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ABSTRAK 

Sulistiani, Mimin. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Pendidikan Madin terhadap 
Kecerdasan Spiritual Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Nurul 
Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo, Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan. Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd. 
Kata Kunci: Pola Asuh Orang Tua, Pendidikan Madin, Kecerdasan spiritual. 

Kecerdasan spiritual merupakan potensi yang harus dimilki anak, karena 
pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan anak kelak di masa depan. Sungguh 
sangat mengerikan jika anak-anak kita kosong secara spiritual, dikuasai hawa nafsu 
angkara murka yang pada akhirnya akan menghancurkan masa depan anak itu sendiri. 
Peran orang tua sangat penting menjaga dan merawat firah anak. Mereka ibarat para 
perawat kebun yang harus senantiasa menjaga tanamannya dari gulma (tumbuhan 
pengganggu). Madarasah diniyah merupakan salah satu jenis pendidikan non fomal 
yang biasanya disajikan sebagai sekolah pendamping untuk menambah pengetahuan 
agama bagi madrasah dan sekolah umum. Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh 
masih rendahnya atau belum matangnya kecerdasan spiritual anak madarasah diniyah 
takmiliyah awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo, seperti masih 
ditemukan adanya beberapa siswa yang masih sering melakukan kesalahan lalu 
dinasehati, mereka malah marah, ketika pembelajaran mereka ramai sendiri, 
kemudian jika ditegur mereka tidak mendengarkan gurunya. Saat melaksanakan 
kegiatan keagamaan di Madin seperti hafalan surat pendek, do’a sehari-hari, sholat 
berjamaah suka ramai sendiri belum bisa berjalan dengan maksimal. 

Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui pola asuh orang tua 
anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah  Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung 
Ponorogo. (2) Untuk mengetahui pendidikan Madin  anak di Madrasah Diniyah 
Takmiliyah Awwaliyah  Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. (3) Untuk 
mengetahui kecerdasan spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah  
Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. (4) Untuk mengetahui pengaruh yang 
signifikan antara pola asuh orang tua dan pendidikan madin terhadap kecerdasan 
spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah  Nurul Muttaqin 
Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Subjek 
penelitian ini adalah anak madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah nurul Muttaqin 
Tegalrejo Pulung Ponorogo yang berjumlah 42 anak. Pengumpulan data diambil 
dengan teknik angket, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan yaitu menggunakan rumus normalitas dan regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa: (1) Secara umum tingkat Pola 
asuh Orang Tua anak Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin 
Tegalrejo Pulung Ponorogo adalah sedang, karena dinyatakan dalam kategorisasi 
dengan  prosentasenya 69,047619 %. (2) Secara umum pendidikan Madin Takmiliyah 
Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo adalah sedang, karena 
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dinyatakan dalam kategorisasi denga prosentasenya 40,47619 %. (3) Secara umum 
tingkat kecerdasan spiritual anak Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah Madin 
Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung  Ponorogo adalah sedang, karena dinyatakan dalam 
kategorisasi menunjukkan prosentasenya 69,047619 %. (4) Pola asuh orang tua dan 
pendidikan madin (X1X2) tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kecerdasan 
spiritual anak (Y) sebesar 6,7 %, dan sisanya sebesar 93,3 % dipengaruhi oleh faktor 
lainya. Dan dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda tentang pola asuh 
orang tua dan pendidikan madin terhadap kecerdasan spiritual anak diperoleh Fhitung 

(1,399 ) < Ftabel (3,23) sehingga Ho diterima/Ha ditolak. Hal ini berarti pengaruh pola 
asuh orang tua dan pendidikan madin tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
terhadap kecerdasan spiritual anak di madrasah diniyah takmiliyah awwaliyah nurul 
muttaqin tegalrejo pulung ponorogo. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kecerdasan spiritual merupakan potensi yang harus dimilki anak, karena 

pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan anak kelak di masa depan. Sungguh 

sangat mengerikan jika anak-anak kita kosong secara spiritual, dikuasai hawa 

nafsu angkara murka yang pada akhirnya akan menghancurkan masa depan anak 

itu sendiri. 

 Kecerdasan spiritual dapat di pandang sebagai studi sosial dan konvensional 

dari kepribadian untuk menilai seberapa kuat tingkat keseimbangan pada diri 

seseorang. Bahkan para ahli mengklaim bahwa keserdasan spiritual adalah 

kecerdasan tertinggi manusia yang digunakan untuk memecahkan masalah 

mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai. Dengan demikian 

kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk menemukan makna dan 

tujuan hidup, memahami dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan dan 

sesama hidup, menentukan dan mengikuti jalan moral etika kehidupan.1 

 Pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam upaya menanaman rasa 

keagamaan pada seseorang anak kemudian, melalui pendidikan pula dilakukan 

                                                           
1 Wowo, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku (Bandung: AlfaBeta, 2014), 263-264. 
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pembentukan sikap keagamaan yaitu pendidikan keluarga, pendidikan 

kelembagaan dan pendidikan masyarakat.2 

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar 

dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga umumnya anak ada 

dalam hubungan interaksi yang intim. Segala sesuatu yang diperbuat keluarganya 

dapat mempengaruhi anak begitupun sebaliknya. Keluarga memberikan dasar 

pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan kepada anak. 

Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pola tingkah laku anak 

terhadap orang lain dan masyarakat. Sehingga orang tua dituntut bahkan dikenai 

kewajiban untuk mengasuh anak-anak mereka dengan menggunakan cara 

pengasuhan yang tepat.3 

 Peran orang tua sangat penting menjaga dan merawat firah anak. Mereka 

ibarat para perawat kebun yang harus senantiasa menjaga tanamannya dari gulma 

(tumbuhan pengganggu). Diharapkan mereka juga memberi pupuk dan 

menyiraminya agar dapat membantu pohon-pohon untuk tumbuh kokoh dan 

dapat memberikan banyak manfaat seperti pohon yang menjulang tinggi dan 

rindang.  Ia memberikan keteduhan dan kesegaran kepada siapapun yang datang 

kepadanya. Terlebih lagi, pohon itu dapat menghasilkan buah yang sangat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia.4  

                                                           
2 Jalaluddin, Psikologi Agama ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 291. 
3 Zakiyah Derajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 66-67. 
4 Ratna Megawangi, Yang Terbaik Untuk Buah Hatiku (Bandung: Khansa, 2006), 4. 
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 Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak 

dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari kesadaran dan pengertian yang 

lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan 

strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. 

Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh 

dan mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.5 

 Mendidik anak hendaknya tidak didasarkan atas tekanan atau sejumlah bentuk 

kekerasan dan paksaan, karena pola didik, seperti itu hanya akan membawa 

pertentangan antara orang tua dan anaknya. jika anak merasa disayangi dan 

diterima sebagai teman dalam proses pendidikan dan pengembangan mereka, 

maka anak akan merasa bahwa mereka adalah bagian dari keluarga. 

 Perihal pemilihan lembaga pendidikan yang paling tepat bagi anak merupakan 

agenda penting bagi orang tua. Lembaga pendidikan tidak hanya berpengaruh 

pada perkembangan kognitif atau intelektual semata, melainkan berpengaruh 

pula pada perkembangan kepribadian anak, dimana ia akan bersosialisasi dengan 

sesama teman, guru, dan lingkungan dalam lembaga pendidikan yang 

bersangkutan. Sehubung dengan itu, maka orang tua hendaklah pandai-pandai 

dalam mengarahkan anaknya.6 

 Madarasah diniyah merupakan salah satu jenis pendidikan non fomal yang 

biasanya disajikan sebagai sekolah pendamping untuk menambah pengetahuan 

                                                           
5 Zakiyah Derajat, Ilmu Pendidikan Islam., 35. 
6 M.Nipan Abdul Halim, Anak Saleh Dambaan Keluarga (Yogyakarta: Mira pustaka, 2000), 

32-34. 
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agama bagi madrasah dan sekolah umum.7Pengajaran di madrasah diniyah yang 

secara klasikal berfungsi terutama untuk memenuhi hasrat orang tua 

(masyarakat) yang menginginkan anak-anaknya yang bersekolah di sekolah-

sekolah mendapatkan pendidikan agama Islam.8 

 Pendidikan madrasah diniyah merupakan bagian dari sistem pendidikan 

pesantren yang wajib dipelihara dan dipertahankan keberadannya karena 

lembaga ini telah terbukti mampu menctak para kyai atau ulama, asatidz dan 

sejenisnya. Lahirnya peraturan pemerintah no 55 tahun 2007 tentang pendidikan 

agama dan pendidikan keagamaan merupakan peluang sekaligus tantangan. 

Peluang, karena PP tersebut telah mengkomodir keberadaan pendidikan diniyah 

dan pesantren. 

 Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan 

tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran 

agama.9  

 Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Madin Nurul Muttaqin terlihat 

bahwa sebagian anak-anak,  misalnya ketika melakukan kesalahan lalu 

dinasehati, mereka malah marah, ketika pembelajaran mereka ramai sendiri, 

kemudian jika ditegur mereka tidak mendengarkan gurunya. Saat melaksanakan 

                                                           
7 Ali Riyadi, Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Ar-

Ruzz, 2006), 217-218. 
8 Rochidin Wahab, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2004), 207. 
9 Ibid., 1. 
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kegiatan keagamaan di Madin seperti hafalan surat pendek, do’a sehari-hari, 

maupun sholat berjamaah mereka masih  suka ramai sendiri dan belum bisa 

berjalan dengan maksimal. Akan tetapi sebagian  siswa juga dapat melaksanakan 

kegiatan-kegiatan dengan cukup baik.10 

 Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ” Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Pendidikan Madin 

terhadap Kecerdasan Spiritual Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo”. 

B. Batasan Masalah 

 Berangkat dari permasalahan di atas, perlu adanya batasan masalah agar tidak 

terjadi kerancuan dalam penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah terkait dengan pengaruh Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Pendidikan 

Madin terhadap Kecerdasan Spiritual Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan pada 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaiman Pola Asuh Orang Tua Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah  Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo? 

2. Bagaimana pendidikan Madin Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah  Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo? 

                                                           
10  Pengamatan di Madin Nurul Muttaqin Pulung pada tanggal 30 Januari 2018.  
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3. Bagaimana kecerdasan Spiritual Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah  Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo? 

4. Adakah Pengaruh yang signifikan antara Pola Asuh Orang Tua dan 

Pendidikan Madin terhadap Kecerdasan Spiritual Anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah  Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pola asuh orang tua anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah  Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pendidikan Madin  anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah  Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui kecerdasan spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah  Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

4. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan anatara pola asuh orang tua dan 

pendidikan madin terhadap kecerdasan spiritual anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah  Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

 

 

 



12 
 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya regresi/ 

pengaruh pola asuh orang tua dan pendidikan madin terhadap kecerdasan 

spiritual anak 

2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil penelitian 

yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai pengaruh pola asuh 

orang tua dan pendidikan madin terhadap kecerdasan spiritual anak Secara 

praktis  

 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kecerdaan 

spiritual anak. 

b. Bagi Guru dan orang tua, agar mampu mengembangkan kecerdasan 

spiritual anak dengan baik dan benar. 

c. Bagi sekolah sebagai tambahan informasi dan dapat pula dijadikan bahan 

masukan dan pertimbangan dalam menumbuhkan kecerdasan spiritual 

anak. 

F. Sistematika pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenal penelitian ini dapat disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN  
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Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penelitian. 

BAB II   : KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan telaah terdahulu dan deskripsi teori, 

kerangka berfikir dan hipotesis penelitian. 

BAB III   : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan rancangan penelitian populasi dan 

sampel, instrument penelitian data, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

BAB IV   : TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) 

dan pembahasan atau interpertasi atas angka statistik.  

BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian bab terdahulu 

dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang dilakukan.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian pertama, dilakukan oleh Cahya Wulan Setiyawati (2017, IAIN 

Ponorogo) yang berjudul “Pengaruh Kedisiplinan dan keceradasan spiritual 

terhadap karakter siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/ 2017”.  Adapun hasil penelitiannya adalah:  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisipinan terhadap karakter siswa 

kelas X di SMAN 2 Ponorogo, yaitu 3,33% 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara keceradasan spiritual terhadap 

karakter siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo, yaitu 38,1 % 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisipinan dan keceradasan 

spiritual terhadap karakter siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo, yaitu 48,2 % 

Persamaan dari penelitian ini dengan  yang dilakukan yakni sama-sama salah 

satu dari variabel membahas kecerdasan spiritual dan sama-sama menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini 

yang diteliti adalah hasil penelitian yaitu pengaruh kedisipinan terhadap karakter 

siswa, pengaruh kecerdasan spiritual terhadap karakter siswa, serta pengaruh 

kedisipinan dan kecerdasan spiritual terhadap karakter siswa. Tapi dalam 

penelitian yang dilakukan peneliti saat ini akan meneliti tentang pengaruh pola 

9 
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Asuh Orang tua terhadap perkembangan  kecerdasan Spiritual Anak, Pendidikan 

Madin terhadap perkembangan  kecerdasan Spiritual Anak, serta pengaruh pola 

Asuh Orang tua dan Pendidikan Madin terhadap perkembangan  kecerdasan 

Spiritual Anak. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Yana Restian yang berjudul “korelasi pola 

asuh dengan kecerdasan spiritual siswa kelas 3 di MI Terpadu bina Putra 

Cendikia Ponorogo tahun ajaran 2015/2016”. Adapun hasil penelitiannya 

adalah: 

1. Pola asuh orang tua siswa kelas 3 di MI Terpadu bina Putra Cendikia 

tergolong dalam kategori cukup (42-53) dengan frekuensi sebanyak 41 

responden. 

2. Kecerdasan spiritual siswa kelas 3 di MI Terpadu bina Putra Cendikia 

tergolong dalam kategori cukup (49-62) dengan frekuensi sebanyak 39 

responden. 

3. Terdapat korelasi pola asuh orang tua dengan kecerdasan spiritual siswa 

kelas 3 di MI Terpadu bina Putra Cendikia 

Persamaan dari penelitian ini dengan  yang dilakukan yakni sama-sama 

salah satu dari variabel membahas pola asuh orang tua dan kecerdasan 

spiritual dan sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini yang diteliti adalah 

hubungan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan spiritual. Tapi 

dalam penelitian yang dilakukan peneliti akan meneliti tentang pengaruh 
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pola Asuh Orang tua terhadap perkembangan  kecerdasan Spiritual Anak, 

Pendidikan Madin terhadap perkembangan  kecerdasan Spiritual Anak, serta 

pengaruh pola Asuh Orang tua dan Pendidikan Madin terhadap 

perkembangan  kecerdasan Spiritual Anak. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pola Asuh Orang Tua 

a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang 

tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung 

jawab kepada anak-anaknya. Pola asuh yang dilakukan orang tua sama 

dengan bagaimana seorang yang memimpin suatu individu maupun 

kelompok, karena pada dasarnya orang tua juga bisa disebut sebagai 

pemimpin sabagaimana definisi kepemimpinan yakni: leadership is the art 

of coordinating and motivating individuals and group to achieve the 

desidered end. Dalam arti bahwa seorang pemimpin atau sebagai orang tua 

dalam membimbing anak-anaknya harus menggunakan seni dalam 

mengorganisasikan pola asuh dan dalam memotivasi anak-anaknya dalam 

keluarga untuk mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan pendidikan 

Islam yakni mencapai manusia insan kamil.11 

                                                           
11  Mansur, Pendidiknan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), 350-

351. 
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Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam 

pembentukan kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapat 

pendidikan dari kedua orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan 

hidup sehari-hari dalam keluarga. Baik tidaknya keteladanan yang 

diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua sehari-hari dalam 

keluarga akan mempengaryhi perkembangan jiwa anak. Keteladanan dan 

kebiasaan yang orang tua tampilkan dalam bersikap dan berperilaku tidak 

terlepas dari perhatian dan pengamatan anak.12 

b. Macam-macam pola asuh orang tua 

Pola asuh yang dilakukan oleh orang tua menurut Hurlack yang 

dikutib oleh Chabib Thoha yaitu:13 

1) Pola asuh otoriter 

 Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara 

mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan ketat, sering kali 

memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan 

untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak 

berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita-cerita, bertukar pikiran 

dengan orang tua, orang tua malah menganggap bahwa semua sikapnya 

yang dilakukan itu sudah benar, sehingga tidak pernah anak dimintai 

pertimbangan atas semua keputusan yang menyangkut permasalahan 

                                                           
12 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang tua dan Anak dalam Keluarga (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), 24-25. 
13  Mansur, Pendidiknan Anak.., 354-357. 
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anak-anaknya. Pola asuh yang bersifat otoriter ini juga ditandai dengan 

hukuman-hukumannya yang dilakukan dengan keras, mayoritas 

hukuman tersebut sifatnya hukuman badan atau fisik. Perbedaan seperti 

itu sangat ketat dan bahkan masih tetap diberlakukan sampai anak 

tersebut menginjak dewasa.  

 Kewajiban orang tua adalah menolong anak dalam memenuhi 

kebutuhan hidup anak-anaknya, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan 

dalam menolong sehingga anak tidak kehilangan kemampuan untuk 

berdiri sendiri dimasa yang akan datang. 

2) Pola asuh demokratis 

 Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan 

pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak-anaknya, dan kemudian 

anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang 

tua.dalam pola asuh seperti ini orang tua memberi sedikit kebebasa n 

pada anak untuk memilih apa yang dikehendaki dan apa yang 

diinginkan yang terbaik bagi dirinya, anak diperhatikan dan didengarkan 

saat anak berbicara, dan bila berpendapat orang tua memberi 

kesempatan untuk mendengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam 

pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu 

sendiri. Anak diberi kesempatan mengembangkan kontrol internalnya 

sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggungjawab terhadap 

dirinya sendiri. Anak dilibatkan dalam berpartisipasi dalam mengatur 
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hidupnya, ada  yang mengatakan semua orang tua mentolerir terhadap 

anak, dalam hal-hal tertentu orang tua perlu ikut campur tangan, 

misalnya dalam keadaan keselamatan anak. Permainan yang 

menyenangkan bagi anak, tetapi menyebabkan mengganggu ketenangan 

umum juga perlu diperhatikan orang tua. 

