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ABSTRAK 

Aisarahmi , Astrid. 2017. Pengaruh Lingkungan Pendikan dan Kecerdasan 

Spiritual terhadap Akhlak Siswa Kelas X MA Al-Islam Joresan Tahun Ajaran 

2016/2017. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: 

Dr. Mambaul Ngadhimah, M. Ag. 

Kata Kunci: Lingkungan Pendidikan, Kecerdasan Spiritual, Akhlak Siswa 

Akhlak merupakan bagaimana manusia berhubungan dengan tuhan sekaligus 

berhubungan dengan sesama manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

akhlak manusia diantaranya dari lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual 

yang ada dalam diri manusia. Problem yang ada dalam penelitian ini adalah masih 

banyak siswa yang melanggar tata tertib sekolah, membolos ketika pelajaran dan 

terlambat masuk kelas. 

Penelitian ini membahas pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan 

spiritual terhadap akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana lingkungan pendidikan siswa kelas X di MA 

“Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo? (2) Bagaimana kecerdasan spiritual siswa 
kelas X di MA “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo? (3) Bagaimana akhlak siswa 
kelas X MA “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo? (4) Adakah pengaruh lingkungan 
pendidikan terhadap akhlak siswa kelas X di MA “Al-Islam” Joresan Mlarak 
Ponorogo? (5) Adakah pengaruh kecerdasan terhadap akhlak siswa kelas X di MA 

“Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo? (6) Adakah pengaruh lingkungan pendidikan 

dan kecerdasann spiritual terhadap akhlak siswa kelas X di MA “Al-Islam” Joresan 
Mlarak Ponorogo? 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sampel sebanyak 135 responden dari jumlah populasi sebanyak 220 

siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui angket. Analisis data menggunakan 

mean dan standar deviasi, regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. 

Dari hasil penelitian ditemukan (1) lingkungan pendidikan di MA Al-Islam 

Joresan termasuk dalam kategori sedang sebanyak 105 responden (77,74%) .(2) 

kecerdasan spiritual siswa MA Al-Islam Joresan termasuk dalam kategori sedang 

sebanyak 87 responden (68,84%).  3  Akhlak siswa MA Al-Islam Joresan termasuk 

dalam kategori sedang sebanyak 92 responden(68,12%).  4  pada taraf signifikansi 

5% diketahui ada pengaruh lingkungan pendidikan terhadap akhlak siswa MA Al-

Islam Joresan sebanyak 8% maka Ho ditolak. (5) pada taraf signifikansi 5% diketahui 

ada pengaruh kecerdasan spiritual terhadap akhlak siwa MA Al-Islam Joresan 

sebanya 36,2% maka Ho ditolak,(6) pada taraf signifikansi 5% diketahui ada 

pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa MA 

Al-Islam Joresan sebanya 41,4% maka Ho ditolak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melanjutkan hidup tanpa 

bantuan atau campur tangan manusia lain meskipun telah dikaruniai kemampuan 

dasar yang bersifat rohaniah dan jasmaniah, agar dengan kemampuan tersebut 

mampu mempertahankan hidup dan memajukan kesejahteraannya. Sarana utama 

untuk mengembangkan kehidupan manusia tidak lain adalah pendidikan. 
1
 

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 
2
 

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta 

menentukan corak pendidikan islam, yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap 

anak didik. Lingkungan yang dimaksud di sini ialah lingkungan yang berupa 

                                                           
1
 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam,( Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 173.  

2
 Helmawati, Pendidikan Keluarga : Teoritis dan Praktis ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), 23-24. 
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keadaan sekitar yang mempengaruhi pendidikan anak, terutama pada pendidikan 

agama anak.
3
 

Secara umum fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu siswa 

berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai 

sumberdaya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan 

yang optimal.
4
Terkait dengan tujuan, pendidikan islam bertujuan memberikan 

bekal pengetahuan dan ketrampilan untuk keperluan hidup di dunia, juga 

dibarengi dengan pemberian bekal nilai-nilai akhlak, pembinaan hati, dan 

rohaninya sehingga menjadi hamba Allah SWT yang yang baik bahagia di dunia 

dan di akhirat.
5
Di sini lah letak pentingnya dari lingkungan pendidikan sebagai 

sarana pendukung berlangsungnya pendidikan.  

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat memiki hubungan kerjasama dalam mendidik siswa. Adanya 

hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau pertentangan 

yang mengakibatkan keraguan pendirian atau sikap pada siswa.
6
 Namun tentu saja 

maksud tersebut tidak selalu dapat berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh 

faktor dari dalam maupun dari luar lingkungan pendidikan yang ada. 

Banyak faktor yang mempengaruhi akhlak anak baik yang berasal dari 

dalam dirinya (faktor internal) maupun berasal dari luar dirinya (faktor eksternal). 

                                                           
3
 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, 167. 

4
 Umar Tirtarahardja, La Sulo,  Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 164. 

5
 Ibid., 18. 

6
 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2002) 194. 
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Faktor internal merupakan segala sifat dan kecakapan yang dimiliki atau di kuasai 

individu dalam perkembangannya, diperoleh dari keturunan atau karena interaksi 

keturunan dengan lingkungannya.
7
  Sedangkan faktor eksternal adalah dari 

lingkungannya seperti dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.  

Untuk menanamkan akhlak yang mulia pada anak maka anak perlu adanya 

penanaman kecerdasan spiritual dalam dirinya agar dapat mengontrol setiap 

perilakunya. Sedangkan kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk 

mendengarkan hati nuraninya, baik buruk dan rasa moral dalam caranya 

menempatkan diri dalam pergaulannya.
8
 

Pada zaman sekarang banyak anak yang rendah dalam akhlaknya, banyak 

dari pelajar yang melanggar norma-norma sehingga merusak moral anak itu 

sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi baik dari luar maupun dalam diri anak 

itu sendiri, maka perlu adanya perhatian dari keluarga dan sekolah serta 

lingkungan masyarakat yang baik dan adanya penanaman spiritual yang tinggi 

dalam diri anak agar dapat menjaga sikap serta perilaku anak agar menjadi anak 

yang berakhlak mulia.  

Berdasarkan observasi terdahulu, ditemukan siswa MA “Al-Islam” 

Joresan Mlarak Ponorogo memiliki akhlak baik, namun juga masih ada anak yang 

suka melanggar tata tertib madrasah, terlambat masuk kelas, membolos ketika 

                                                           
7
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,  2005), 44.  
8
 Abd Wahab, Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, ( Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011), 50. 



6 

 

 

pelajaran. Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan bapak Yusuf selaku guru 

mata pelajaran Akidah Akhlak, bahwa ada beberapa anak yang etika  sopan 

santunnya masih kurang, saat proses pembelajaran masih tidak memperhatikan 

guru saat menjelaskan dan berbicara sendiri terutama saat santri berinteraksi 

dengan guru. Sebenarnya ada point pada setiap melanggar peraturan namun tidak 

diberlakukan, jadi anakpun tidak perduli dengan peraturan yang ada dan anak 

tetap melanggar aturan-aturan tersebut. 
9
 

Dari Uraian di atas, masalah tersebut layak diteliti. Penulis ingin 

mengetahui adakah pengaruh antara lingkungan pendidikan ( keluarga, sekolah 

dan masyarakat) dan kecerdasan spiritual siswa terhadap akhlak siswa.  

Pentingnya penulis mengambil tema ini adalah sebagai bahan referensi  

bagi guru dalam pendidik, orang tua dan masyarakat bahwa menanamkan akhlak 

yang mulia sangat diperlukan karena dari lingkungan sangat mempegaruhi akhlak 

anak dan perlu penanaman spiritual yang tinggi agar ketika anak sudah bergaul 

dengan teman sekolah dan masyarakat serta pendidikan pertama yaitu keluarga 

anak dapat menyikapi dengan baik, dan tidak terpengaruh dengan akhlak yang 

buruk yang dapat merusak diri anak itu sendiri. Berangkat dari latar belakang dan 

teori di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual terhadap 

Akhlak Siswa Kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo”. 

 

                                                           
9
 Lihat Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 01/W/21-III/2017. 
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B. BATASAN MASALAH 

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti, maka 

peneliti membatasi pada permasalahan lingkungan pendidikan, kecerdasan 

spiritual (SQ)  dan akhlak siswa. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis 

uraikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana lingkungan pendidikan siswa kelas X di MA “Al-Islam” Joresan 

Mlarak Ponorogo? 

2. Bagaimana kecerdasan spiritual siswa kelas X di MA “Al-Islam” Joresan 

Mlarak Ponorogo? 

3. Bagaimana akhlak siswa kelas X di MA “Al-Islam” Joresan Mlarak 

Ponorogo? 

4. Adakah pengaruh lingkungan pendidikan terhadap akhlak siswa kelas X di 

MA “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo? 

5. Adakah pengaruh kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa kelas X di MA 

“Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo? 

6. Adakah pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasann spiritual terhadap 

akhlak siswa kelas X di MA “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas 

maka dapat penulis uraikan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui lingkungan pendidikan siswa kelas X di MA “Al-Islam” 

Joresan Mlarak Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kecerdasan spiritual siswa kelas X di MA “Al-Islam” 

Joresan Mlarak Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui akhlak siswa kelas X di MA “Al-Islam” Joresan Mlarak 

Ponorogo. 

4. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pendidikan terhadap akhlak siswa 

kelas X di MA “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa kelas 

X di MA “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo. 

6. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual 

terhadap akhlak siswa kelas X di MA “Al-Islam” Joresan Mlarak Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat 

sebagi berikut: 
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1. Secara teoritis  

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menguji dan menguatkan teori tentang pengaruh lingkungan pendidikan dan 

kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan wawasan kepada pihak sekolah bahwa lingkungan 

pendidikan, khusunya lingkungan sekolah turut memberikan pengaruh 

terhadap akhlak peserta didik. 

b. Sebagai bahan masukan bahwa lingkungan pendidikan salah satunya 

lingkungan keluarga mempengaruhi akhlak anak, sehingga ke depannya 

orang tua dapat lebih memperhatikan akhlak anaknya. 

c. Sebagai tambahan informasi bahwa masyarakat memiliki pengaruh 

terhadap akhlak anak, baik secara langsung ataupun tidak. Sehingga 

diharapkan nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang mampu 

memberikan pengaruh yang baik bagi anak. 

d. Untuk memberikan inspirasi bagi peneliti lain, serta sebagai bahan 

referensi selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait 

gagasan peneliti. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya 

akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. Untuk 
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memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian 

penulis kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri sub bab 

yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah:  

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua, adalah landasan teori, yang membahas tentang lingkungan 

pendidikan, kecerdasan spiritual dan akhlak siswa, telaah hasil penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis penelitian.  

Bab ketiga, bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, populasi 

dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

Bab keempat, menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), pembahasan dan interpretasi.  

Bab kelima penutup. merupakan penutup dari laporan yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

  



11 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Lingkungan Pendidikan  

Lingkungan pendidikan adalah Manusia memiliki sejumlah kemampuan 

yang dapat dikembangkan melalui pengalaman.Pengalaman itu terjadi antara 

manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial. Lingkungan merupakan tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya 

terjadi pada tiga lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat.
10

 

Lingkungan ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang 

dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

perkembangan atau life processes kita kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen 

dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain.
11

 

Dalam lingkungan tidak hanya terdapat sejumlah faktor, melainkan 

terdapat pula faktor-faktor lain yang banyak jumlahnya, yang secara potensial 

dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Tetapi secara aktual 

                                                           
10

 Uyoh Sadulloh dkk., Pedagogik ( Ilmu Mendidik), (Bandung, Alfabeta, 2010), 185.  
11

  Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 28. 



12 

 

 

hanya faktor-faktor yang ada di sekeliling anak tersebut yang secara langsung 

mempengaruhi pertumbuhan dan tingkah laku anak.
12

 

Pendidikan menurut usaha yang dilakukan untuk mengantarkan peserta 

didik kepada perkembangan yang optimal, mencakup jasmani, akal dan akhlak. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 

(1): Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13

 

Lingkungan pedidikan merupakan suatu keadaan atau berupa tempat 

yang memungkinkan terjadinya pendidikan. Karena pendidikn merupakan 

interaksi antar manusia, maka yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan 

adalah suatu tempat di mana memungkinkan terjadinya suatu interaksi manusia 

dalam proses pendidikan dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam sistem 

pendidikan nasional dikenal tiga lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat.
14

 

 

 

 

                                                           
12

 M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 298.  
13

 Helmawati, Pendidikan Keluarga: Teoritis dan Praktis, 22-23. 
14

 Uyoh Sadulloh dkk, Pedagogik ( Ilmu Mendidik), 185-186. 
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a. Macam-macam lingkungan pendidikan. 

Lingkungan merupakan suatu proses pendidikan, dalam lingkungan 

pendidikan dibagi menjadi tiga lingkungan
15

: (1) lingkungan keluarga, (2) 

lingkungan sekolah, (3) Lingkungan masyarakat. 

1) Lingkungan Keluarga. 

Lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan informal, 

yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan 

yang bersifat kodrati.
16

 Lingkungan keluarga terdiri atas ayah, ibu,anak-

anak dan saudara kandung, kerabat dekat yang serumah, dan termasuk 

pembantu rumah tangga. Mereka semua berfungsi sebagai pendidik yang 

patut diteladani oleh anak-anak dalam usia perekembangan mental 

spiritualnya. Demikian juga, berkaitan dengan proses pendewasaan 

berpikir dan bertindak dalam realitas kehidupan sehari-hari.
17

Orang tua 

bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak 

agar tumbuh dan berkembang dengan baik.
18

 

Lingkungan keluarga diharapkan dapat memberikan kesadaran 

kepada anak-anaknya karena anak adalah titipan Allah sebagai amanah 

yang wajib dijaga perkembangnya.Pendidikan anak harus diutamakan, 

mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat yang dapat 

                                                           
15

 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam Jilid II, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2010),112-114. 
16

 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), 92.  
17

 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam Jilid II, 114.   
18

 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan,  92.  
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diterima oleh akal anak, orang tua tidak memaksakan kehendaknya 

sendiri kepada anak, dan menjaga anak untuk tetap menunaikan sholat 

fardhu dan berbuat kebajikan. 

Orang tua dan anggota keluarga yang serumah sebagai pendidik, 

sedangkan pendidik adalah profil manusia yang setiap hari harus 

didengar perkataannya, dilihat dan ditiru perilakunya oleh anak-

anaknya.
19

 

Diantara peran dari lingkungan keluarga adalah sebagai berikut
20

: 

(a) Menjalankan ibadah dengan taat, (b) Ikhlas menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai orangtua atau orang yang dituakan dalam keluarga, 

(c) Memberi contoh keteladanan (d) Berbicara dengan bahasa yang 

santun, (e) Menanamkan dasar pendidikan moral, (f) Mengahargai waktu, 

jujur sederhana dan hemat, (g) Berpakaian yang rapi dan sopan agar 

ditiru oleh anak-anaknya. 

2) Lingkungan sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan penting 

setelah keluarga, karena semakin besar kebutuhan anak, maka orang tua 

menyerahkan tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah 

ini.
21

Sekolah merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran. 

                                                           
19

 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam Jilid II,114. 
20

 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, 92. 
21

 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam,(Jakarta: Bumi aksara, 2008), 179. 
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Sekolah mempunyai aturan-aturan khusus, tata tertib tertentu yang 

dibuat untuk kehidupannya yatu mengarahkan anak kepada segala 

sesuatu yang baik. Sebagian dari tujuannya adalah merealisasikan prinsip 

umum dan pemikiran mulia, yaitu mendidik tiap anak dengan pendidikan 

yang sejati sehingga menjadikannya sebagai anggota yang bermanfaat 

bagi masyarakat, dengan cara memberinya petunjuk secara sistematis dan 

pengajaran yang kontinu.
22

 

Ada beberapa peran lingkungan sekolah,diantaranya sebagai 

berikut
23

: (a) sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-

kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik, (b) 

Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti 

menulis, membaca, berhitung, menggambar serta ilmu-ilmu yang lain 

yang bersifat mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan, (c) Di 

sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membedakan 

benar dan salah dan sebagainya. 

3) Lingkungan masyarakat. 

Lingkungan masyarakat adalah semua faktor yang mempengaruhi 

potensi atau kecenderungan anak, semisal rumah (keluarga) dimana anak 

tersebut tinggal, sekolah tempat ia belajar, lapangan tempat ia bermain, 

dan masyarakat dimana ia bergaul.  

                                                           
22

 Rachmad Assegaf, Filsafat Pendidikan  Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari 

Berbasis Intregatif-Interkonektif, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 114. 
23
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Dengan sarana lingkungan inilah secara gradual tumbuh kokoh 

dalam jiwa anak cara tertentu mesti ia jalani berupa sopan santun, 

pergaulan, percakapan, perbauatan beserta aturannya, tugasnya dan 

sebagainya.
24

 

Dalam karya Al Abrasy kitab Ruhu At-Tarbiyah wa al-Ta’lim 

mengatakan lingkungan masyarakat itu memiliki pengaruh besar bagi 

perkembangan pendidikan. Tidaklah sulit bagi manusia untuk merasakan 

atau bersinggungan dengan pengaruh tersebut pada diri manusia yang 

terlihat dari luar dan adat sosial.
25

 

Pengaruh yang diproleh dari masyarakat ada yang bersifat positif 

(baik) terhadap perkembangan kepribadian anak termasuk perkembangan 

jiwa keagamaannya dan ada pula yang bersifat negatif (jelek).
26

 

Ada beberapa peran dari lingkungan masyarakat, diantaranya 

sebagai berikut:
27

 (a) Masyarakat membantu dalam mengembangkan apa 

yang telah diperoleh dari lingkungan keluarga dan sekolah, (b) 

Masyarakat membantu dalam membentuk kepribadian anak termasuk 

perkembangan jiwa keagamaannya baik yang bersifat positif maupun 

negatif. 

 

                                                           
24
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25
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26
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27
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2. Kecerdasan Spiritual. 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual. 

Intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang 

memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara yang tertentu.  

William stern mengemukakan batasan sebagai berikut: inteligensi 

ialah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, 

dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. 
28

 

Kata spirit secara etimologi berasal dari bahasa latinspiritus, yang 

diantar ruh, jiwa dan sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, napas 

hidup, nyawa hidup. Dalam istilah modern mengacu pada energi batin 

yang non-jasmani meliputi emosi dan karakter.
29

 Spiritual adalah sesuatu 

yang berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan ( rohani batin). 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa. Kecerdasan yang dapat 

membantu kita menyembuhkan dan membangun diri kita secara 

utuh.
30

Kecerdsan spiritual menurut para ahli: 

1) Ary Ginanjar Agustian,  

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna 

ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah 

dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya 

                                                           
28

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 52. 
29

 Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, 

    (Jogjakarta: AR- RUZZ MEDIA, 2011), 46-47.   
30

 Danah Zohar dan Ian Marshall, Kecerdasan Spiritual, Terj. Rahmani Astuti dkk., 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 8. 
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(hanif), dan memiliki pemikiran yang tauhidi ( integralistik) serta 

prinsip “hanya karena Allah”.31
 

2) Toto Tasmara 

Kecerdasan ruhaniah (Spiritual intelligensi) adalah 

kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik buru 

dan rasa moral dalam caranya menempatkan diri dalam pergaulan.
32

 

3) Danah Zohar dan Ian Marshall 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku dan hidup kita dala konteks makna yang lebih 

luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan 

hidup seseorang lebh bermakna dibandingkan dengan yang lain. 
33

 

4) Marsha Sinetar. 

Kecerdasan spiritual adalah pikiran yang mendapat inspirasi, 

dorongan, dan efektivitas yang terinspirasi, the is-ness atau 

penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua menjadi 

bagian.
34
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33

 Danah Zohar dan Ian Marshall, Kecerdasan Spiritual, 4. 
34

 Sudirman Tebba, Tasawuf Positif, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), 19.   



19 

 

 

b. Ciri kecerdasan spiritual 

Dalam buku mendidik kecerdasan Pedoman bagi Orang Tua dan 

Guru dalam mendidik Anak Cerdas karya Monty P. Satiadarma, Marsha 

Sinetar (2000), menyatakan:  

Pribadi yang memiliki kecerdasan spiritual (SQ) mempunyai 

kesadaran diri yang mendalam, intuisi dan kekuatan “ keakuan” atau 

“otoritas” bawaan. Mereka biasanya mempunyai standar moral yang 

tinggi, kecenderungan merasakan “ pengalaman puncak” dan bakat-bakat 

“ estetis”.orang yang kecerdasan spiritualnya (SQ) nya berkembang 

dengan baik memiliki pemahaman tentang tujuan hidup.  

Mereka merasakan arah nasibnya, sering menyendiri atau 

memburu tajam tanpa berpikir lain. sekalipun mereka suka menyendiri 

dan merenung, mereka menaruh perhatian pada kepentingan orang lain 

atau memiliki keinginan untuk berkontribusi kepada orang lain.
35

 

Menurut Dr. H. Arief Rachman mengatakan bahwa kecerdasan 

spiritual sebagai kecerdasan yang terdiri dari lima komponen, yaitu:
36

 (1) 

kecerdasan yang meyakini Tuhan sebagai penguasa, Penentu, Pelindung, 

dan Pemaaf dan diyakini bahwa bahwa Tuhan selalu hadir, (2) kecerdasan 

dalam arti kemampuan untuk bekerja keras dan kemampuan untuk 

                                                           
35

 Monty P. Satiadarma  & Fidelis E. Waruru, Mendidik Kecerdasan Pedoman bagi Orang 

Tua dan Guru dalam Mendidik Anak, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 46. 
36
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( Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 143. 
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mencari rida Allah, (3) kemampuan untuk kokoh melakukan ibadah secara 

disiplin, (4) kecerdasan dalam arti kesabaran, ketahanan, kemampuan 

untuk melihat bahwa orang harus selalu berikhtiar agar tidak mudah putus 

asa, (5) kecerdsasan dalam arti menerima keputusan terakhir dari Tuhan. 

c. Cara mengembangan Kecerdasan spiritual pada Anak. 

Setiap anak memiliki kebutuhan dasar spiritual yang harus 

terpenuhi dalam hidupnya. Kebutuhan dasar spiritual ini jika terpenuhi 

akan menimbulkan keadaan damai, aman, dan tentram dalam hidup anak. 

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangan kecerdasan 

spiritual pada anak, diantaranya yaitu
37

: (1) Melalui Doa dan Ibadah, (2) 

Melalui berdzikir anak akan senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT, 

(3) Melalui cinta dan kasih sayang, (4) Anak yang dicintai akan lebih 

berbahagia, dibandingkan dengan anak yang tidak dicintai, (5) Melalui 

keteladanan orang tua. 

Melalui doa dan pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT anak akan 

dibimbing jiwanya menuju pencerahan spiritual. Orang tua untuk itu 

sangat mengingatkan anak tentang pentingnya berdoa dan beribadah 

dengan khusuk. Melalaui doa dan pelaksanaan ibadah yang konsisten serta 

ikhlas, anak akan mendapatkan penghayatan spiritual yang akan 

membawanya pada kebermaknaan spiritual. Sebab doa-doa anak akan 

                                                           
37
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menghasilkan ketenangan, dikala anak mendapatkan kesulitan. Salah satu 

cara doa yang diajarkan dalam ajarkan dalam islam adalah berdzikir. 

 Sehingga muatannya akan mendorong untuk melakukan kebajikan 

dan akan mencegah kemungkaran.
38

 

Orang tua yang melalaikan pendidikan agama pada anak seperti 

membiarkan anak tidak melakasanakan sholat.Melalalikan kewajiban 

agamanya dan mengahabiskan waktu untuk mencapai urusan duniawi. 

Akibatnya iklim religius anak akan hilang dan anak menjadi tidak tahu 

apa itu ajaran agama dan untuk apa melaksanakan ajaran agamanya. Anak 

menjadi acuh terhadap ajaran agama sendirinya, sehingga memperlemah 

kekuatan moral dalam diri anak. Efek negatif lainnya adalah jiwa anak 

menjadi gersang secara spiritual. Anak akan menjadi mudah terjerumus 

dalam perilaku dan gaya hidup buruk.
39

  

Banyak kondisi yang mempengaruhi anak dalam proses 

perkembangannya. Beberapa kondisi yang mempengaruhi anak adalah 

sikap orang-orang yang berada disekeliling anak.Sikap cinta dan kasih 

sayang yang cukup, merupakan sumber utama bagi perkembangan 

kecerdasan spiritual dalam diri anak. Cinta membuat anak akan 

membentuk konsep diri yang positif, yang pada akhirnya akan membuat 

mereka lebih menghargai diri mereka sendiri. Dan kecerdasan spiritual 
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hanya tumbuh dalam lngkungan keluarga yang saling mencintai, saling 

kasih mengasihi, serta saling harga mengahargai. Iklim cinta kasihdalam 

keluarga, akan membuat anak merasa aman dan nyaman dalam 

lingkungannya, anak akan banyak belajar tentang arti cinta dan kasih 

syanag melalui keluarganya, dan pada akhirnya akan mampu mencintai 

dan menghargai orang lain.
40

     

Keteladanan orang tua menjadi salah satu saranan membimbing 

anak menngkatkan kebermaknaan spiritualnya.Orang tua menjadi contoh 

bagi anak karena orang tua adalah figure yang terdekat dengan anak.  

Apa yang dilakukan orang tuanya biasanya anak akan berusaha 

untuk mencontohnyajika orang tua rajin beribadah maka anak juga sedikit 

banyak akan terpengaruh dengan kebiasaan tersebut, sebaliknya jika orang 

tua malah banyak melakukan perbuatan buruk, maka anak pun lama 

kelamaan akan meniru perbuatan tersebut. 
41

 

3. Akhlak 

a. Pengertian akhlak 

Menurut etimologi bahasa Arab, akhlak adalah bentuk masdar 

(infinitf) dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan yang memiliki arti perangai 

(as-sajiyah); kelakuan, tabi’at, atau watak dasar ( ath- thabi’ah); kebiasan 

atau kelaziman (al-‘adat); peradaban yang baik ( al-muru’ah); dan agama 
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(ad-din). Kata khuluqu juga ada yang menyamakannya dengan dengan 

kesulilaan, sopan santun, serta gambaran sifat batin dan lahiriah manusia.
42

 

Sedangkan secara terminologi ulama sepakat mengatakan bahwa 

akhlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia.Namun ada 

perbedaan ulama menjelaskan pengertiannya. 

Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin mengatakanbahwa 

akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-

perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
43

 

Menurut Ibnu Maskawaih definisi akhlak adalah suatu kondisi jiwa 

yang menyebabkan ia bertindak tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan yang mendalam.
44

 

Akhlak adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang di artikan 

sama dengan budi pekerti. Pada dasarnya, akhlak mengajarkan bagaimana 

seseorang seharusnya berhubungan dengan Tuhan Penciptanya, sekaligus 

sebagaimana seseorang harus berhubungan dengan sesama manusia.Inti 

ajaran akhlak adalah berlandas pada niat atau iktikad untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu sesuai dengan rida Allah, Tuhan semesta alam.Nilai- nilai 
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yang dijunjung tinggi antara lain, kasih sayang, kebenaran, kebaikan, 

kejujuran, keindahan, amanah, tidak menyakiti orang lain, dan sejenisnya.
45

 

Jadi akhlak sebenarnya berasal dari kondisi mental yang telah 

tertanam kuat dalam jiwa seseorang, disebabkan ia telah membiasakannya, 

sehingga ketika akan melakukan perbuatan tersebut , ia tidak perlu lagi 

memikirkannya, seolah perbuatan tersebut telah menjadi gerak reflek. 
46

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. 

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada tiga aliran yang 

dapat mempengaruhi pembentukan akhlak manusia pertama aliran 

Nativisme. Kedua aliran Empirisme, dan ketiga aliran konvergensi. 

Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh 

terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam 

yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal dan lain-lain. 

Selanjutnya menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, 

yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang 

diberikan.Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak itu 

baik, maka baiklah anak itu.Demikian jika sebaliknya.Aliran ini tampak lebih 
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percaya kepada peranan yang dilakukan oleh dunia pendidikan dan 

pengajaran. 

Dalam pada aliran konvergensi berpendapat pemebentukan akhlak 

dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari 

luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui 

interaksidalam lingkungan sosoial.Fitrah dan kecenderungan ke arah yang 

baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara interaktif melalui berbagai 

metode.
47

 

Dengan demikian faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak di 

anak ada dua, yaitu faktor dari dalam yaitu potensi fisik, intelektual dan hati 

(rohani) yang dibawa si anak dari sejak lahir, dan faktor dari luar yang dalam 

hal ini adalah kedua orang tua di rumah, guru di sekolah dan tokoh-tokoh 

serta pemimpin di masyarakat.
48

 

c. Pembagian Akhlak. 

Akhlak adalah karakter yang melekat dalam jiwa manusia baik karena 

bawaan maupun karena pembiasaan.Karakter tersebut ada yang positif dan 

ada yang negatif, atau ada yang terpuji dan ada pula yang tercela. Itulah 

sebabnya, dalam ilmu akhlak, akhlak diklasifikasikan ke dalam dua 
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kelompok, yaitu akhlak terpuji atau mulia ( al-akhlaq al-karimah) dan akhlak 

tercela (al-akhlaq al-madzmumah).
49

 

1) Akhlak Terpuji (Akhlakul Mahmudah). 

Akhlak mahmudah adalah perbuatan terpuji berdasarkan 

pandangan akal dan syariat Islam dan salah satu tanda ksesmpurnaan 

iman.Tanda tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

bentuk perbuatan yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Hadits. 

Akhlak mahmudah ini ialah sifat Rasulullah SAW dan amalan 

utama bagi seorang muslim. Imam Ghazali telah menetapkan empat 

prinsip utama akhlak bagi manusia agar melahirkan akhlak terpuji. 

Apabila keempat-empat sifat ini wujud dalam diri manusia, barulah akan 

melahirkan sifat-sifat mahmudah yang lain. Jika sifat ini terhakis 

berlebihan dalam diri manusia akan melahirkan sifat yang keji pula.
50

 

2) Akhlak Tercela ( Akhlakul Madzmumah). 

Akhlak tercela (mazmumah) ialah perbuatan tercela menurut 

pandangan akal dan syariat islam. akhlak tercela atau akhlak buruk dalam 

bahasa arab dikenali sebagai sifat-sifat mazmumah, merupakan sifat-sifat 

yang tidak sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah. Segala sifat 
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dan akhlak yang tergolong dalam kategori akhlak tercela sangat dibenci 

dan keji dalam pandangan Islam.
51

 

d. Ruang Lingkup akhlak.  

Pada dasarnya ruang lingup akhlak dalam islam meliputi tiga aspek 

yaitu (1) akhlak terhadap Allah, (2) akhlak terhadap sesama dan (3) akhlak 

terhadap lingkungan
52

. 

Akhlak kepada Allah adalah Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah 

pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah.
53

Melaksanakan 

semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya.kita harus senantiasa 

bersyukur, memohon ampunan-Nya, mendekatk kepada-Nya, dan intropeksi 

diri.Akhlak kepada Allah merupakan pondasi dalam berakhlak kepada siapa 

pun di muka bumi ini. Jika seseorang tidak memiliki akhlak yang baik kepada 

Allah, apalagi kepada yang lain.
54

 

Akhlak kepada sesama diantaranya:
55

 (1) kepada orang tua, (2) kepada 

guru, (3) kepada masyarakat.
56

  

Cara menunjukkan akhlak mulia kepada orangtua adalah dengan berbakti 

kepada mereka. Dalam Al-Qur’an kewajiban berbakti kepada orangtua 

disebutkan setelah kewajiban untuk mengesakan Allah.Kita harus bersyukur 
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kepada kedua orangtua sebagaimana kita bersyukur kepada Allah.Itu karena 

jasa kedua orangtua dalam mendidik dan membesarkan kita teramat besar.
57

 

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bersikap hormat, 

santun dan bertoleransi dengan masyarakat. Tidak ada kekecualian dalam hal 

tersebut, baik tetangga itu seiman dengan kita maupun beda keyakinan.  

Sebagaimanamuslim, kita harus menunjukkan akhlak mulia kepada 

tetangga kita, baik dia seagama dengan kita maupun beda agama.
58

 

a) Akhlak kepada guru.  

Seorang siswa wajib berbuat baik kepada guru dalam arti 

menghormati, memuliakan dengan ucapan dan perbuatan, sebagai balas 

jasa atas kebaikan yang diberikannya. Memuliakan dan menghormati 

guru termasuk satu perintah agama Sabda Rasulullah SAW yang artinya: 

“Muliakanlah orang yang kamu belajar darinya”. (HR. Abul Hasan Al-

Mawardi), “Muliakanlah guru-guru Al- Qur’an (agama), karena barang 

siapa yang memuliakan mereka berarti ia memuliakan aku”. (HR. Abul 

Hasan Al-Mawardi) 

Penyair Mesir Ahmad Syauki Bey mengatakan :“Berdiri dan 

hormatilah guru, dan berilah ia penghargaan, (karena) seorang guru itu 

hampir sajamerupakan Tuhan”. (HR. Abul Hasan Al-Mawardi)
59
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4. Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual terhadap Akhlak 

Siswa. 

Diantara yang mempengaruhi akhlak siswa diantaranya berasal dari 

internal maupun eksternal.Dari internal adalah pewarisan atau keturunan, 

kepribadian, hati (rohani) yang dibawa si anak dari sejak lahir (kecerdasan 

spiritual. Sedangkan dari  eksternal adalah lingkungan keluarga, lingkungna 

sekolah dan lingkungan masyarakat.
60

 

Perlu adanya kerjasama yang baik anatara lingkungan keluarga, sekolah 

dan masyarakat siswa dan kecerdasan spiritual yang baik untuk memperoleh 

akhlak yang baik pula pada diri siswa. 

 

B. Telaah Penenlitian Terdahulu 

Pertama Skripsi dari Siti Nasa Bandiyah, Tahun 2015, dengan Judul “ 

pengaruh lingkungan keluarga terhadap sikap keagamaan siswa kelas XI di 

SMAN 1 Balong Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015” dengan kesimpulan: 

(1) Ada korelasi yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan sikap 

keagamaan siswa kelas XI di SMAN 1Balong Ponorogo tahun ajaran 

2014/2015 sebesar 0,590. (2) Kondisi lingkungan keluarga berpengaruh secara 

signifikan terhadap perilaku keagamaan siswa kelas XI di SMAN 1 Balong 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 sebesar 44,40%.Persamaan sama sama 

meggunakan metodologi kuantitatif perbedaan pada skripsi Siti Nasa Bandiyah 
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menggunakan rumus regresi linier sederhana sedangkan peneliti ,menggunkan 

rumus regresi linier berganda 

Kedua Skripsi dari Hanif Rahmayani, tahun 2014, dengan judul “Korelasi 

Kecerdasan Spiritual (SQ) dengan perilaku agresif siswa kelas VII SMPN 1 

Jenangan Ponorogo tahun ajaran 2013/2014” dengan kesimpulan: ada korealasi 

kecerdasan spiritual (SQ) dengan perilaku agresif siswa kelas VII SMPN 1 

Jenangan Ponorogo tahun ajaran 2013/2014. Tingkat korelasi mencapai 0,388 

lebih besar dari nilai r tabel pada signifikansi 5% sebesar 0,174 maka r hitung > 

r tabel sehingga (Ha) berbunyi ada korelasi antara Kecerdasan Spiritual (SQ) 

dengan perilaku agresif siswa kelas VII SMPN 1 Jenangan Ponorogo tahun 

ajaran 2013/2014. Persamaan pada variabel x sama menggunakan kecerdasan 

spiritual. Perbedaan hanif rahmayani menggunakan regresi linier sederhana 

yang digunakan penenliti rumus regresi linier berganda. 
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, maka dihasilkan 

kerangka berfikir, sebagai berikut: 

1. Jika lingkungan pendidikan siswa baik, maka akhlak siswa baik. 

2. Jika kecerdasan spiritual siswa tinggi, maka akhlak siswa baik. 

3. Jika lingkungan pendidikan siswa baik, maka akhlak siswa rendah. 

4. Jika kecerdasan spiritual siswa tinggi, maka akhlaksiswa  rendah. 

Yang 

mempengaruhi 

akhlak siswa 

1. Faktor Internal 

a. Potensi fisik 

b. Intelektual 

c. Hati (rohani) yang   

   di bawa anak sejak lahir  

   (kecerdasan spiritual) 

(Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan 

Karakter Mulia, 143) 

 

2. Faktor Eksternal 

a. Lingkungan keluarga  

b. Lingkungan sekolah 

c. Lingkungan masyarakat 

(Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan 

Karakter Mulia, 143) 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Adapun Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh lingkungan pendidikan terhadap akhlak siswa 

a. Hipotesis (H0): Lingkungan pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap akhlak siswa kelas X di MA Al-Islam Joresan Mlarak  Ponorogo 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

b. Hipotesis (Ha): Lingkungan pendidikan berpengaruh secara signifikan 

terhadap akhlak siswa kelas X di MA Al-Islam Joresan Mlarak  Ponorogo 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa 

a. Hipotesis (H0): Kecerdasan spiritual  tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap akhlak siswa kelas X di MA Al-Islam Joresan Mlarak  Ponorogo 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

b. Hipotesis (Ha): Kecerdasan spiritual  berpengaruh secara signifikan 

terhadap akhlak siswa kelas X di MA Al-Islam Joresan Mlarak  Ponorogo 

Tahun Ajaran 2016/2017. 

3. Pengaruh lingkungan pendidikan kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa 

a. Hipotesis (H0): Lingkungan pendidikan kecerdasan spiritual  tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap akhlak siswa kelas X di MA Al-

Islam Joresan Mlarak  Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017. 
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b. Hipotesis (Ha): Lingkungan pendidikan kecerdasan spiritual   berpengaruh  

secara signifikan terhadap akhlak siswa kelas X di MA Al-Islam Joresan 

Mlarak  Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu 

metode yang disebut metode tradisional, karena sudah cukup lama digunakan 

sehingga mentradisi sebagai metode untuk penelitian.Metode ini disebut metode 

kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik.
61

 

Rancangan penelitian ini terdiri dari 3 variabel, dimana variabel adalah 

atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan 

orang yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Sedangkan variabel 

penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.
62

Variabel dari penelitian ini terdiri dari dua 

macam yaitu: 

1. Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
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 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, ( Bandung: Alfabeta, 2013), 110. 
62

 Ibid., 63. 
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variabel dependen (terikat).
63

 Dalam penelitian ini variabel independennya 

adalah lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual. 

2. Variabel Dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
64

 

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah akhlak siswa. 

Dalam penelitian ini yang akan diregresikan adalah lingkungan 

pendidikan (X1) dan akhlak siswa  (Y) dengan menggunakan analisis regeresi 

sederhana, kecerdasan spiritual (X2) dan akhlak siswa (Y) dengan analisi 

regeresi sederhana, serta lingkungan pendidikan (X1), kecerdasan spiritual (X2) 

dan skhlak siswa (Y) dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

 Rx1.y 

  

Rx1.x2 Rx1x2.y 

 

  

 Rx2.y 

  

Gambar Desain Penelitian
65

 

Keterangan: 

X1                 : Lingkungan Pendidikan 
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 Ibid., 64. 
64

 Ibid., 64. 
65

 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, 110. 