 Demikian pula terhadap hal-hal yang sangat prinsip mengenai 

pilihan agama, pilihan nilai hidup yang bersifat universal dan absolut, 

orang tua dapat memaksakan kehendaknya terhadap anak  karena belum 

memiliki alas an yang cukup tentang hal itu. Dengan demikian tidak 

semua materi pelajaran agama seluruhnya diajarkan secara demokratis  

terhadap anak. Jika dikembalikan dengan kisah Luqman sebagaimana 

yang termaktub dalam al-Qur’an dapat diambil pelajaran bahwa 

pendidikan akidah Islam tidak harus dijadikan secara demokratis dalam 

menanamkan keimanan kepada anak-anaknya. Karena akidah sama 

dengan masalah ketauhidan yang perlu diberikan kepada anak didik 

secara otoriter, hal itu menyangkut dogmatis 

3) Pola asuh laisses fire 

 Pola asuh ini adalah pola asuh dengan cara orang tua mendidik 

anak secara bebas, anak dianggap orang dewasa atau muda, ia diberi 

kelonggaran seluas-luasnya apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang 

tua terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan pada 

anaknya. Semua apa yang dilakukan oleh anak adalah benar dan 
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tidakperlu mendapat teguran, arahan, atau bimbingan. Hal itu ternyata 

dapat diterapkan kepada orang dewasa yang sudah matang 

pemikirannya sehingga cara mendidik seperti itu tidak sesuai jika 

diberikan kepada anak-anak. 

 

2. Pendidikan Madrasah Diniyah 

a. Pengertian Madrasah Diniyah 

 Madrasah diniyah adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan pada 

jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus 

memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak 

terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta 

menerapkan jenjang pendidikan.14 

 Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam 

kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, di 

antaranya anak-anak yang berusia 7 sampai 18 tahun.15 

 Madrasah diniyah adalah madarasah-madrasah yang seluruh mata 

pelajarannya bermaterikan ilmu-ilmu agama , yaitu fiqih, tafsir, tauhid, dan 

                                                           
14 Departemen Agama RI, Pedoman Penyelenggaran dan Pembinaan Madrasah Diniyah    ( 

Jakarta : Depag, 2000), 7. 
15 Ibid.., 23. 
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ilmu-ilmu yang lainnya.16 Dengan materi agama yang demikian padat dan 

lengkap, maka memungkinkan para santri yang belajar di dalamnya lebih 

baik penguasaannya terhadap ilmu-ilmu agama. 

 

b. Tahapan Lembaga Pendidikan Islam17 

1) Masjid. Berfungsi sebagai pusat ibadah dan juga sebagai pusat 

pengajaran. 

2)  Masjid-khan (asrama). Berfungsi sebagai pondokan bagi peserta didik 

yang berasal dari luar kota.  

3) Madrasah. Pada hal ini, madrasah memadukan fungsi masjid dan khan 

dalam satu sistem lembaga pendidikan. 

c. Tujuan Madrasah Diniyah 

1) Memberikan bekal kemampuan dasar kepada santri agar dapat 

mengembangkan kehidupannya sebagai: 

a) Muslim yang beriman, bertaqwa, beramal sholih dan berakhlakul 

karimah. 

b) Warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri 

sendiri, serta sehat jasmani dan rohani.  

                                                           
16 Haedar Ami, Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah  (Jakarta: Diva 

Pustaka, 2004), 39.  
 17 Sulistyo Nugroho, Peran Madrasah Diniyah dalam Menumbuhkan Motivasi dan Minat 
Baca Al-Qur’an di Dusun Sidowayah Desa Ploso Kecamatan Purwantoro Kabupate Wonogiri, 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 
Negeri, 2017, 44.   
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2) Membina santri agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan 

beribadah, sifat, sikap dan perilaku terpuji yang berguna bagi 

pengembangan pribadinya.  

3) Mempersiapkan santri untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam 

pada jenjang berikutnya.18 

d. Kebijakan Madrasah Diniyah dalam PMA Nomor 13 Tahun 1964 

Madrasah diniyah terbagi menjadi 3 jenis jenjangnya: 

1) Madrasah diniyah awwaliyah/ Ula, selama 4 tahun  

2) Madrasah diniyah wustha, selama 3 tahun 

3) Madrasah diniyah ulya, selama 3 tahun 

Untuk kurikulum madrasah diniyah berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 

1964 adalah sebagai berikut:  

(1) Struktur Program Kurikulum Madrasah Diniyah Awwaliyah/ Ula 

No Bidang Study Kelas ket 

1 2 3 4  

1 Membaca al-Qur’an 3 3 3 3  

2 Tauhid 3 3 3 3  

3 Fiqih  2 2 2 2  

4 Akhlak 2 2 2 2  

 Jumlah jam setiap minggu 10 10 10 10  

                                                           
18 Kementerian Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah 

Takmiliyah, 2013, 9-10.  
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(2) Struktur Program Kurikulum Madrasah Diniyah Wustha 

no Bidang Study Kelas ket 

1 2 3  

1 al-Qur’an dan Hadist 3 3 3  

2 Tauhid 3 2 2  

3 Fiqih  1 1 1  

4 Sejarah Islam 2 3 3  

5 Akhlak 1 1 1  

 Jumlah jam setiap 

minggu 

10 10 10  

(3) Struktur Program Kurikulum Madrasah Diniyah „ulya 

no Bidang Study Kelas Ket 

1 2 3  

1 al-Qur’an dan Hadist 3 3 3  

2 Tauhid 2 2 2  

3 Fiqih  3 3 3  

4 Sejarah Islam 1 1 1  

5 Akhlak 1 1 1  

 Jumlah jam setiap 

minggu 

10 10 10  
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3. Kecerdasan Spiritual 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Kata spiritual berasal dari bahasa Inggris yaitu “spirituality”, kata 

dasarnya “spirit” yang berarti: roh, jiwa, semangat. Kata spirit sendiri 

berasal dari kata latin “spiritus” yang berarti: luas atau dalam, keteguhan 

hati atau keyakinan, energi, atau semangat, dan kehidupan. Kata sifat 

spiritual berasal dari kata latin spiritualis yang berarti :”of the spirit” 

(kerohanian).19 

Danah Zohar dan Ian Marshall mendevinisikan kecerdasan spriritual 

adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks 

makna yan lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan 

atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain.20 

Keceradasn spiritual adalah sebuah kecerdasan yang mampu 

mengantarkan manusia pada derajat yang sangat tinggi, derajat orang-orang 

yang berilmu dan beramal saleh. Oeh karena itu kecerdasan spiritual tidak 

cukup hanya dengan menunaikan shalat, rajin beribadah, rajin ke masjis, 

                                                           
19 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 

264. 
20 Agustian, Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ 

(Jakarta: Arga, 2002), 57. 
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dan ritual ibadah-ibadah lainnya. Tetapi, kecerdasan spiritual itu juga 

kemampuan seorang untuk memberi makna dalam kehidupan.21  

b. Ruang Lingkup Kecerdasan Spiritual 

Menurut Aliah. B. Purwakania Hasan, spiritualitas memiliki ruang 

lingkup dan makna pribadi yang luas. Hanya saja spiritualitas mungkin 

dapat dimengerti dengan membahas kata kunci yang sering muncul ketika 

orang-orang menggambarkan arti spiritualitas bagi mereka. Dengan 

mengutip hasil penelitian Martsloft dan Mickley, Aliah B. Purwakania 

Hasan menyebutkan beberapa kata kunci yang bisa dipertimbangkan, yaitu: 

1) Meaning (makna), makna merupakan sesuatu yang signifikan dalam 

kehidupan manusia, merasakan situasi, memiliki dan mengarah pada 

satu tujuan 

2) Values (nilai-nilai), nilai –nilai adalah kepercayaan, standar  dan etika 

yang dihargai 

3) Transedence (trasendensi), trasendensi merupakan pengalaman, 

kesadaran dan penghargaan terhadap dimensi trasendensi bagi 

kehidupan atas diri seseorang. 

4) Connecting (bersambung), Bersambung adalah meningkatkan 

kesadaran terhadap hubungan dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan 

dan alam. 

                                                           
21 Imas Kurniasih, Mendidik  SQ Anak  Menurut  Nabi Muhammad SAW  (Yogyakarta: Pustaka 

Marwa, 2010), 3. 
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5) Becoming (menjadi), menjadi adalah membuka kehidupan yang 

menuntut refleksi dan pengalaman, termasuk siapa seseorang dan 

bagaimana seseorang mengetahui.22 

c. Faktor-faktor kecerdasan spiritual 

Jiwa beragama atau kesadaran beragama merujuk kepada aspek 

rohaniah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang 

direfleksikan kedalam peribadatan kepada-Nya, baik yang bersifat 

hablumminallah maupun hablumminannas. kecerdasan spiritual seseorang 

dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan.23 

1) Faktor pembawaan (internal) 

Setiap manusi yang lahir ke dunia ini, baik yang masih primitif, 

bersahaja, maupun yang sudah modern, baik yang lahir di Negara 

komunis maupu kapitalis, baik yang lahir dari orang tua yang saleh 

maupun jahat, sejak nabi Adam sampai akhir zaman, menurut fitrah 

kejadiannya mempunyai potensi beragama atau keimanan kepada 

Tuhan atau percaya adanya kekuatan diluar dirinya yang mengatur 

hidup dan kehidupan alam semesta. 

Dalam perkembangan, fitrah beragama ini ada yang berjalan 

secara alamiah, dan ada juga yang mendapat bimbingan dari para 

                                                           
22  Desmita, Psikologi  Perkembangan Peserta Didik ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010 

), 265.  
23  Syamsu Yusuf,  Psikologi  Perkembangan Anak dan  Remaja  ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2009),136.   
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Rasul Allah Swt, sehingga fitrahnya itu berkembang sesuai dengan 

kehendak Allah. Keyakinan bahwa manusia itu mempunyai fitrah atau 

kepercayaan kepada Tuhan didasarkan kepada Firman Allah:24 

a) Surat Al-‘Araf ayat 172 yang artinya: 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-

anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 

terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini 

Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), 

kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di 

hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani 

Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan 

Tuhan)", 

b) Surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. 

(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui 

c) Surat Asy-Syamsu ayat 8, yang artinya: 

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya. 

                                                           
 24 Ibid.., 137. 
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2) Faktor lingkungan (eksternal) 

a) Lingkungan keluarga 

Kelurga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, 

karena itu kedudukan keluarga dalam pengembagan kepribadian 

anak sangatlah dominan.25 

Pada hakikatnya, kewajiban mendidik yang melekat pada diri 

orang tua bukan saja karena mendidik anak merupakan perintah 

agama, melainkan juga merupakan bagian dari pemenuhan terhadap 

kebutuhan psikis(ruhani) dan kepentingan (diri) sendiri sebagai 

pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian 

tanggung jawab pendidikan yang perlu dibina oleh orang tua 

terhadap anak antara lain sebagai berikut:26 

(1)  Memelihara dan membesarkan tanggung jawab ini merupakan 

dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak memerlukan 

makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara 

berkelanjutan. 

(2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara 

jasmaniyah, maupun ruhaniah dari berbagai gangguan 

penayakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan 

dirinya. 

                                                           
25 Ibid., 138. 
26 Novan Adry Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 

2012), 56-59. 
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(3) Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan 

yang berguna bagi hidupnya. 

(4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat 

b) Lingkungan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak agar mereka 

berkembang sesuai potensinya.27 

Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan fitrah 

beragama para siswa, maka sekolah, terutama dalam hal 

mengembangkan wawasan pemahaman, pembiasaan mengamalkan 

ibadah atau akhlak yang mulia dan sikap apresiasif terhadap ajaran 

agama.28 

Faktor yang menunjang perkembangan fitrah beragama siswa 

adalah:29 

(1) Kepedulian kepala sekolah, guru-guru dan staf sekolah lainnya 

terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, baik 

melalui pemberian contoh dalam bertutur kata, berperilaku dan 

berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

                                                           
27 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembanga.., 140. 
28 Ibid.,   
29  Ibid., 140-141. 
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(2)  Tersedianya sarana ibadah yang memadai dan 

memfungsikannya secara optimal. 

(3)  Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian      bagi 

para siswa dan ceramah-ceramah atau diskusi keagamaan 

secara rutin.  

c) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyaraat disini adalah situasi atau kondisi 

interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh 

terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama 

individu atau dalam masyarakat, akan melakukan interaksi sosial 

dengan teman sebayanya atau anggota masyarakat lainnya.30 

d. Ciri-ciri atau Kriteria Kecerdasan Spiritual 

Pada bagian ini ciri-ciri atau kriteria kecerdasan spiritual yaitu:31 

1.) Prinsip dan visi 

Prinsip merupakan substansi hukum alam yang tidak dapat 

dilanggar. Prinsip-prinsip ini sering muncul ke permukaan dan berada 

pada tingkat dimana orang-orang yang mengenali dan hidup selaras 

dengannya dapat mempertahankan kelangsungan dan hidup stabilitas 

kehancuran maupun kerusakan mereka. Prinsip-prinsip ini dapat 

                                                           
30 Ibid., 141 
 31 Cahya Wulan Styawati, Pengaruh Kedisiplinan dan Kecerdasan Spiritual terhadap 

karakter Siswa Kelas X SMAN 2 PonorogoTahun Ajaran 2016/2017 (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Ponorogo, 2017), 66-69. 



31 
 

dibuktikansendiri  dan dapat dengan mudah diabsahkan oleh siapapun. 

Tampaknya seolah-olah prinsip atau hukum ala mini merupakan 

bagian dari kondisi kesadaran dan suara hati manusia. Prinsip-prinsip 

ini tampaknya ada di dalam diri setiap insan. Terlepas dari kondisi 

sosial dan realitas yang ada. Berikutnya setelah prinsip adalah visi. 

Visi yang benar adalah melihat sesuatu sebagaimana adanya sesuatu. 

Untuk mendapatkan visi yang benar kita kita harus membenahi apa 

yang ada dalam diri kita. Kita berusaha hidup selaras dengan prinsip-

prinsip kebenaran, keadilan dan kebaikan.  

2.) Kesatuan dan keragaman 

 Manusia yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi adalah 

yang mampu melihat ketunggalan dalam keragaman. Para buruh 

menuntut kenaikan upah. Jajaran direksi menuntut kinerja tinggi. 

Mereka berbeda tapi sama-sama menginginkan kebaikan. Ketuggalan 

dalam keragaman adalah prinsip utama yang harus kita pegang teguh 

agar memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. 

3.) Memaknai 

 Memaknai bersifat substansial, berdimensi spiritual. Makna 

adalah penentu identitas sesuatu yang paling signifikan. Seseorang 

yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi menemkan makna 

terdalam dari segala sisi kehidupan. Karunia Tuhan berupa kenikmatan 

atau ujian sama-sama memiliki makna spiritual yang tinggi. Karunia 
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Tuhan dalam manifestasi kasih sayang-Nya pada manusia. Ujian-Nya 

adalah wahana pendewasaan spiritual manusia. 

4.) Kesulitan dan penderitaan 

 Ujian penderitaan dan kesulitan juga bermakna membuat 

sesuatu layak menerima yang lebih tinggi. Dengan kesulitan 

kecerdasan spiritual lebih tajam dan matang. Kecerdasan spiritual 

mampu mentrasformasikan kesulitan menjadi suatu medan 

penyempurnaan dan pendidikan spiritual yang bermakna. Semakin 

banyak kesulitan semakin mematangkan kecerdasan spiritual. Dengan 

demikian, kecerdasan spiritual memicu seseorang maju ketika yang 

lainnya mungkin mundur.  

5.) Kemandirian dan bermasyarakat 

 Pengembangan kecerdasan spiritual membutuhkan waktu 

untuk menyendiri. Memisahkan diri untuk sementara waktu dari 

keribuan dunia materi agar dapat melihat dengan jelas hakikat segala 

sesuatu. Seseorang dapat mencurahkan segenap kemampuan 

intelektual dan spiritual untuk memahami makna dari apa yang telah 

terjadi dan bagaimana seharusnya kejadian itu dapat diperbaiki. 

 Menyendiri proses transendesi barulah sebagian langkah 

mengembangkan kecerdasan spiritual, harus dilengkapi dengan 

langkah berikutnya yaitu realitasasi masyarakat. Setelah mendapatkan 
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pencerahan transedensi, seseorang perlu merealisasikannya dalam 

kehidupan sosial masyarakat. 

6.) Gerak pertumbuhan 

 Gerak pertumbuhan dan perkembangan adalah alamiah. Gerak 

perubahan ini adalah potensi bagi manusia untuk maju. Kita memiliki 

pilihan untuk bergerak maju, atau sebaliknya. Bergerak maju berarti 

bergerak pada spiral ke atas, bergerak terus menerus menyempurnakan 

diri dan memperbarui diri. Bergerak sepanjang spiral ke atas 

mengharuskan kita belajar, berkomitmen dan berbuat pada taraf yang 

tinggi. Kita menipu diri sendiri jika berfikir bahwa salah satu dari ini 

semua sudah memadai. Untuk terus maju kita harus belajar, 

berkomitmen dan berbuat dan belajar, berkomitmen dan berbuat lagi. 