Y 

X1 

X2 
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X2                : Kecerdasan Spiritual 

Y              : Akhlak Siswa 

Rx1.y  : Pengaruh lingkungan pendidikan terhadap akhlak siwa 

Rx2.y  : Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap akhak siswa 

Rx1 x2.y      : Pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasn spiritual  

   terhadp akhlak siswa  

Rx1.x2         : Pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual 

                : Pengaruh secara parsial 

   : Pengaruh secara simultan 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
66

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di MA  Al-

Islam Joresan Mlarak Ponorogo yang berjumlah 238 siswa yang dibagi 

menjadi 8 kelas setiap kelas terdiri dari ± 28 siswa. 

 

 

                                                           
66

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 185. 



37 

 

 

2. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono, adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diambil dengan cara tertentu.  

Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah  

Probability Sampling. Yang mana menggunakan Simple Random Sampling. 

Dikatakan Simple ( sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi. 

Dalam penelitian ini menggunakan rujukan bukunya Sugiyono, 

dimana dalam tabel penentuan jumlah sampel dari populasi 238 yang 

dikembangkan dari Isaac dan Michael dengan, untuk taraf  kesalahan 

5%.maka diperoleh sampel sejumlah 135 orang. Untuk sampel tiap kelas 

menggunakan rumus: 

�� =
�
 

Keterangan:  

    ni = sampel kelas i 

   Ni = populasi kelas i 

   n = sampel keseluruhan 

   N = populasi keseluruhan 

Perincian sampel tiap kelas dapat dilihat pada table berikut: 
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Tabel 3.1 

Rincian Sampel Tiap Kelas 

 

Kelas Populasi Sampel 

X A 25 17 

XB 29 17 

XC 26 15 

XD 26 15 

XE 28 18 

XF 28 19 

XG 27 17 

XH 31 17 

∑ 220 135 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket (Questionnaire) 

Angket (Questionnaire) adalah daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai 

dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ialah mencari 

informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden.
67

 

Kuisioner atau yang dikenal juga sebagai angket merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data dalam bentuk pengajuan pertanyaan tertulis melalui 

sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan harus diisi 

oleh responden.
68
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 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2003), 25-26. 
68

 Andhita Desy Wulansary, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS,( Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 69. 
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Adapun pelaksanaannya, angket diberikan kepada siswa kelas siswa 

kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo agar mereka mengisi sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. 

Sedangkan skala yang digunakan ialah skala likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang terhadap fenomena atau gejala sosial yang telah ditetapkan 

oleh peneliti yang kemudian disebut variabel penelitian. Pertanyaan atau 

pernyataan yang akan dijawab oleh responden berbentuk skala likert yang 

mempunyai gradasi dari sangat positif atau sangat negatif yang diungkapkan 

dengan kata-kata.
69

 

Pernyataan atau pertanyaan ini akan disebarkan kepada responden 

yaitu siswa di siswa kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. Setiap 

jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang 

diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:  

Tabel 3.2 

Jawaban Angket Yang Menggunakan Skala Likert 

 

Jawaban 
Skor 

Positif 

Skor 

Negatif 

Selalu SL 4 1 

Sering S 3 2 

Kadang-

kadang 
KK 2 3 

Tidak pernah TP 1 4 
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Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang 

digunakan untuk mengumpulkan data mngenai sejarah MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo, visi misi serta tujuan madrasah, struktur organisasi 

madrasah, sarana dan prasarana serta segala sesuatu yang berkaitan dengan 

madrasah yang sudah dalam bentuk dokumen. 

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
70

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang lingkungan Pendidikan (keluarga sekolah dan masyarakat) 

siswa kelas X  MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. 

2. Data tentang kecerdasan spiritual siswa kelas siswa kelas X MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo. 

3. Data tentang akhlak siswa siswa kelas siswa kelas X MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo. 

Untuk lebih jelasnya, instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 

penulis sajikan pada tabel berikut: 
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 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 134. 
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Tabel 3.3 

Instrument Pengumpulan Data Variabel X1, X2 Dan Y 

 

Judul Variabel 

Penelitian 

Indikator Deskripsi Teknik IDP 

Positif Negatif 

Pengaruh 

lingkungan 

pendidikand

an 

kecerdasan 

spiritual 

terhadap 

akhlak siswa 

kelas X di 

MTsA “Al-
Islam 

Joresan 

Mlarak 

Ponorogotah

un ajara 

2016/2017 

Lingkungan 

pendidikan 

(X1) 

a. Orang tua 

mendidik 

anak 

tentang 

ajaran 

agama 

 

1. Mengingatkan  

Shalat 

2. Mencontoh kan 

dzikir setelah 

shalat 

3. mengajarkan 

membaca Al-

Qur’an 

Angket 1,2,8 

 

25 

b. Perhatian   

 orang tua 

 

1. memperhatikan 

teman bergaul 

anak     

2. Memberi 

hadiah  

3. Bertanya 

kegiatan anak 

di sekolah 

4.  Menasehati 

anak ketika 

melakukan 

kesalahan 

5.  Memberi 

semangat anak 

 3,4,5, 

7, 

6,9 

c. guru 

memiliki 

kepribadia

n yang 

berakhlak

ul karimah 

 

1. menegur ketika 

anak berbuat 

salah 

2. menghargai 

waktu  

3. mengarahkan  

shalat 

berjamaah 

4. berdoa 

sebelum 

memulai 

pelajaran   dan 

selesai 

 10,11,

12,13, 

24 
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pelajaran 

5. Guru 

memperhatikan 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Keikutsert

aan dalam 

kegiatan 

di 

masyaraka

t. 

1. Yasinan 

2. kerja bakti 

3. takziyah 

4. karang taruna 

 16,17,

21 

23 

e. keadaan 

masyaraka

t 

1. kondisi    

    masyarakat 

2.  Hubungan    

 dengan   

 masyarakat 

 18,19 20 

f. Hukuman 

dan 

pengharg

aan 

1. Guru 

memberikan 

hukuman 

2. Memberikan 

pujian 

 14, 15 22 

 

 

 

 

 

Kecerdasan 

spiritual 

(X2) 

a. kesadaran 

diri 

 

1. putus asa 

2. menyadari 

kesalahan  

3. bersikap ramah 

 

 1,2,4 17 

b.Mandiri 1. mudah bergaul 

2. semangat yang  

tinggi 

3.  teguh pendirian 

 3,12, 

18,20 

19 

c. Disiplin 1. melaksanakan 

tata tertib 

2. taat pada aturan 

3. memilki etika 

4. tanggung jawab 

 6,7,8, 

13 

11 

 d. meyakini 

adanya 

Tuhan 

1. berdoa sebelum   

    mengerjakan   

    pekerjaan 

2. melaksanakan    

    shalat  

 21, 16 10 

 e.  Qana’ah 1. menerima   

    segala hasil  

 14,15 9 
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    yang telah di  

    usahakan 

2. mengatasi   

masalah sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhlak 

(y) 

a. Akhlak 

terhadap 

Allah 

1.Melaksanakan 

shlat 

2.berdzikir 

3.puasa 

4. membaca  

Al-Qur’an 

 1,2,4 3 

b.Akhlak 

terhadap 

orangtua 

 

1. bersikap sopan 

2. mentaati 

perintah    

orangtua 

3. mendoakan 

orang  

tua 

4. membantu  

orang tua 

5. mendengarkan 

nasehat orang 

tua 

 5,6,7,

8,10, 

9,11,12

,16, 

c. Akhlak 

terhadap 

guru 

1. bersikap  

  sopan 

2. mentaati 

perintah  

guru 

3. mendengarkan   

  nasehat guru 

4. mengerjakan  

    PR dari guru 

 13,14,

15,18,

20 

17,19 

d.Akhlak 

terhadap  

Masyarak

at 

1. berkata sopan 

2. membantu saat 

membutuhkan 

3. menghargai  

baik lebih tua   

maupun    

   muda 

4. menjenguk 

ketika sakit 

 21,23,

24, 

25,  

22,23 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diartikan sebagai cara melaksanakan analisis 

terhadap data dengan tujuan mengolah data menjadi informasi, sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi 

atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel.
71

 

1.Tahap pra penelitian 

a. Uji Validitas 

Rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen angket dalam 

penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. Dengan 

rumus: 

rxy  = 
N  xy −( x) ( y)  N  x2−( x)2   N  y2−( y)2   

Keterangan: 

rxy   = Angka Indeks Korelasi Product Moment 

N   = Number of cases 

Σ    = Jumlah seluruh nilai x 

Σ    = Jumlah seluruh nilai y 
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Σ   = Jumlah hasil perkalian antara x dan y 
72

 

Dengan cara yang sama dapatkan koefisien korelasi untuk item 

pernyataan yang lain. setelah itu mendaptkan informasi kevalidannya, 

masing-masing  � dibandingkan dengan nilai �  apabila nilai � > 

nilai � , maka item pernyataan dinyatakan valid.
73

 

Untuk uji validitas instrumen penelitian, peneliti menggunakan data 

sebanyak 42 responden. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen 

terhadap 38 soal variabel lingkungan pendidikan dan item soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomer 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 

21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 34 dan 36 dan item soal yang dinyatakan 

tidak valid  yaitu nomer 4, 5, 6, 16, 17, 20, 25, 28, 31, 32, 35, 37, dan 

38.Adapun untuk mengetahui skor jawaban tes untuk uji validitas variabel 

lingkungan pendidikan dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

Tabel 3.4 

Uji Validitas Lingkungan Pendidikan 

 
NO. ITEM 

PERNYATAAN 
NILAI �  

NILAI �� �� KESIMPULAN 

1 0.402762 
 

0,304 VALID 

2 0.367628 0,304 VALID 
3 0.374494 0,304 VALID 
4 0.219537 0,304 TIDAK VALID 
5 0.104287 0,304 TIDAK VALID 
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6 0.240452 0,304 TIDAK VALID 
7 0.468883 0,304 VALID 
8 0.471972 0,304 VALID 
9 0.432779 0,304 VALID 
10 0.312247 0,304 VALID 
11 0.326151 0,304 VALID 
12 0.402462 0,304 VALID 
13 0.484809 0,304 VALID 
14 0.398989 0,304 VALID 
15 0.394592 0,304 VALID 
16 -0.07133 0,304 TIDAK VALID 
17 0.240139 0,304 TIDAK VALID 
18 0.414357 0,304 VALID 
19 0.476579 0,304 VALID 
20 0.29262 0,304 TIDAK VALID 
21 0.552471 0,304 VALID 
22 0.5739 0,304 VALID 
23 0.569807 0,304 VALID 
24 0.313446 0,304 VALID 
25 0.100413 0,304 TIDAK VALID 
26 0.370832 0,304 VALID 
27 0.390249 0,304 VALID 
28 0.258987 0,304 TIDAK VALID 
29 0.355433 0,304 VALID 
30 0.541623 0,304 VALID 
31 0.262661 0,304 TIDAK VALID 
32 0.226479 0,304 TIDAK VALID 
33 0.388421 0,304 VALID 
34 0.417367 0,304 VALID 
35 0.277131 0,304 TIDAK VALID 
36 0.436469 0,304 VALID 
37 0.099067 0,304 TIDAK VALID 
38 0.109972 0,304 TIDAK VALID 

 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 32 soal 

variabel kecerdasan spiritual dan item soal yang dinyatakan valid yaitu 

nomer 2, 3, 4, 5, 7, 9,10, 11, 12, 13, 15,  16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 31  dan 32 dan item soal yang dinyatakan tidak valid yaitu nomer  

1,6, 8, 14, 18, 23, 25. Adapun untuk mengetahui skor jawaban tes untuk uji 
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validitas variabel kecerdasan spiritual dalam penelitian ini secara terperinci 

dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 3.5 

Uji Validitas Kecerdasan Spiritual 

 

NO. ITEM 

PERNYATAAN 

NILAI �  

NILAI �� �� KESIMPULAN 

1 0.117254 0,304 TIDAK VALID 

2 0.415461 0,304 VALID 

3 0.534228 0,304 VALID 

4 0.511642 0,304 VALID 

5 0.320726 0,304 VALID 

6 0.029701 0,304 TIDAK VALID 

7 0.36765 0,304 VALID 

8 -0.0059 0,304 TIDAK VALID 

9 0.460836 0,304 VALID 

10 0.587926 0,304 VALID 

11 0.617984 0,304 VALID 

12 0.450221 0,304 VALID 

13 0.427873 0,304 VALID 

14 0.270215 0,304 TIDAK VALID 

15 0.700039 0,304 VALID 

16 0.313429 0,304 VALID 

17 0.443576 0,304 VALID 

18 0.221855 0,304 TIDAK VALID 

19 0.634809 0,304 VALID 

20 0.511393 0,304 VALID 

21 0.626804 0,304 VALID 

22 0.668994 0,304 VALID 

23 0.05172 0,304 TIDAK VALID 

24 0.459364 0,304 VALID 

25 0.25407 0,304 TIDAK VALID 

26 0.55991 0,304 VALID 

27 0.388545 0,304 VALID 

28 0.353926 0,304 VALID 

29 0.488642 0,304 VALID 

30 0.525543 0,304 VALID 

31 0.377487 0,304 VALID 

32 0.334308 0,304 VALID 
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Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 32 soal 

variabel akhlak siswa dan item soal yang dinyatakan valid yaitu nomer 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32 dan item soal yang dinyatakan  tidak valid yaitu nomer 