 Menurut Jalaluddin Rahmat, ciri atau kriteria kecerdasan 

spiritual adalah:32 

a) Mengenal motif kita yang paling dalam 

b) Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi 

c) Bersikap profesioanal pada diri yang dalam 

d) Dapat bermanfaat dan mentransendenkan kesulitan atau 

penderitaan 

e) Sanggup berdiri menentang dan berbeda dengan orang banyak 

f) Enggan mengganggu atau menyakiti 

                                                           
 32  Sudirman Tebba, Tasawuf Positif (Bogor: Kencana, 2003), 20 . 
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g) Memperlakukan agama secara cerdas 

h) Memperlakukan kematian secara cerdas 

 Motif yang paling dalam terdapat dalam diri kita. Dalam Islam 

motif yang paling dalam ialah fitrah, karena Tuhan memasukkan ke 

dalam hati yang paling dalam suatu rasa kasih sayang pada sesama. 

Kita selalu  bergerak didorong oleh motif kasih sayang ini.33 

 Lalu tingkat kesadaran yang tinggi disebut self awareness. 

Maksudnya kalau dia memiliki tingkat kesadaran berarti dia mengenal 

dirinya dengan baik, dan selalu ada upaya untuk mengenal dirinya 

lebih dalam. Jadi, orang yang tingkat kecerdasan spiritualnya tinggi 

adalah orang yang mengenal dirinya dengan baik.34 

 Ciri kecerdasan spiritual berikutnya adalah bersikap responsif 

pada diri yang paling dalam. Ia sering melakukan refleksi dan mau 

mendengarkan dirinya. Kesibukan sehari-hari sering membuat orang 

tidak sempat mendengarkan hati nurani sendiri. Orang bisanya mau 

mendengarkan hati nuraninya kalau ditimpa musibah.35 

 Ciri kecerdasan spiritual selanjutnya ialah mampu 

memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan atau penderitaan. 

                                                           
 33 Ibid..,   
 34 Ibid..,  21 
 35 Ibid..,   
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Orang biasanya mau menghayati dirinya lebih dalam ketika 

menghadapi kesulitan atau penderitaan. Jadi penderitaan bisa 

membawa kepada peningkatan kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas 

secara spiritual sewaktu mengalami penderitaan tidak pernah mencari 

kambing hitam, tetapi mengambil hikmah dari penderitaan itu.36 

 Ciri kecerdasan spiritual yang lain ialah berani berbeda dengan 

orang banyak. Manusia cenderung mengikuti trend arus massa. 

Misalnya orang cenderung mengikuti model pakaian, rambut dan lain-

lain yang sedang banyak diminati. Hal ini secara spiritual disebut tidak 

cerdas. Yang disebut cerdas adalah berani berbeda atau kalau perlu 

melawan arus massa jika itu dianggap tidak bermanfaat.37 

 Selanjutnya Ciri kecerdasan spiritual adalah merasa bahwa 

alam semesta ini merupakan sebuah kesatuan, sehingga kalau 

mengganggu alam atau manusia, maka akhirnya gangguan itu akan 

menimpa dirinya. Misalnya kalau membuang sampah sembarangan, 

maka alam akan mengganggu dia dengan mendatangkan penyakit atau 

banjir. Jadi, Ciri kecerdasan spiritual adalah enggan menimbulkan 

gangguan dan kerusakan kepada alam dan manusia di sekitarnya.38 

                                                           
 36 Ibid..,  
 37  bid., 22    
 38  Ibid., 
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 Berikutnya Ciri kecerdasan spiritual adalah memperlakukan 

agama secara cerdas. Maksudnya dia beragama, menganut suatu 

agama, tetapi tidak menyerang orang yang beragama lain. Kalau dia 

menganut suatu mazhab atau paham dalam agamanya tidak menyerang 

orang yang menganut mazhab atau paham yang lain dalam agamanya. 

Orang yang menyerang orang yang beragama atau mazhab yang lain 

tidak cerdas secara spiritual.39 

 Akhirnya, Ciri kecerdasan spiritual adalah memperlakukan 

kematian secara cerdas. Maksudnya memandang kematian sebagai 

peristiwa yang harus dialami oleh setiap orang.kematian sering 

menimbulkan penderitaan bagi orang yang ditinggalkan, tetapi malah 

kadang-kadang mengakhiri penderitaan bagi yang bersangkutan dan 

orang banyak. Misalnya mantan Presiden Soeharto masih sering 

didemoolah mahasiswa, sehingga menimbulkan penderitaan karena 

sering bentrok dengan aparat keamanan. Tetapi kalau dia sudah 

meninggal mungkin dia tidak didemo lagi.40 

 

 

 

                                                           
 39 Ibid., 22-23 

40 Ibid., 23. 
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C. KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka berfikir 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Jika pola asuh orang tua baik, maka kecerdasan spiritual anak baik 

2. Jika pola asuh orang tua buruk, maka kecerdasan spiritual anak buruk 

3. Jika pendidikan madin baik, maka kecerdasan spiritual anak baik  

4. Jika pendidikan madin buruk, maka kecerdasan spiritual anak buruk 

D. PENGAJUAN HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian.41 Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir yang telah 

dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua dan pendidikan 

madin terhadap kecerdasan spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua dan 

pendidikan madin terhadap kecerdasan spiritual anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

 

 

 

                                                           
41 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 96. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. RANCANGAN PENELITIAN 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan 

sampel tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.42 Variabel dalam penelitian ini yaitu:  

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel 

terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen adalah pola asuh orang tua 

(X1) dan pendidikan madin (X2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.43 Variabel dependen 

adalah kecerdasan Spiritual Anak Madin Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung 

Ponorogo.  

 

 

 

                                                           
42 Ibid…, 14 
43 Ibid…, 61 

33 
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B. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 44 

Populasi juga diartikan sebagai objek penelitian baik terdiri dari benda 

nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan 

memiliki karakter tertentu dan sama.45 Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa Madin Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo yang 

berjumlah 42 siswa. 

2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil 

dengan menggunakan teknik tertentu. Sampel juga berarti sebagian dari 

populasi, atau kelompok kecil yang diamati.46 Karena populasinya 42, maka 

populasi dijadikan sampel semua dengan menggunakan teknik sampling 

jenuh.  

                                                           
44 Sugiono, Metode Penelitian…, 117. 
45 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 

47. 
46 Tukiran Taniterdja & Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), 

34. 
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 Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.47 Dengan demikian sampel penelitian 

ini adalah anak Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin 

Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

C. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Data merupakan hasil pengamatan dan pencatatan-pencatatan terhadap suatu 

objek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa angka-angka 

maupun fakta. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data tentang pola asuh orang tua anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

2. Data tentang pendidikan Madin anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

3. Data tentang kecerdasan spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Adapun kisi-kisi pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

                                                           
47 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian…, 124. 
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Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel  

Penelitian 

Sub 

Variabel 
Indikator 

Teknik Item 

Pengaruh 

pola Asuh 

Orang tua 

dan 

Pendidikan 

Madin 

terhadap 

kecerdasan 

Spiritual 

Anak kelas 3 

Madin Nurul 

Muttaqin 

Tegalrejo 

Pulung 

Ponorogo 

(VARIAB

EL X-1) 

Pola Asuh 

Orang tua 

Pola asuh 

otoriter 

a. Orang tua mengasuh 

anak-anaknya dengan 

aturan-aturan ketat. 

b. Orang tua sering kali 

memaksa anak untuk 

berperilaku seperti 

dirinya (orang tua),  

c. Kebebasan untuk 

bertindak atas nama 

diri sendiri dibatasi. 

d.  Anak jarang diajak 

berkomunikasi dan 

diajak ngobrol, 

bercerita-cerita, 

bertukar pikiran 

dengan orang tua, 

Angket 1,2 

 

3,4 

 

 

 

5,6 

 

7,8 

 

 

 

 



42 
 

e.  Orang tua sering 

menggunakan 

hukuman bila anak 

melakukan kesalahan 

9,10 

Pola asuh 

Demokrati

s 

a. Anak diberi 

kesempatan untuk 

tidak selalu 

bergantung pada 

orang tua. 

b. Orang tua memberi 

sedikit kebebasan 

pada anak untuk 

memilih apa yang 

dikehendaki dan apa 

yang diinginkan  

c. Anak diperhatikan 

dan didengarkan saat 

anak berbicara, dan 

bila berpendapat 

orang tua memberi 

kesempatan untuk 

 11,12,

13 

 

 

14,15,

16 

 

 

 

17,18,

19,20,

21 

 

 

 

Lanjutan tabel 
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mendengarkan 

pendapatnya, 

dilibatkan dalam 

pembicaraan terutama 

yang menyangkut 

dengan kehidupan 

anak itu sendiri 

d. Anak dilibatkan dan 

diberi kesempatan 

untuk  berpartisipasi 

dalam mengatur 

hidupnya 

 

 

 

 

 

 

22,23,

24 

Pola Asuh 

Laisses 

fire 

a. Orang tua mendidik 

anak secara bebas 

b. Anak diberi 

kelonggarn seluas- 

luasnya apa saja yang 

dikehendaki. 

c. Kontrol orang tua 

terhadap anak sangat 

lemah 

 25,26 

 

27,28 

 

 

29, 30 

 

31,32 
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d. Semua apa yang 

dilakukan oleh anak 

adalah benar dan 

tidakperlu mendapat 

teguran, arahan, atau 

bimbingan 

(VARIAB

EL  X-2) 

Pendidika

n Madin 

 

Tujuan 

madin 

a. Memberikan bekal 

kemampuan dasar 

kepada santri. 

b. Membina santri agar 

memiliki 

pengalaman, 

pengetahuan, 

keterampilan 

beribadah, sikap dan 

perilaku terpuji   

c. Mempersiapkan 

santri untuk dapat 

mengikuti 

pendidikan agama 

Islam pada jenjang 

Angket 

 

1,2,3,

4,5,6,

7,8,9  

10,11, 

12 

13,14,

15,16,

17,18,

19 

 

20,21,

22,23,

24  
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berikutnya. 