1 dan 14. Adapun untuk mengetahui skor jawaban tes untuk uji validitas 

variabel akhlak dalam penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

Tabel 3.6 

Uji Validitas Akhlak Siswa 

 

NO. ITEM 

PERNYATAAN 

NILAI �  

NILAI �� �� KESIMPULAN 

1 0.286437 0,304 TIDAK VALID 

2 0.374072 0,304 VALID 

3 0.394572 0,304 VALID 

4 0.425336 0,304 VALID 

5 0.476262 0,304 VALID 

6 0.368591 0,304 VALID 

7 0.383177 0,304 VALID 

8 0.355728 0,304 VALID 

9 0.641545 0,304 VALID 

10 0.54577 0,304 VALID 

11 0.344073 0,304 VALID 

12 0.596926 0,304 VALID 

13 0.431135 0,304 VALID 

14 0.038737 0,304 TIDAK VALID 

15 0.348506 0,304 VALID 

16 0.651511 0,304 VALID 

17 0.386552 0,304 VALID 

18 0.733813 0,304 VALID 

19 0.482098 0,304 VALID 

20 0.559497 0,304 VALID 

21 0.35566 0,304 VALID 

22 0.444585 0,304 VALID 
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23 0.602034 0,304 VALID 

24 0.497414 0,304 VALID 

25 0.706684 0,304 VALID 

26 0.601329 0,304 VALID 

27 0.644406 0,304 VALID 

28 0.656215 0,304 VALID 

29 0.659073 0,304 VALID 

30 0.497899 0,304 VALID 

31 0.686235 0,304 VALID 

32 0.672264 0,304 VALID 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat 

tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat 

penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yangrelatif sama
74

. 

Jadi instrumen yang reliabel  adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. 

Adapun rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas instrumen ini 

adalah rumus Spearman Brown, dengan rumus:
75

 

2
1

2
1

2
1

2
1

11
1

2

r

r

r 
 

Keterangan: 

 11r  : reliabilitas instrumen 

                                                           
74

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar  (Bandung: Sinar Baru Algensindo),  

16. 
75

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan Praktek, 223. 
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    2
1

2
1r  : rxyyang disebutkan sebagai indeks korelasi antara belahan    

                                 pertama dan belahan kedua. 

Dari hitungan reliabilitas instrumen dapat dijelaskan secara 

terperinci sebagai berikut: 

a) Perhitungan reliabilitas instrument lingkungan pendidikan 

Untuk mengetahui tingkat reliabelitas instrumen dapat dilihat 

pada langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1: mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu    

  kelompok item ganjil dan item   genap. Dapat dilihat di     

  lampiran 4. 

Langkah 2: mencari koefisien korelasi dengan rumus Product Moment  

   antara belahan(skor ganjil) dan belahan kedua (skor genap) 

          Dari tabel penolong pada lampiran 4.dapat diketahui: 

X     = 2584    X
2 
    = 160386 

Y     = 2412    Y
2        

= 139870 

XY  = 149373  

�  = 
N(∑XY) ˗ (∑X) (∑Y)  [  2˗  )2 [  2˗ ( )2] 

 �  = 
(42 x 149373) ˗ (2584) (2412)   [(42 x 160386 ˗  2584)2 [(42 x 139870 ˗ (2412)2] 

 � = 
6273666 ˗ 6232608   (6736212 ˗ 6677056 )(5874540 ˗ 5817744) 
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�  = 
41058 

   (59156)(5679)  
 

= 
41058  3359824176 

 

 = 0,7083363272 

Langkah 2: Memasukkan nilai koefisien korelasi kedalam rumus    

                 spearman brown berikut:   

�11   =
2.�

1+�  = 
2  0,7083363272

1+ 0,7083363272
 = 

 1,4166726544

1,7083363272
 

          = 0,8292703444 (dibulatkan menjadi 0,829) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui nilai 

reliabilitas instrumen pada variabel lingkungan pendidikan sebesar 0,829, 

kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% 

adalah sebesar 0,304. Jadi “r” hitung > dari “r” tabel, yaitu 0,829 > 0,304, 

maka instrumen pada variabel lingkungan pendidikan reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian. 

b) Perhitungan reliabilitas instrument kecerdasan spiritual 

Untuk mengetahui tingkat reliabelitas instrumen dapat dilihat pada 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1: mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu 

kelompok item ganjil dan item   genap. Dapat dilihat di 

lampiran 4. 

Langkah 2: mencari koefisien korelasi dengan rumus Product Moment  
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   antara belahan(skor ganjil) dan belahan kedua (skor genap) 

          Dari tabel penolong pada lampiran 4.dapat diketahui: 

X     = 2148    X
2 
    = 111972 

Y     = 2226              Y
2      

= 118808 

XY  = 114575  

�  = 
N(∑XY) ˗ (∑X) (∑Y)  [  2˗  )2 [  2˗ ( )2] 

 �  = 
(42 x 114575) ˗ (2148) (2226)   [(42 x  111972 ˗  2148)2 [(42 x 118808 ˗ (2226)2] 

 � = 
4812150 ˗ 4781448   (4702824 ˗ 4613904)(4989936 ˗ 4955076) 

 

 �  = 
40702 

   (88920)(34860)  
 

= 
40702  3099751200 

 = 0,7310588376 

Langkah 2: Memasukkan nilai koefisien korelasi kedalam rumus    

                 spearman brown berikut:   

�11   =
2.�

1+�  = 
2  0,7310588376

1+ 0,7310588376
 = 

 1,4621176751

1,7310588376
 

            = 0,8446377693 (dibulatkan menjadi 0,845) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui nilai 

reliabilitas instrumen pada variabel kecerdasan spiritual sebesar 0,845, 
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kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% 

adalah sebesar 0,304. Jadi “r” hitung > dari “r” tabel, yaitu 0,845 > 0,304, 

maka instrumen pada variabel kecerdasan spiritual reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian. 

c) Perhitungan reliabilitas instrument akhlak siswa 

Untuk mengetahui tingkat reliabelitas instrumen dapat dilihat pada 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1: mengelompokkan item soal menjadi dua bagian yaitu 

kelompok item ganjil dan item   genap. Dapat dilihat di 

lampiran 4. 

Langkah 2:mencari koefisien korelasi dengan rumus Product Moment  

   antara belahan(skor ganjil) dan belahan kedua (skor genap) 

          Dari tabel penolong pada lampiran 4.dapat diketahui: 

X     = 2258   X
2 
    = 122624 

Y     = 2256             Y
2      

= 121816 

XY  = 122536  

�  = 
N(∑XY) ˗ (∑X) (∑Y)  [  2˗  )2 [  2˗ ( )2] 

 �  = 
(42 x 122536) ˗ (2258) (2256)   [(42 x  122624 ˗  2258)2 [(42 x 121816 ˗ (2256)2] 

 � = 
5146512 ˗ 5094048   (5150208 ˗ 5098564)(511272 ˗ 5089536) 
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�  = 
52464 

   (51644)(26736)  
 

= 
52464  1380753984 

 

  = 1,4118977522 

Langkah 2: Memasukkan nilai koefisien korelasi kedalam rumus    

                 spearman brown berikut:   

�11   =
2.�

1+�  = 
2  1,4118977522

1+ 1,4118977522
 = 

 2,8237955044

2,4118977522
 

             = 1, 1707774518 (dibulatkan menjadi 1,171) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui nilai 

reliabilitas instrumen pada variabel akhlak siswa sebesar 1,171, kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 

0,304. Jadi “r” hitung > dari “r” tabel, yaitu 1,171 > 0,304, maka 

instrumen pada variabel kecerdasan spiritual reliabel dan dapat digunakan 

untuk penelitian. 

2. Tahap analisis penelitian  

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

a. Mean dan Standar Deviasi 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 1, 2 dan 3 dengan menggunakan rumus Mean dan Standar Deviasi. 
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Rumus Mean: 

    =  
Σ�  

   =  
Σ�  

Keterangan:  

Mx dan My    = Mean (rata-rata) yang dicari 

x dan y    = Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai) yang ada 

n     = Jumlah data 

Sedangkan rumus Standar Deviasi yang digunakan yaitu:  

22 


 
n

fx

n

fx
SDx  

      

22 


 
n

fy

n

fy
SDy

 

Keterangan: 

SDx dan SDy = Standar Deviasi 

x
2
 dan y

2 
   = Jumlah skor x dan y setelah terlebih dahulu  

                          dikuadratkan 

Mx dan My     = Nilai rata-rata hitung (Mean) skor x dan y 

 n      = Jumlah data
76

 

                                                           
76

  Ibid., 94. 
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b. Uji Normalitas 

Dalam analisis hasil penelitian ini menggunakan rumus uji 

Kolmogorov
77

.  

Dengan rumus: 

 �� �  =  
�� − (� ) 

Dimana 

n           =  jumlah data 

fki         = frekuensi kumulatif 

          =
− ��  

  =  (�) 

Keputusan: 

Tolak H0 apabila  

c. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah no. 4 dan 5 adalah dengan menggunakan regresi linier sederhana, 

yaitu: 

ixbby 10
ˆ   

Adapun langkah-langkah rumusnya sebagai berikut: 

Langkah 1: Merumuskan/mengidentifikasi variabel 

Langkah 2: Mengestimasi/ menaksir model, yaitu mencari nilai b0 dan  

                                                           
77

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian, 39. 
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                   b1 dengan rumus: 

b1: 
 Σ �  �   −�    Σ �2 −�  2  

0b  : xby 1  

Keterangan: 

n : jumlah observasi/pengamatan 

xi : data ke-i variabel x (independen/bebas), dimana i=1,2....n 

yi : data ke-i variabel y (dependen/terikat), dimana i=1,2....n 

x  : mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x   

                (independen/bebas) 

y  : mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y  

                 (dependen/terikat) 

Langkah 3: uji signifikansi model Menghitung nilai-nilai yang ada  

                   dalam tabel anova  

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square Mean Square (MS) 

Regresi 1 
SS Regresi (SSR) 

= 0Σy + 1Σ 1 − (Σ )2�  
df

SSR
MSR   

 

Error 

 

n-2 

 

SS Error (SSE) 
SSE = Σ 1

2 − 0 Σ + 1Σ 1  

 

MS Error (MSE) 

df

SSE
MSE   

Total n-1 
SS Total (SST) 

SST = Σ 1
2 −  Σ  2�  
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Melakukan pengujian parameter secara overall dengan bantuan tabel   

Anova. 

Uji Overall 

MSE

MSR
Fhitung   

Tolak 
0H bila ��� � > � (1;�−2) 

Langkah 4: Menginterpretasi parameter model  

Menghitung nilai R
2
 

SST

SSR
R 2  

Setelah itu dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R
2
) 

d. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah no. 6 adalah dengan menggunakan regresi linier berganda 2 

variabel bebas. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis ini 

adalah sebagai berikut: 

Langkah 1: Merumuskan/ mengidentifikasi variabel 

Langkah 2: Mengestimasi/ menaksir model, yaitu mencari nilai  

b0, b1 dan b2 
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n

xbxby
b

XXXX

XXYXYXX
b
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n

x
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n

x
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n
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n
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22

 

  
 

n

y
yY

n
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yxYX

2

22
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Langkah 3:Uji Signifikansi Model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova  

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Sumber 
Variasi 

Degree of 
Freedom 

(df) 
Sum of Square (SS) 

Mean Square 
(MS) 

Regresi P 

SS Regresi (SSR) 

   
n

y
yxbyxbybSSR

2

22110

  df

SSR
MSR   

Error n-p-1 
SS Error (SSE)  yxbyxbybySSE 22110

2
1   

MS Error (MSE) 

df

SSE
MSE   

Total n-1 

SS Total (SST)  
n

y
ySST

2
2
1
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Melakukan pengujian parameter secara overall dengan bantuan tabel Anova 

Uji overall 

Hipotesis: 

H0 : B1 =  B2 =  0 

H1 minimal ada satu, B ≠ 0 untuk i= 1,2 

Daerah penolakan: 

MSE

MSR
Fhitung   

Tolak 
0H bila  1;  pnphitung FF   

Langkah 4: Menginterpretasi parameter model 

    y = 0 + 1 1 + 2 2  

Keterangan: 

   = estimasi/taksiran dari nilai y 

b0 = prediksi intercept populasi (nilai jika x=0) 

b1, b2 = prediksi slope (arah koefisien regresi) 

x1 = variabel independen pertama 

x2 = variabel independen kedua 

Menghitung nilai koefisien determinasi (R
2
) 

SST

SSR
R 2 x 100 %

78
 

  

                                                           
78

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktek dengan 

Menggunakan SPSS, 121-130. 