VARIAB

EL Y 

Kecerdasa

n Spiritual 

 a. Mengenal motif kita 

yang paling dalam 

b. Memiliki tingkat 

kesadaran yang tinggi 

c. Bersikap profesioanal 

pada diri yang dalam 

d. Dapat bermanfaat dan 

mentransendenkan 

kesulitan atau 

penderitaan 

e. Sanggup berdiri 

menentang dan 

berbeda dengan orang 

banya 

f. Enggan mengganggu 

atau menyakiti 

g. Memperlakukan 

agama secara cerdas 

 

h. Memperlakukan 

Angket 1,2,3,

4 

5,6,7 

 

8,9,10

11,12,

13 

 

 

14,15,

17, 

 

18,19, 

20,21 

22,23,

24,25 

 

26,27, 
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kematian secara 

cerdas 

28 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Teknik angket/ Kuisioner  

Menurut Burhan Bungin, metode angket merupakan serangkaian atau 

daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk 

diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau dikembalikan 

ke petugas atau ke peneliti.48 Dalam penelian ini penulis menyebarkan angket 

kepada para siswa yang terpilih menjadi sampel penulisan terkait dengan pola 

asuh orang tua, pendidikan madin dan kecerdasan spiritual anak.  

Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

tentang fenomena sosial.49 Dengan skala likert variable yang akan diukur 

dijabarkan melalui indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen yang dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan.
50

 Jawaban dalam setiap instrumenmempunyai gradasi dari 

                                                           
48 Berhan Buangin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2005), 123. 
49 Sugiono, Metode Penelitian…, 134. 
50 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 93. 
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sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, 

jawaban dapat diberi skor sebagai berikut:51 

 Tabel 3.2 

Skor Alternatif Jawaban 

.  

2. Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi ialah metode pengumpulan data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, translip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan 

lain-lain.52 Dalam hal penelitian ini penulis  mengambil data dari catatan 

absensi Madin Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

3. Teknik Observasi  

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus 

                                                           
51 Ibid…, 94. 
52 Suharsin Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), 158.  

Skor 

Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 
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diadakan maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan).53 Teknik 

ini digunakan untuk memperoleh data tentang letak geografis, visi misi dan 

struktur Madin Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang telah digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah atau melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.54 Langkah ini diperlukan karena tujuan dari 

analisis data adalah menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang 

sudah diperoleh.55 

Karena data dalam penelitian ini adalah kuantitatif, maka teknik analisis 

data menggunakan statistik. Adapun analisa dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Validitas Instrumen  

Data dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan 

diukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur tes, maka tes 

tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa 

                                                           
53 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam 

Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 19. 
 54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 207.  

55 Bambang prasetio dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan 
Aplikaasi (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 170. 
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yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.56 

Instrumen penelitian ini akan diuji-cobakan kepada 20 orang dari 42 

responden. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat maka 

pengolahan dan analisis data ini menggunakan bantuan komputer program 

SPSS versi 24. 

Cara menentukan valid atau tidaknya instrumen terhadap responden uji 

coba sebanyak 20 adalah dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan 

korelasi dengan tabel nilai koefisien korelasi pada taraf 

kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 0,444. Apabila rhitung> rtabel dengan 

taraf signifikansi 5% maka soal dinyatakan valid dan apabila rhitung< rtabel 

maka soal dinyatakan tidak valid.  

Pada uji validitas instrument ini peneliti mengambil sampel siswa 

Madin Nurul Muttaqin 20 orang. Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen terdapat sebanyak 32 item soal variabel pola asuh orag tua, 

ternyata terdapat 26 item soal yang dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 

6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk validitas pola asuh 

orang tua dapat dilihat pada lampiran 3. Sedangkan untuk mengetahui hasil 

perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variabel pola asuh orang 

tua dapat dilihat pada lampiran 4.  

                                                           
 56 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 173. 
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Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.3  

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Pola Asuh 

Orang Tua 

No Item Rxy Rtabel Keterangan 

1 0,464 0,444 VALID 

2 0,458 0,444 VALID 

3 0,597 0,444 VALID 

4 0,455 0,444 VALID 

5 0,623 0,444 VALID 

6 0,658 0,444 VALID 

7 0,382 0,444 TIDAK VALID 

8 0,598 0,444 VALID 

9 0,701 0,444 VALID 

10 0,512 0,444 VALID 

11 0,389 0,444 TIDAK VALID 

12 0,511 0,444 VALID 

13 0,655 0,444 VALID 

14 0,623 0,444  VALID 
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15 0,482 0,444 VALID 

16 0,405 0,444 TIDAK VALID 

17 0,504 0,444 VALID 

18 0,435 0,444 TIDAK VALID 

19 0,569 0,444 VALID 

20 0,508 0,444 VALID 

21 0,559 0,444 VALID 

22 0,180 0,444 TIDAK VALID 

23 0,458 0,444 VALID 

24 0,486 0,444 VALID 

25 0,480 0,444 VALID 

26 0,482 0,444 VALID 

27 0,597 0,444 VALID 

28 0,380 0,444 TIDAK VALID 

29 0,462 0,444 VALID 

30 0,458 0,444 VALID 

31 0,564 0,444 VALID 

32 0,564 0,444 VALID 

 

Untuk variabel pendidikan madin, dari jumlah 24 item soal ada 20 item 

soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
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19, 20, 22, 23, 24, Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk 

validitas pendidikan madin dapat dilihat pada lampiran 5. Sedangkan untuk 

mengetahui hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian 

variabel pendidikan madin dapat dilihat pada lampiran 6. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.4 

 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Pendidikan 

Madin 

No Item Rxy Rtabel Keterangan 

1 0,524 0,444 VALID 

2 0,750 0,444 VALID 

3 0,802 0,444 VALID 

4 0,713 0,444 VALID 

5 0,570 0,444 VALID 

6 0,454 0,444 VALID 

7 0,503 0,444 VALID 

8 0,486 0,444 VALID 

9 0,419 0,444 TIDAKVALID 

10 0,750 0,444 VALID 
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11 0,528 0,444 VALID 

12 0,280 0,444 TIDAK VALID 

13 0,713 0,444 VALID 

14 0,639 0,444 VALID 

15 0,540 0,444 VALID 

16 0,637 0,444 VALID 

17 0,802 0,444 VALID 

18 0,044 0,444 TIDAK VALID 

19 0,637 0,444 VALID 

20 0,486 0,444 VALID 

21 0,280 0,444 TIDAK VALID 

22 0,524 0,444 VALID 

23 0,750 0,444 VALID 

24 0,454 0,444 VALID 

 

Untuk variabel kecerdasan spiritual, dari jumlah 28 item soal ada 24 

item soal yang valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28. Adapun untuk mengetahui skor 

jawaban angket untuk kecerdasan spiritual dapat dilihat pada lampiran 7. 

Sedangkan untuk mengetahui hasil perhitungan validitas butir soal instrumen 

penelitian variabel kecerdasan spiritual dapat dilihat pada lampiran 8.  
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Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.5  

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian Kecerdasan 

Spiritual 

No Item Rxy Rtabel Keterangan 

1 0,557 0,444 VALID 

2 0,583 0,444 VALID 

3 0,486 0,444 VALID 

4 0,579 0,444 VALID 

5 0,291 0,444 TIDAK VALID 

6 0,781 0,444 VALID 

7 0,739 0,444 VALID 

8 0,557 0,444 VALID 

9 0,486 0,444 VALID 

10 0,496 0,444 VALID 

11 0,641 0,444 VALID 

12 0,679 0,444 VALID 

13 0,514 0,444 VALID 

14 0,414 0,444 TIDAK VALID 
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15 0,496 0,444 VALID 

16 0,788 0,444 VALID 

17 0,445 0,444 VALID 

18 0,446 0,444 VALID 

19 0,739 0,444  VALID 

20 0,579 0,444 VALID 

21 0,309 0,444 TIDAK VALID 

22 0,727 0,444 VALID 

23 0,486 0,444 VALID 

24 0,583 0,444 VALID 

25 0,252 0,444 TIDAK VALID 

26 0,781 0,444 VALID 

27 0,583 0,444 VALID 

28 0,557 0,444 VALID 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen  

Realibilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 
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juga.57 Ini berarti semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan maka 

semakin yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes 

mempunyai hasil yang sama ketika dilakukan tes kembali.58 

Suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Teknik mencari 

reliabilitas ini dilakukan dengan rumus Spearman Brown yang juga disebut 

tehnik belah dua. Pengujian reliabilitas ini dengan Cronbach Alpha, 

digunakan untuk mengukur keandalan pokok pertanyaan dalam suatu skala 

dengan ketentuan reliabel apabila besarnya ≥ 0,6.59 Hasil pengujian 

reliabilitas kuesioner pola asuh orang tua, pendidikan madin, dan kecerdasan 

spiritual menghasilkan angka cronbach alpha lebih besar dari 0,6 kuesioner 

memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut: 

   Tabel 3.6 

Variabel Jumlah Item Soal Croncbach Alfa Keterangan 

Pola Asuh Orang Tua 26 Item 0,886 Reliabel 

Pendidikan Madin 20 Item 0, 914 Reliabel 

                                                           
57 Ibid…, 154. 
58 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 85. 
59 Suharsiami Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta , 2006), 

108. 
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Variabel Jumlah Item Soal Croncbach Alfa Keterangan 

Kecerdasan Spiritual  24 Item 0,917 Reliabel 

 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki nilai croncbach alfa lebih dari 0,6. Dengan demikian variabel pola 

asuh orang tua, pendidikan madin dan kecerdasan spiritual diikatakan 

reliabel. Adapun untuk mengetahui perhitungan croncbach alfa dapat dilihat 

pada lampiran 9, 10, 11. 

3. Uji Normalitas  

  Uji ini digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian ini dari 

populasi distribusi normal atau tidak. 

Teknik analisis ini menggunakan statistika. Teknik analisis data 

untuk menjawab rumusan masalah 1, 2 dan 3 yang digunakan adalah 

dengan mencari nilai mean dan Standar Deviasi dengan rumus sebagai 

berikut: 

Rumus Mean: 

�� = 
∑ �

�
 

Rumus Standar Deviasi: 

 SD�=�
∑ �2

�
M�

2  

Keterangan: 
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�� dan ��  : Mean atau rata-rata yang dicari 

∑ �  dan ∑ �  : Jumlah skor-skor (nilai-nilai) yang ada 

�    : Jumlah observasi 

SD� dan ��� : Standar Deviasi 

∑ �2 dan ∑ �2    : Jumlah skor x dan y setelah terlebih dahulu 

dikuadratkan 

M�
2 dan ��

2  : Nilai rata-rata mean skor x dan y yang telah dikuadratkan 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan Standar Deviasinya. Untuk 

menentukan pola asuh orang tua, pendidikan madin dan kecerdasan 

spiritual mengelompokkan anak didik ke dalam tiga rangking, yaitu 

rangking atas (kelompok anak didik yang tergolong perilaku 

keagamaannya tinggi), rangking tengah (kelompok anak didik yang 

tergolong sedang) dan rangking bawah (kelompok anak didik yang 

tergolong bawah/lemah), dengan menggunakan patokan sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari mean + 1.SD adalah tingkat baik 

b. Skor kurang dari Mean - 1.SD adalah kurang 

c. Skor antara Mean - 1.SD sampai Mean + 1.SD adalah cukup.60 

Setelah dibuat pengelompokan kemudian dicari frekuensinya dan 

hasilnya diprosentasikan dengan rumus:  

P = 
��

�
 x 100% 

                                                           
60 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 

175.  
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Keterangan: 

P : Angka Prosentase 

Fi : Frekuensi  

N : Number Of Cases.61 

4. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas 

Teknis analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

nomor 4 yaitu mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan pola 

asuh orang tua  dan pendidikan madin terhadap kecerdasan spiritual. Dalam 

penelitian ini menggunakan rumus regresi linier berganda dan rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

ŷ = �0 + �1�1 + �2�2  

�1= 
�∑ �2

2�
�=1 ��∑ �1��

�=1 �  �∑ �2
�
�=1 ���∑ �1

�
�=1 �2� 

�∑ �1
2�

�=1 ��∑ �2
2�

�=1 � �∑ �1
�
�=1 �2�

2  

�2= 
�∑ �1

2�
�=1 ��∑ �2

�
�=1 �� �∑ �1��

�=1 ��∑ �1
�
�=1 �2�

�∑ �1
2�

�=1 ��∑ �2
2�

�=1 � �∑ �1
�
�=1 �2�

2  

�0= 
∑ ��

�=1 �1 ∑ �1
�
�=1 �2 ∑ �2

�
�=1

�
 

Di mana: 

∑ �1
2�

�=1  =∑ �1
�
�=1 -  

�∑ ��
�
��� ��

�
 

∑ �2
2�

�=1  = ∑ �2
�
�=1 - 

�∑ ��
�
��� ��

�
 

∑ �1
�
�=1 X2 = ∑ �1 �

2
�
�=1 - 

�∑ ��
�
��� ��∑ ��

�
��� �

�
 

                                                           
61 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 20. 
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∑ �2
�
�=1 Y = ∑ �2 ��

�=1 - 
�∑ ��

�
��� ��∑ ��

��� �

�
 

∑ �2�
�=1  = ∑ �2

�
�=1 - 

�∑ �)��
��� �

�
Keterangan:  

y : Variabel dependen 

ŷ : Hasil prediksi nilai y 

� : Variabel independen 

�0: Intercept populasi (nilai ŷ jika x = 0) 

�1: Slope (angka/arah koefesien regresi) �1 

�2 : Slope (angka/arah koefesien regresi) �2 

x : Mean dari penjumlahan variable x 

ȳ : Mean dari penjumlahan variable y 

n : Jumlah responden 

Untuk uji signifikan model dalam analisis regresi linier berganda dapat 

dilakukan dengan menggunakan tabel Anova (Analysis or Varians). 

Hipotesis: 

Ho : â� = 0 (pola asuh orang tua dan pendidikan madin tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kecerdasan spiritual anak madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin tegalrejo Pulung Ponorogo). 

Ha : â� ≠ 0 (pola asuh orang tua dan pendidikan madin berpengaruh secara 

signifikan terhadap kecerdasan spiritual anak madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin tegalrejo Pulung Ponorogo). 



61 
 

     Tabel 3.7 

Analysis Or Varians 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi P SSR = (�0 ∑ � + �1 ∑ �1 � + �2 ∑ �2 �)
(∑ �)2

�
 MSR=

���

��
 

Error n-P-1 SSE= ∑ �2-(�0 ∑ � + �1 ∑ �1 � + �2 ∑ �2 �) 

MSR=

� 〱�

� 2
 

Total n-1 
 

n

y
ySST

2
2 
  

Dari perolehan hasil tabel anova, selanjutnya diujikan dengan rumus:  

F hitung = 
���

���
  

F table = F α (P : n-P-1) 

Maka H0 ditolak jika F hitung ≥ F tabel 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pengaruh/koefesien determinasinya 

yaitu dihitung dengan rumus: 

 �� = 
���

���
 x 100% 



62 
 

Dimana: R² → Koefisien determinasi/proposi keragaman/variabilitas total 

disekitar nilai tengah ȳ yang dapat dijelaskan oleh model regresi (biasanya 

dinyatakan dalam persen).62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Satuan Pendidikan Praktik Dengan 

Menggunakan SPSS,125-130.  
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BAB 1V 

HASIL PENENLITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Madrasah Diniyah63 

Nama Madrasah   :  Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah ”Nurul 

Muttaqin”  

NSM/NIS    :  - 

Alamat    :  Dkh Tegalrejo RT 02 RW 02 

 Desa    :  Tegalrejo 

 Kecamatan    :  Pulung 

 Kabupaten    :  Ponorogo 

 Propinsi   :  Jawa Timur 

 Kode pos    :   63481 

 No. Telp    :  081234064140 

Tahun berdiri   :  16 Maret 2014 

Tempat Pelaksanaan :  Masjid Darussalam Tegalrejo 

2. Latar Belakang  Madrasah Diniyah Nurul Muttaqin64 

  Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah “NURUL MUTTAQIN” 

yang terletak di desa Tegalrejo yang didirikan oleh para pemuda dan pemudi 

                                                           
 63 Lihat Transkip Dokumen Nomor : 01/D/24-4/2018dalam lampiran skripsi ini.  
 64 Lihat Transkip Dokumen Nomor : 02/D/24-4/2018dalam lampiran skripsi ini.   
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dari desa setempat. Mengingat anak-anak di Ds. Tegalrejo masih banyak yang 

belum bisa belajar mengaji dan juga membaca Al-Qur’an,dan ada juga yang 

belum bisa menulis ayat-ayat Al-Qur’an. 

  Madrasah Diniyah sebagai salah satu penunjang untuk 

mengembangkan pemahaman anak-anak didik demi meningkatkan 

pengetahuan ilmu-ilmu agama. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah 

berperan mempersiapkan pemimpin yang melaksanakan syariah islam sesuai 

dengan Al Qur-an dan Al Hadits secara utuh. Hal ini, sejalan dengan tujuan 

Pendidikan Nasional Negara Indonesia seutuhnya. 