ŷ
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penenlitian  

1. Sejarah singkat berdirinya MA AL-ISLAM Joresan Mlarak Ponorogo 

Lembaga  pendidikan  MA  Al-Islam Joresan  berdiri pada Tahun 1978 

dengan No SK  pendirian L.m./3/29/C/1978. Lembaga pendidikan  MA Al-

Islam Joresan berdiri di bawah nauangan Pondok Pesantern Al-Islam. 

Di latar belakangi oleh keadaan krisis kualitas kehidupan umat Islam 

Indonesia khususnya di Ponorogo pada tahun enampuluhan. Pada masa itu 

sarana pengembangan kehidupan umat Islam, kaderisasi umat Islam, dan 

anak-anak putus sekolah sebagai akibat dari keterbelakangan dan kemiskinan 

yang masih melingkupi kehidupan sebagian besar masyarakat Ponorogo, 

terutama yang tinggal di daerah pedesaan, maka didirikan lembaga pendidikan 

MA Al –Islam joresan yang bertujuan untuk membantu anak yang putus 

sekolah karena ekonomi orang tua yang rendah serta dapat terjangkau pada 

kondisi orang tua yang mampu maupun kurang mampu. Sampai sekarang 

siswa MA Al-Islam Joresan sudah terdiri dari sekitar ponorogo sampai luar 

daerah bahkan luar pulau Jawa.  

MA Al-Islam Joresan merupakan lembaga pendidikan sebagai wujud 

keseriusan negeri untuk mnciptakan generasi penerus bangsa yang unggul 

dalam bidang  IMTAQ  dan IPTEK.  Untuk menjalankan visi misi dan tujuan 
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dari lembaga pendidikan MA Al-Islam Joresan  berusaha meningkatkan 

kualitas dalam bidang keagamaan maupun bidang pengetahuan umum serta 

terciptanya generasi muda yang berbudi pekerti luhur.
79

 

2. Letak Geografis 

MA Al-Islam Islam joresan memiliki letak geografis yangstrategis 

yakni terletak 15 Km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo, tepatnya di jalan  

Madura desa Joresan kecamatan Mlarak, yang berada di wilayah kampus 

pondok pesantren Al-Islam Joresan yang memiliki luas tanah 4200 M2 yang 

± 2 Km kearah selatan dari Kecamatan Mlarak.
80

 

3. Visi dan Misi  

Setiap lembaga pendidikan pasti memliki visi dan misi. Berikut visi 

dari MA Al-Islam Joresan terwujudnya Lulusan Madrasah Aliyah Al-Islam 

yang   beriman,berilmu dan beramal shaleh, serta memiliki daya  saing dalam 

bidang IPTEK, Olah Raga dan berwawasan lingkungan. Dan indikatornya 

adalah  (1)  Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islamsebagai pandangan 

dan ketrampilan Hidup. (2) Menjadikan generasi yang siap menguasai  IPTEK 

dan siap menyongsong    era globalisasi. 

Dan berikut misinya menjadikan Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-

Islam yang   Islami sehingga Tercipta  Generasi Muslim Yang Berbudi Pekerti 

Luhur, Terampil, Dinamis Dan Cinta Almamater. Dan indikatornya adalah (1) 

                                                           
79

 Lihat Lampiran Transkip Dokumentasi Nomor: 01/D/25-IV/2017. 
80

 Lihat Lampiran Transkip Dokumentasi Nomor: 02/D/25-IV/2017. 
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menciptakan Generasi penerus Bangsa  yang Islami. (2) Menciptakan 

Generasi yang selalu  menghargai perjuangan.
81

 

4. Sarana dan Prasarana 

Dalam pengembangannya, MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

telah memiliki lahan untuk kegiatan pengembangan yang luasnya 2.164 M2. 

Dengan status pemilikkan sertifikat hak miliki MA Al-Islam dengan lokasi 

tersebut berada dilingkungan  kampus Al-Islam. 

       Jumlah ruang yang telah tersedia dan sampai saat ini dapat dipakai 

dengan baik adalah : 15 ruang Kelas,  1 ruang kepala sekolah, 1 ruang 

perpustakaan, 1 ruang kantor untuk Guru, 1 ruang Kantor Tata Usaha, 1 ruang 

laboratorium fisika, 1 ruang laboratorium Komputer, 1 ruang Lab Bahasa, 1 

ruang usaha kesehatan sekolah  (UKS), 1 ruang ketrampilan, 1 ruang 

kesenian, 2 toilet guru, 4 toilet siswa, 1 ruang bimbingan konseling (BK), 1 

ruang aula,1 ruang osis, 1 ruang pramuka, 1 masjid dan 1 kantin.
82

 

5. Keadaan Guru dan Siswa MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. 

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan, 

oleh karena itu keadaan guru harus diperhatikan. Tenaga pendidik di 

Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan ada 52 orang  dengan rincian guru lulusan 

MA 14 orang, S1 27, S2 11 orang. 

                                                           
81

 Lihat Lampiran Transkip Dokumentasi Nomor: 03/D/02-V/2017. 
82

 Lihat LampiranTranskip Dokumentasi Nomor: 04/D/03-V/2017. 
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Siswa merupakan salah satu komponen sangat penting dalam 

proses pendidikan. Keadaan siswa di Madrasah Aliyah Al-Islam Joresan  

pada tahun 2016/2017 ada sekitar  621 siswa yang terbagi menjadi 3 kelas 

yaitu kelas  X  sebanyak  220 siswa, kelas XI sebanyak 194 siswa, kelas 

XII sebanyak 207 siswa.
83

 

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitan ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas X 

MA Al-Islam Joresan yang berjumlah 135 siswa. Pada bab ini akan dijelaskan 

masing-masing variable penelitian yaitu tentang lingkungan pendidikan dan 

kecerdasan spiritual serta akhlak siswa siswa kelas X. Untuk menjelaskan 

variabel tersebut diperlukan perhitungan statistik. Sedangkan rumus yang 

digunakan adalah rumus Regresi Linier Sederhana dan Regresi Linier Berganda. 

1. Lingkungan Pendidikan Kelas X MA Al-Islam Joresan 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran tentang sejumlah data hassil penskoran angket yang disebarkan 

kepada siswa sesuai dengan kisi-kisi instrument yang telah ditetapkan.Untuk 

mendapatkan data mengenai lingkungan pendidikan peneliti menggunakan 

metode angket.Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah 

siswa kelas X MA Al-Islam Joresan dengan jumlah 135 siswa. 

Adapun hasil skor lingkungan pendidikan siswa kelas X MA Al-Islam 

                                                           
83
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Joresan Tahun Ajaran 2016/ 2017 dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel  4.1 

Daftar Skor Angket Lingkungan Pendidikan Siswa Kelas X 

MA Al-Islam Joresan  
 

No Skor Frekuensi Persentase 

1 2 3 4 

1 95 1 0.74% 

2 94 3 2,22% 

3 93 4 2,96% 

4 92 2 1,48% 

5 91 4 2,96% 

6 90 9 6,67%  

7 89 8 5,92% 

8 88 8 5,92% 

9 87 11 8,15% 

10 86 8 5,92% 

11 85 8 5,92% 

12 84 10 7,41% 

13 83 11 8,15% 

14 82 6 4,44% 

15 81 1 0.74% 

16 80 2 1,48% 

17 79 2 1,48% 

18 78 3 2,22% 

19 77 1 0.74% 

20 76 7 5,18% 

21 75 5 3,70% 

22 74 1 0.74% 

23 70 5 3,70% 

1 2 3 4 

24 68 6 4,44% 

25 66 1 0.74% 

26 65 2 1,48% 

27 63 2 1,48% 

28 61 1 0.74% 

29 60 2 1,48% 
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30 45 1 0.74% 

 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variable 

lingkungan pendidikan tertinggi bernilai 95 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 45 dengan frekuensi 1 orang. 

Untuk menganalisa lingkungan pendidikan siswa kelas X MA Al-Islam 

Joresan dalam kategori tinggi, sedang dan rendah, peneliti mencari mean dan 

standar deviasi dari data di atas dengan bantuan aplikasi SPSS.  Maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Deskripsi Statistik Lingkungan Pendidikan 

 

Descriptive Statistics 

Variabel 

N 

Minimu

m Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

lingkungan 

pendidikan 
135 45 95 82.15 8.758 

Valid N (listwise) 135     

 

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx= 82,15 dan SDx= 8,758. Untuk 

mengetahui tingkatan lingkungan pendidikan siswa tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokkan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SDxadalahtermasuk kategori tinggi.  

b. Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah termasuk kategori rendah. 
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c. Skor antara Mx-1.Sdx sampai Mx + 1.SDx adalah termasuk kategori 

sedang. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = 82,15 + 8,758 

    = 90,908 (dibulatkan 91) 

Mx – 1.SDx = 82,15 – 8,758 

   = 73,392 (dibulatkan 74) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 91 

dikategorikan tingkat lingkungan pendidikan tinggi, sedangkan skor 74-91 

dikategorikan tingkat lingkungan pendidikan sedang dan skor kurang dari 74 

dikategorikan tingkat lingkungan pendidikan rendah.  

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat lingkungan pendidikan 

siswa kelas X MA Al-Islam Joresan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Kategori Lingkungan Pendidikan  

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 91 10 7,46% Tinggi  

2 74-91 105 77.74% Sedang  

3 Kurang dari 74 20 14.80% Rendah 

  Jumlah 135 100%   

 

Dari kategori tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

lingkungan pendidikan kelas X MA Al-Islam Joresan dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 10 responden (7,46), dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 105 responden (77,74%), dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 20 responden (14,80%).  Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa lingkungan  pendidikan kelas X  MA Al-

Islam Joresan adalah sedang karena dinyatakan dalam  kategorisasi 

menunjukkan prosentasenya 77,74%. 

2. Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas X MA Al-Islam Joresan 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang disebarkan 

kepada siswa sesuai dengan kisi-kisi instrument yang telah ditetapkan.Untuk 

mendapatkan data mengenai kecerdasan spiritual peneliti menggunakan 

metode angket. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah 

siswa kelas X MA Al-Islam Joresan dengan jumlah 135 siswa. 

 

Adapun hasil skor kecerdasn spiritual kelas X MA Al-Islam Joresan 
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Tahun Ajaran 2016/ 2017 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel  4.4 

Daftar Skor Angket Kecerdasan Spiritual Kelas X 

 MA Al-Islam Joresan 

 

No Skor Frekuensi Persentase 

1 2 3 4 

1 80 3 2,22% 

2 79 1 0,74% 

3 78 2 1,48% 

4 77 4 2,96% 

5 75 7 5,18% 

6 74 5 3,70% 

7 73 6 4,44% 

8 72 6 4,44% 

9 71 5 3,70% 

10 70 6 4,44% 

11 69 6 4,44% 

12 68 10 7,41% 

13 67 5 3,70% 

14 66 7 5,18% 

15 65 5 3,70% 

16 64 8 5,92% 

17 63 8 5,92% 

18 62 8 5,92% 

19 61 10 7,41% 

20 60 3 2,22% 

21 59 7 5,18% 

22 58 7 5,18% 

23 57 1 0,74% 

24 56 1 0,74% 

25 55 1 0,74% 

26 54 1 0,74% 

1 2 3 4 

27 49 1 0,74% 

28 45 1 0,74% 
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Dari tabel skor angket kecerdasan spiritual diatas dapat diambil 

kesimpulan perolehan skor variable kecerdasan spiritual tertinggi bernilai 80 

dengan frekuensi 3 orang dan terendah bernilai 45 dengan frekuensi 1 orang. 

Untuk menganalisa tingkat kecerdasan spiritual siswa kelas X MA Al-

Islam Joresan dalam kategori tinggi, sedang dan rendah, peneliti mencari 

mean dan standar deviasi dari data di atas dengan bantuan aplikasi SPSS.  

Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Statistik Kecerdasan Spiritual 

 
 

Descriptive Statistics 

 

Variabel N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Kecerdasan 

Spiritual 
135 45 80 66.49 6.565 

Valid N 

(listwise) 
135 

    

 

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx= 66,49 dan SDx= 6,565. Untuk 

mengetahui tingkatan kecerdasan spiritual siswa tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokkan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah termasuk kategori tinggi.  

b. Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah termasuk kategori rendah. 
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c. Skor antara Mx-1.Sdx sampai Mx + 1.SDx adalah termasuk kategori 

sedang. 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = 66,49 + 6,56 

    = 73,05 (dibulatkan 73) 

Mx – 1.SDx = 66,49 – 6,56 

   = 59,93 (dibulatkan 60) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 73 

dikategorikan tingkat kecerdasn spiritual siswa kelas X MA Al-Islam Joresan 

tinggi, sedangkan skor 60-73 dikategorikan tingkat kecerdasan spiritual siswa 

kelas X MA Al-Islam Joresan sedang dan skor rendah dari 60 dikategorikan 

tingkat kecerdasan spiritual siswa kelas X MA Al-Islam Joresan. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat kecerdasan spiritual siswa 

kelas X MA Al-Islam Joresan dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 4.6 

Kategori Kecerdasan Spiritual 

 

No Nilai Frekuensi prosentase Kategori 

1 Lebih dari 73 28 16,28% Tinggi 

2 60-73 87 68,84% Sedang 

3 kurang dari 60 20 14.88% Rendah 

Jumlah 135 100%   

 

Dari kategori diatas dapat diketahui bahwa yang menyatakan kecerdasan 

spiritual siswa kelas X MA Al-Islam Joresan dalam kategori tinggi dengan 
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frekuensi sebanyak 28 responden (16,28%), dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 87 responden (68,84%), dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 20 responden (14,88%) Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa kecerdasan spiritual siswa kelas X MA Al-

Islam Joresan adalah sedang karena menunjukkan prosentasenya 68,84%. 

3. Akhlak Siswa Kelas X MA Al-Islam Joresan 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang disebarkan 

kepada siswa sesuai dengan kisi-kisi instrument yang telah ditetapkan.Untuk 

mendapatkan data mengenai akhlak siswa peneliti menggunakan metode 

angket.Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas X MA Al-Islam Joresan dengan jumlah 135 siswa. 

Tabel  4.7 

Akhlak Siswa Kelas X MA Al-Islam Joresan 
 

No Skor Frekuensi Persentase 

1 2 3 4 

1 101 2 1,48% 

2 100 2 1,48% 

3 99 4 2,96% 

4 98 3 2,22% 

5 97 4 2,96% 

6 96 5 3,70% 

7 95 3 2,22% 

1 2 3 4 

8 94 4 2,96% 

9 93 4 2,96% 

10 92 5 3,70% 



73 

 

 

11 91 12 8,89% 

12 90 2 1,48% 

13 89 8 5,92% 

14 88 4 2,96% 

15 87 11 8,15% 

16 86 7 5,18% 

17 85 1 0,74% 

18 84 9 6,67% 

19 83 9 6,67% 

20 82 4 2,96% 

21 81 1 0,74% 

22 80 3 2,22% 

23 79 8 5,92% 

24 78 1 0,74% 

25 77 4 2,96% 

26 76 2 1,48% 

27 75 1 0,74% 

28 74 3 2,22% 

29 73 2 1,48% 

30 72 1 0,74% 

31 71 6 4,44% 

 

Dari  tabel akhlak siswa diatas dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variable akhlak siswa tertinggi bernilai 101 dengan frekuensi 2 orang dan 

terendah bernilai 71 dengan frekuensi 6 orang. 

Untuk menganalisa tingkat akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan 

dalam kategori  tinggi, sedang dan rendah, peneliti mencari mean dan standar 

deviasi dari data di atas dengan bantuan aplikasi SPSS.  Maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Deskripsi Statistik Akhlak Siswa 
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Descriptive Statistics 

 

Variabel 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Akhlak Siswa 135 71 101 86.57 7.687 

Valid N 

(listwise) 
135 

    

 

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx= 86,57 dan SDx= 7,687. Untuk 

mengetahui tingkatan akhlak siswa tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokkan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah termasuk kategori tinggi.  

b. Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah termasuk kategori rendah. 

c. Skor antara Mx-1.Sdx sampai Mx + 1.SDx adalah termasuk kategori 

sedang. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = 86,57+ 7,69 

    = 94,26 (dibulatkan 94) 

Mx – 1.SDx  =86,57 – 7,69 

    = 78,88 (dibulatkan 79) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai lebih dari 94 

dikategorikan akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan tinggi, sedangkan 

nilai 79-94 dikategorikan Akhlak siswa kelas X MA Al-islam Joresan sedang, 

dan nilai kurang dari 74 dikategorikan akhlak siswa kelas X MA Al-Islam 

Joresan rendah. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang Akhlak siswa kelas MA Al-Islam 

Joresan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Kategori Akhlak Siswa 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 94 23 17,02% Tinggi  

2 79-94 92 68,12% Sedang  

3 Kurang dari 79 20 14,88% Rendah 

  Jumlah 123 100%   

 

 

Dari kategoridiatas dapat diketahui bahwa yang menyatakan Akhlak  

siswa kelas X MA Al-Islam Joresan dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

23 responden (17,02%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 92 

responden (68,12%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 

20 responden (14,88%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan sedang karena dinyatakan 

dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 68,12% 

C. Analisis Data 

Setelah mengadakan penelitian dan data yang diperlukan terkumpul sesuai 

pembahasan pada skripsi ini, tahap selanjutnya adalah menganalisis data agar 

diketahui maksud dari data tersebut. 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 
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variabel yang diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas penelitian ini 

dilakukan dengan rumus Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan 

bantuan aplikasi SPSS. Untuk lebih jelasnya, hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 135 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 5.88430153 

Most Extreme Differences Absolute .045 

Positive .045 

Negative -.042 

Kolmogorov-Smirnov Z .519 

Asymp. Sig. (2-tailed) .950 

 

a. Test distribution is Normal. 

 

Cara Membacanya: 

Ho : Populasi berdistribusi normal 

Ha : Populasi tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas diperoleh nilai signifikansi > α 

(0.950>α)maka Ho diterima, yang artinya bahwa data residual distribusi 

normal.  
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b. Uji Linieritas 

Tujuan uji liniearitas adalah untuk mencari antara dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Kalau tidak linear maka 

analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan SPSS, dua variabel dikatakan mempunyai hubungan 

yang linier bila nilai signifikansi  pada deviation from linearity > 0,05. 

Untuk lebih jelasnya hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 ANOVA 

Uji Linieritas Lingkungan Pendidikan dengan Akhlak  

                                              ANOVA Table 

   
Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Akhlak * 

Lingkungan 

Pendidikan 

Between 

Groups 

(Combined) 

2340.738 29 80.715 1.519 .065 

Linearity 636.371 1 636.371 11.978 .001 

Deviation 

from 

Linearity 

1704.367 28 60.870 1.146 .304 

Within Groups 5578.344 105 53.127   

Total 7919.081 134    

 

Berdasarkan uji linieritas di atas  diperoleh nilai signifikansi > α  

(0,304 > 0,05) yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan 

antara variabel lingkungan pendidikan dengan akhlak siswa 

Tabel 4.12 ANOVA 
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Uji Linieritas Kecerdasan Spiritual dengan Akhlak Siswa 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

akhlak * 

kecerdasan 

spiritual 

Between 

Groups 

(Combined) 3639.399 27 134.793 3.370 .000 

Linearity 2869.928 1 2869.928 71.754 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

769.472 26 29.595 .740 .810 

Within Groups 4279.682 107 39.997 
  

Total 7919.081 134 
   

 

Berdasarkanuji linieritas diatas diperoleh nilai signifikansi> α  

(0,81> 0,05) yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara 

variabel kecerdasan spiritual dengan akhlak siswa. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Pengaruh Lingkungan Pendidikan terhadap Akhlak Siswa Kelas X 

MA Al-Islam Joresan 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan pendidikan 

terhadap akhlak siswa  kelas X MA Al-Islam Joresan, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan regresi linear sederhana dengan bantuan 

SPSS 16. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.13 Coefficient 

Pengaruh Lingkungan Pendidikan terhadap Akhlak 

Coefficients
a
 



79 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 66.131 6.029 
 

10.968 .000 

lingkungan 

pendidikan 
.249 .073 .283 3.409 .001 

a. Dependent Variable: 

Akhlak 

    

 

1) Persamaan regresi sederhana 

Pada tabel Coefficients, pada kolom B pada Constant (a)  adalah 

66,131; sedang nilai lingkungan pendidikan (b) adalah 0,249; sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX atau 66,131+ 0,249X 

Y  = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a   = Nilai konstanta 

b   = Koefisien Regresi 

 Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 66,203; artinya jika lingkungan pendidikan nilainya 

0, 249 maka akhlak siswa nilainya sebesar 66,203. 

b) Koefisien regresi variabel lingkungan pendidikan sebesar 0, 249; 

artinya jika lingkungan pendidikan mengalami kenaikan satu satuan, 

maka akhlak siswa akan mengalami peningkatan sebesar 0, 249 satuan. 

Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara lingkungan 
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pendidikan dengan akhlak adalah positif, artinya semakin tinggi 

lingkungan pendidikan maka semakin meningkatkan akhlak siswa.  

2) Uji F (Uji koefisien regresi linier sederhana) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.14 Anova 

Pengaruh Lingkungan Pendidikan  

terhadap Akhlak Siswa 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 636.371 1 636.371 11.622 .001
a
 

Residual 7282.711 133 54.757 
  

Total 7919.081 134 
   

a. Predictors: (Constant), lingkungan pendidikan 
  

b. Dependent Variable: akhlak siswa 
   

 

 

Hipotesis: 
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Ho : lingkungan pendidikan tidak berpengaruh terhadap akhlak siwa 

Ha : lingkungan pendidikan berpengaruh terhadap akhlak siswa 

Berdasarkan tabel Anova diatas diperoleh F hitung > F tabel 

(11.622>3,07) dan nilai signifikansi<α (0,001< 0,05) maka Ho ditolak, 

artinya bahwa lingkungan pendidikan berpengaruh terhadap akhlak 

siswa kelas X MA Al-Islam Joresan.  

3) Pengujian Hipotesis 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara 

lingkungan pendidikan terhadap akhlak siswa 

 

Hipotesis: 

Ho : tidak ada pengaruh  lingkungan pendidikan terhadap akhlak siswa 

Ha: ada pengaruh lingkungan pendidikan terhadap akhlak siswa 

Berdasarkan tabel coefficient diatas diperoleh Nilai t hitung > t 

tabel (3.409 > 1,98) dan nilai signifikansi <α (0,001 < 0,05) maka Ho 

ditolak artinya bahwa lingkungan pendidikan berpengaruh terhadap 

akhlak siswa. Nilai t hitung positif, artinya pengaruh positif, semakin baik 

lingkungan pendidikan siswa maka semakin meningkat akhlak siswa. 

Tabel 4.15 Model Summary 

Pengaruh Lingkungan Pendidikan terhadap Akhlak Siswa 

Model Summary 



82 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .283
a
 .080 .073 7.400 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Pendidikan 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,283 dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien (R
2
) sebesar 0,080, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

lingkungan pendidikan terhadap akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan 

sebesar 8% sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

b. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Akhak Siswa Kelas X MA  

     Al-Islam Joresan 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kecerdasan spiritual 

terhadap akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan regresi linear sederhana dengan bantuan 

SPSS 16, lebih jelasnya hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 Coefficients 

Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Akhlak Siswa 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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   1 (Constant) 39.702 5.417  7.330 .000 

kecerdasan 

spiritual 
.705 .081 .602 8.695 .000 

a. Dependent Variable: akhlak 

siswa 

    

 

1) Persamaan regresi sederhana 

Pada tabel Coefficients, pada kolom B pada Constant (a)  adalah 

39,702; sedang nilai kecerdasn spiritual (b) adalah 0,705 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX atau 39,702 + 7,05X 

Y  = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a   = Nilai konstanta 

b   = Koefisien Regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 39,702; artinya jika kecerdasan spiritual nilainya 

0, maka akhlak siswa nilainya sebesar 39,702 

b) Koefisien regresi variabel kecerdasan spiritual sebesar 39,702 artinya 

jika kecerdasan spiritual mengalami kenaikan satu satuan, maka 

akhlak siswa akan mengalami peningkatan sebesar 0,705 satuan. 

Koefisien bernilai positif artinya hubungan antara kecerdasan 

spiritual dengan akhlak siswa adalah positif, artinya semakin tinggi 

kecerdasan spiritual maka semakin meningkatkan akhlak siswa.  
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2) Uji F (Uji koefisien regresi linier sederhana) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.17 Anova 

             Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Akhlak Siswa 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2869.928 1 2869.928 75.597 .000
a
 

Residual 5049.154 133 37.964 
  

Total 7919.081 134 
   

             a. Predictors: (Constant), kecerdasan spiritual 
  

b. Dependent Variable: akhlak siswa 
   

 

Hipotesis: 

Ho : Kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap akhlak siwa 

Ha : Kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa 
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Berdasarkan tabel Anova diatas diperoleh F hitung > F tabel 

(75.597>3,07) dan nilai signifikansi<α (0,000< 0,05) maka Ho ditolak, 

artinya bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap akhlak siswa 

kelas X MA Al-Islam Joresan.  

3) Pengujian Hipotesis 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan 

antara kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa. 

Hipotesis: 

Ho : tidak ada pengaruh  kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa  

Ha : ada pengaruhkecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa 

Berdasarkan tabel coefficient diatas diperoleh nilai t hitung > t 

tabel (8.695>1,98) dan nilai signifikansi <α (0,000< 0,05), maka Ho 

ditolak artinya bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap akhlak 

siswa. Nilai t hitung positif, artinya pengaruh positif, semakin 

meningkat kecerdasan spiritual maka semakin meningkat akhlak siswa. 

Tabel 4.18 Model Summary 

Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Akhlak Siswa 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .602
a
 .362 .358 6.161 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan spiritual 
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Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,602 dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien (R
2
) sebesar 0,362, yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa 

kelas X MA Al-Islam Joesan sebesar 36,2%, sedang sisanya dipengaruhi 

oleh variabel yang lain. 

c. Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual  

terhadap Akhlak  Siswa Kelas X MA Al-Islam Joresan 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh lingkungan pendidikan 

dan kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa  kelas X MA Al-Islam 

Joresan, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan regresi linear 

berganda dengan bantuan SPSS 16, lebih jelasnya hasilnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.19 Coefficients 

 Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

terhadap Akhlak Siswa 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24.921 6.777  3.677 .000 
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lingkungan 

pendidikan 
.200 .059 .228 3.413 .001 

kecerdasan  spiritual .680 .078 .580 8.671 .000 

a. Dependent Variable: akhlak    

    siswa 

    

 

1) Persamaan regresi linier berganda 

         Y = a + b1X1 + b2X2 

                         Y = 24.921+ 0,200 X1+ 0,680X2 

Y = Variabel dependen 

X1, X2 = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b1, b2 = Koefisien regresi 

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Konstanta sebesar 24,921; artinya jika lingkungan pendidikan, 

kecerdasan spiritual nilainya 0, maka akhlak siswa nilainya 24,921. 

b) Koefisien regresi variabel lingkungan pendidikan sebesar 0,200; 

artinya jika lingkungan pendidikan mengalami kenaikan satu satuan, 

maka akhlak ssiwa akan mengalami peningkatan sebesar 0,200 

c) Koefisien regresi variabel kecerdasan spiritual sebesar 0,680; artinya 

jika kecerdasan spiritual mengalami kenaikan satu satuan, maka 

akhlak siswa akan mengalami peningkatan sebesar 0,680  

2) Uji F (Uji koefisien regresi secara bersama-sama) 
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Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen atau 

tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.20 Anova 

Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual 

terhadap Akhlak Siswa 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3279.331 2 1639.665 46.648 .000
a
 

Residual 4639.751 132 35.150   

Total 7919.081 134    

a. Predictors: (Constant), kecerdasan spiritual, lingkungan pendidikan  

 

Hipotesis: 

Ho : lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual secara bersama-   

         sama tidak berpengaruh terhadap akhlak siwa 

Ha : lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual secara bersama- 

   sama  berpengaruh terhadap akhlak siswa 

Berdasarkan tabel Anova diatas diperoleh F hitung > F tabel 

(46,648>3,07) dan nilai signifikansi<α (0,000< 0,05) maka Ho ditolak, 

artinya bahwa lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual secara 

bersam-sama berpengaruh terhadap akhlak siswa kelas X MA Al-Islam 

Joresan.  

3) Analisis koefisien determinasi (adjusted R
2
) 
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Tabel 4.21 Model Summary 

Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual terhadap  

Akhlak Siswa  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .644
a
 .414 .405 5.929 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan spiritual, lingkungan 

pendidikan 

 

Tabel model summary diatas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,644 dan dijelaskan besarnya 

prosentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan 

R. Dari output tersebut diperoleh koefisien (R
2
) sebesar 0,414, yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan pendidikan dan 

kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa kelas X MA Al-Islam 

Joresan adalah sebesar 41,4%, sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel 

yang lain. 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati empat hal yang menjadi pokok 

bahasan, yaitu lingkungan pendidikan, kecerdasan spiritual, akhlak siswa serta 

pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual terhadap akhlak 

siswa kelas X MA Al-Islam Joresan.Dalam pembahasan tentang lingkungan 
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pendidikan dan kecerdasan spiritual, peneliti mengumpulkan data dengan 

menyebarkan angket kepada 135 siswa kelas X MA Al-Islam Joresan. Dari 

analisis data tentang lingkungan pendidikan diperoleh informasi bahwa 

tingkat lingkungan pendidikan siswa kelas X MA Al-Islam Joresan dalam 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 10 responden (7,46%), dalam  

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 105 responden (77,74%), dan 

dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 20 responden 

(14,80%).Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa lingkungan 

pendidikan kelas X MA Al-Islam Joresan adalah sedang dengan 

prosentasenya 77,74%. 

Dari analisis data tentang kecerdasan spiritual diperoleh informasi 

bahwa tingkat kecerdasan spiritual siswa kelas X MA Al-Islam Joresan dalam 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 28 responden (16,28%), dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 87 responden (68,84%), dan 

dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 20 responden (14,88%) 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kecerdasan spiritual 

siswa kelas XMA Al-Islam Joresan adalah sedang karena menunjukkan 

prosentasenya 68,84%. 

Dari analisis data tentang akhlak siswa diperoleh informasi bahwa 

tingkat akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 23 responden (17,02%), dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 92 responden (68,12%), dan dalam kategori 
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rendah dengan frekuensi sebanyak 20 responden (14,88%) Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak siswa kelas XMA Al-Islam 

Joresan adalah sedang karena menunjukkan prosentasenya 68,12%. 

Lingkungan pendidikan turut berpengaruh terhadap akhlak 

siswa.Lingkungan pendidikan yang baikakan mendorong siswa untuk 

berakhlak yang baik pula.  Dari hasil perhitungan analisis regresi sederhana 

tentang pengaruh lingkungn pendidikan terhadap akhlak siswa dengan 

menggunakan bantuan SPSS 16 maka diperoleh Nilai t hitung > t tabel (3.409 

>1,98) dan nilai signifikansi <α (0,001 < 0,05) maka Ho ditolak. Jadi 

lingkungan pendidikan berpengaruh terhadap akhlak siswa dengan prosentase 

pengaruhnya sebesar 8%.  Dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan 

memiliki pengaruh terhadap akhlak siswa di MA Al-Islam Joresan sebesar 

8%. 

Kecerdasan spiritual juga berperan dalam peningkatan akhlak 

siswa.Apabila kecerdasan spiritual siswa baik maka akhlak siswa juga akan 

baik pula, sehingga akhlak siswa akan mengalami peningkatan. Dari hasil 

perhitungan analisis regresi sederhana tentang pengaruh kecerdasan spiritual 

terhadap akhlak siswa dengan menggunakan bantuan SPSS 16 maka diperoleh 

nilai t hitung > t tabel (8.695>1,98) dan nilai signifikansi <α (0,000< 0,05), 

maka Ho ditolak. Jadi kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap akhlak siswa 

dengan prosentase pengaruhnya sebesar 36,2%, Dapat disimpulkan bahwa 
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kecerdasan spiritual memiliki pengaruh terhadap akhlak siswa di MA Al-

Islam Joresan sebesar 36,2%. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda tentang pengaruh 

lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa dengan 

menggunakan bantuan SPSS 16 maka diperoleh diperoleh F hitung > F tabel 

(46,648>3,07) dan nilai signifikansi<α (0,000< 0,05) maka Ho ditolak. 

Dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa lingkungan pendidikan dan 

kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap akhlak siswa dengan prosentase 

pengaruhnya sebesar 41,4%, Sedangkan 58,6% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti oleh peneliti.  

Akhlak sisiwa dipengaruhi dari internal dan eksternal, dari internal 

adalah Intelektual, potensi diri dan hati (rohani) yang dibawa sejak lahir 

(kecerdasan spiritual) dan dari ekstrenal adalah lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.  

Ketika anak mengalami perbuatan yang menyimpang seperti melanggar 

tata tertib sekolah, membolos pelajaran, terlambat masuk kelas itu bisa 

dipengaruhi dari teman sebayanya atau lingkungan masyarakat disekitarnya. 

Ketika teman anak tersebut mempengaruhi untuk membolos maka anak 

tersebut terpengaruh, maka itu juga disebabkan dari rendahnya kecerdasan 

spiritual anak karena ketika anak tidak bisa menempatkan diri dengan teman 

dan tidak dapat menempatkan kondisi mana yang baik dan buruk  maka itu 
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bisa disebabkan dari rendahnya kecerdasan spiritual anak dan atau peraturan 

sekolah yang tidak berjalan dengan baik dapat membuat anak tidak perduli 

dengan peraturan yang ada. 

Orang tua yang tidak memperhatikan anak juga dapat menyebabkan 

anak menjadi berontak dan melanggar aturan sekolah, anak menjadi suka 

membolos, masuk tanpa izin karena kurangnya perhatian dari orang tua. 

Orang tua tidak pernah menanyakan bagaimana aktivitas anak diluar seperti 

siapa teman  bergaul anak, bagaimana prestasi anak disekolah sehingga anak 

pun menjadi tidak perduli dengan apa yang  merugikan untuk dirinya sendiri 

atau tidak. 

Maka sangat diperlukan adanya kerjasama  yang baik antara lingkungan 

keluarga, pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk membangun akhlak 

yang baik bagi anak serta kecerdasan spiritual yang baik dalam diri anak. 

ketika anak mengalami masalah maka perlu adanya perhatian dari lingkungan 

keluarga maupun pihak sekolah dan lingkungan masyarakat agar anak tidak 

melakukan perbuatan yang menyimpang yang dapat merugikan dirinya 

sendiri. 

Menurut pengamatan faktor lain yang mempengaruhi akhlak siswa 

adalah motivasi anak. Karena kurang motivasi dalam diri anak menyebabkan 

anak tidak perduli dengan perbuatana yang anak lakukan baik atau tidak. Dan 

menjadikan anak melanggar tata tertib sekolah, terlambat masuk kelas dan 

mudah terpengaruh dengan teman yang memiliki akhlak kurang baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

enam hal yang berkaitan dengan rumusan masalah: 

1. Lingkungan pendidikan kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak ponorogo 

Tahun ajaran 2016/2017 dalam kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan 

prosentase jawaban siswa sebesar (77,74%) atau sebanyak 105 siswa dari 

135 responden. 

2. Kecerdasan spiritual kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak ponorogo Tahun 

ajaran 2016/2017 dalam kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan 

prosentase jawaban siswa sebesar (68,84%) atau sebanyak 87 siswa dari 135 

responden.  

3. Akhlak siswa kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak ponorogo Tahun ajaran 

2016/2017 dalam kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase 

jawaban siswa sebesar (68,12%) atau sebanyak 92 siswa dari 135 responden. 
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4. Lingkungan pendidikan berpengaruh terhadap akhlak siswa siswa di MA Al - 

Islam Joresan Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dari analisis 

bahwa dengan taraf kesalahan 5%, diperoleh Ftabel sebesar 1,98 sedangkan 

Fhitung sebesar 3,41. Sehingga Fhitung > Ftabel, artinya lingkungan pendidikan  

berpengaruh terhadap akhlak siswa di MA Al-Islam Joresan. Dengan 

demikian maka Ho ditolak.  Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 

(R
2
), didapatkan lingkungan pendidikan berpengaruh 8% terhadap akhlak 

siswa di MA Al - Islam Joresan. 

5. Kecerdasan spiritual  berpengaruh terhadap akhlak siswa di MA Al-Islam 

Joresan Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dari analisis bahwa 

dengan taraf kesalahan 5%, diperoleh Ftabel sebesar 1,98 sedangkan Fhitung 

sebesar 8,695 Sehingga Fhitung > Ftabel, artinya kecerdasan spiritual berpengaruh 

terhadap akhlak  siswa di MA Al-Islam Joresan. Dengan maka Ho ditolak. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), didapatkan kecerdasan 

spiritual berpengaruh 36,2% terhadap akhlak siswa di MA Al-Islam Joresan 

6. Lingkungan pendidikan dan  kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap 

akhlak  siswa di MA Al-Islam Joresan Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal ini 

dibuktikan dari analisis bahwa dengan taraf kesalahan 5%, diperoleh Ftabel 

sebesar 3,07  sedangkan Fhitung  sebesar 46,648%. Sehingga Fhitung > Ftabel, 

artinya lingkungan pendidikan dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap 

akhlak  siswa di MA Al-Islam Joresan. Dengan demikian maka Ho ditolak.. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), didapatkan lingkungan 
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pendidikan dan kecerdasan spiritual berpengaruh 41,4% terhadap akhlak 

siswa di MA Al-Islam Joresan, dan 58,6%  sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

B. Saran  

Pada akhir skripsi ini, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak 

berikut: 

1. Bagi Pendidik 

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian ini, diharapkan bagi 

pendidik untuk terus memberikan bimbingan kepada siswa-siswi dan 

bekerjasama dengan lingkungan pendidikan untuk terus meningkatkan dan 

membangun akhlaknya dimanapun saja berada, di lingkungan keluarga, 

sekolah, dan di masyarakat. 

2. Bagi Lingkungan Masyarakat 

Dengan melihat adanya pengaruh antara lingkungan pendidikan 

terhadap akhlak siswa-siswi, maka hendaknya orang tua dan masyarakat 

bekerjasama dengan pihak sekolah untuk membangun akhlak siswa-siswi 

yang lebih baik. 

3. Bagi Orangtua 

 Dengan melihat adanya pengaruh antara lingkungan pendidikan 

terhadap akhlak  siswa-siswi, maka hendaknya untuk lebih memperhatikan 
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dan mengawasi putra-putrinya untuk memfilter apa yang seharusnya 

diterapkan dan apa-apa yang harus dijauhi dalam berbagai lingkungan. 

4. Bagi Peserta Didik 

Bagi peserta didik hendaknya lebih memfilter elemen-elemen yang 

ada di masyarakat, apa yang sekiranya perlu diterapkan dan apa-apa yang 

harus dihindari. Karena di dalam lingkungan pendidikan tentunya terdapat 

banyak macam keadaan di masyarakat, kegiatan-kegiatan di masyarakat, dan 

macam-macam pergaulan, untuk itu haruslah pandai-pandai dalam menjaga 

diri sendiri. 
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