  Melihat sekarang ini banyak sekali kelemahan yang merosotkan 

aqidah Islam melalui bermacam-macam cara melalui media masa, dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah 

“NURUL MUTTAQIN” membangkitkan sistem Pendidikan Agama dengan 

Pendidikan umum. 

  Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah “NURUL MUTTAQIN” 

yang ada di masjid Darussalam Dukuh Tegalrejo Desa  Tegalrejo Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu tulang punggung untuk 

meningkatkan ilmu-ilmu  Agama yang bersumber pada Al-Qur’an, Al-Hadits, 

Fiqih, Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam dan lain-lain, diharapkan 

kedepannya para santri bisa mengembangkan ilmu-ilmu tersebut dikehidupan 

sehari-hari 
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3. Letak Geografis Madrasah Diniyah Nurul Muttaqin 

Lampiran 10. 

4. Visi dan Misi Madrasah Diniyah Nurul Muttaqin65 

a. Visi 

“Menumbuhkan motivasi dan komitmen yang tinggi dalam membaca Al-

Qur’an dan keunggulan dalam memahami Ilmu Agama Islam sesuai 

ASWAJA 

b. Misi 

1) Mewujudkan insani yang islami, dan berakhlaq mulia serta mendalami 

syariat  islam dan berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadits 

2) Mendorong anak didik untuk mencintai dan menghafal Al-Qur’an dan Al-

Hadits 

3) Memberikan bekal pengetahuan agama dan ketrampilan kepada seluruh 

siswa untuk dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai 

ASWAJA 

4) Melaksanakan pembelajaran, bimbingan dan pelatihan secara efektif 

efisien dan berkesinambungan dalam membaca Al-Qur’an, sehingga 

siswa dapat memperoleh hasil belajar yang optimal sesuai dengan potensi 

yang dimilikinya 

 

 

                                                           
 65 Lihat Transkip Dokumen Nomor : 03/D/24-4/2018dalam lampiran skripsi ini.   
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5. Struktur Organisasi Madarasah Diniyah66 

a) Pelindung  : Kepala Desa Tegalrejo 

b) Penasehat   : Kepala PPAI Kec. Pulung 

c) Ketua Yayasan : Kyai Ismail 

d) Ketua Pengurus I : Sumarno 

e) Ketua Pengurus II : Setyawan      

f) Sekretaris I  : Siti Romlah 

g) Sekretaris II  : Suwarlin   

h) Bendahara I  : Misyanti 

i) Bendahara II  : Rian Cahya 

j) Humas  : Kamari 

     Agus  

6. Sarana Prasarana67 

NO  NAMA BARANG  JUMLAH KETERANGAN 

1 Ruang Kelas  2 Milik Sendiri 

2 Ruang Guru - - 

3 Papan Tulis  2 Milik Sendiri 

4 Meja Siswa  40 Milik Sendiri 

5 Meja Guru 2 Milik Sendiri 

6 Kursi Guru - - 

                                                           
 66 Lihat Transkip Dokumen Nomor : 04/D/24-4/2018dalam lampiran skripsi ini.   
 67 Lihat Transkip Dokumen Nomor : 05/D/24-4/2018dalam lampiran skripsi ini.   
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7 Buku Materi 7 Milik Sendiri 

8 Absensi 3 Milik Sendiri 

9 Laci tempat Buku 1 Milik Sendiri 

 

7. Jumlah Guru dan Siswa68 

a. Jumlah guru 

Jumlah keseluruhan guru  : 7 orang 

Staf tata usaha    : 1 orang 

b. Jumlah siswa 

Tahun 

Pelajaran 
Kelas I Kelas II 

Jumlah 

(Jml Kls I+II) 

 
Jml 

Santri 

Jml 

Rombel 

Jml 

Santri 

Jml 

Rombel 
Santri Rombel 

2015-2016 15 1 10 1 25 1 

2016-2017 22 1 18 1 40 1 

 

 

 

 

 

                                                           
 68 Lihat Transkip Dokumen Nomor : 06/D/24-4/2018dalam lampiran skripsi ini.   
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B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Pola Asuh Orang Tua Anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo  

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada 

siswa-siswi Madin Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo sesuai dengan 

kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh 

data tentang program pola asuh orang tua Madin Nurul Muttaqin Tegalrejo 

Pulung Ponorogo. 

Adapun komponen yang diukur mengenai pola asuh orang tua Madin 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo adalah dapat dilihat dalam kisi-kisi 

berikut:  

Tabel 4.1  Kisi-kisi Angket Pola Asuh Orang Tua   

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Item 

Sebelum 

Validitas 

Sesudah 

Validitas 

(VARIABEL 

X-1) 

Pola Asuh 

Orang Tua 

a. orang tua mengasuh anak-anaknya 

dengan aturan-aturan ketat. 

b. orang tua sering kali memaksa anak 

untuk berperilaku seperti dirinya (orang 

1,2 

 

3,4     

1, 2 

 

3,4 
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tua),  

c. kebebasan untuk bertindak atas nama diri 

sendiri dibatasi. 

d.  Anak jarang diajak berkomunikasi dan 

diajak ngobrol, bercerita-cerita, bertukar 

pikiran dengan orang tua, 

e.  orang tua sering menggunakan hukuman 

bila anak melakukan kesalahan. 

 

5,6 

 

7,8 

 

9,10 

5,6  

 

8 

 

9,10 

e. anak diberi kesempatan untuk tidak 

selalu bergantung pada orang tua. 

f. orang tua memberi sedikit kebebasan 

pada anak untuk memilih apa yang 

dikehendaki dan apa yang diinginkan  

g. anak diperhatikan dan didengarkan saat 

anak berbicara, dan bila berpendapat 

orang tua memberi kesempatan untuk 

mendengarkan pendapatnya, dilibatkan 

dalam pembicaraan terutama yang 

menyangkut dengan kehidupan anak itu 

sendiri 

11,12,13 

14,15,16 

 

 

17, 18 ,19, 20, 

21 

 

 

 

12, 13 

14, 15 

 

 

17, 19, 20, 

21 
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h. Anak dilibatkan dan diberi kesempatan 

untuk  berpartisipasi dalam mengatur 

hidupnya. 

 

22,23,24 

 

 

23, 24 

a. orang tua mendidik anak secara bebas 

b. anak diberi kelonggaran seluas-luasnya 

apa saja yang dikehendaki. 

c. Kontrol orang tua terhadap anak sangat 

lemah 

d. Semua apa yang dilakukan oleh anak 

adalah benar dan tidak perlu mendapat 

teguran, arahan, atau bimbingan 

25,26 

27,28 

 

29, 30 

 

31,32 

25, 26 

27 

 

29, 30 

 

31, 32 
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Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Skor Alternatif Jawaban 

Adapun skor  jawaban angket pola asuh orang tua Madin Nurul Muttaqin 

Tegalrejo Pulung Ponorogo.dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Pola Asuh Orang Tua Anak di Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung 

Ponorogo 

NO POLA ASUH ORANG TUA FREKUENSI PROSENTASE 

1 30 1 2 % 

2 33 1 2 % 

3 35 1 2 % 

4 36 1 2 % 

5 38 1 2 % 

6 40 2 5 % 

Skor 

Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 



72 
 

7 41 3 7 % 

8 43 1 2 % 

9 44 4 10 % 

10 47 1 2 % 

11 50 2 5 % 

12 51 1 2 % 

13 54 2 5 % 

14 55 1 2 % 

15 59 1 2 % 

16 60 1 2 % 

17 63 2 5 % 

18 65 5 12 % 

19 67 1 2 % 

20 69 2 5 % 

21 70 2 5 % 

22 72 3 7 % 

23 73 1 2 % 

24 75 1 2 % 

25 91 1 2 % 

1361 42 100 % 
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel program literasi sekolah tertinggi bernilai 91 dengan frekuensi 1 orang 

dan terendah bernilai 30 dengan frekuensi 1 orang, yang tercantum dalam skor 

jawaban angket tentang hasil pola asuh orang tua madin Nurul Muttaqin 

Tegalrejo Pulung Ponorogo pada lampiran 10. 

2. Deskripsi Data tentang Pendidikan Madin Anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada 

siswa-siswi Madin Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung 

Ponorogo sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Setelah 

diteliti, peneliti memperoleh data tentang pendidikan madin anak Madrasah 

Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

Adapun komponen yang diukur mengenai pendidikan Madrasah Diniyah 

Takmiliyyah Awaliyyah Tegalrejo Pulung Ponorogo adalah dapat dilihat dalam 

kisi-kisi berikut:  

 

 

 

 

 

 



74 
 

   Tabel 4.4 Kisi-kisi   

Angket Pendidikan Madin Anak di Madrasah Diniyah   

 Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Item 

Sebelum 

Validitas 

Sesudah 

Validitas 

(VARIABEL  

X-2) 

Pendidikan 

Madin 

Memberikan bekal kemampuan dasar 

kepada santri. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

1, 2, ,3 ,4, 

5, 6, 7, 8 

Membina santri agar memiliki pengalaman, 

pengetahuan, keterampilan beribadah, sikap 

dan perilaku terpuji   

 

10,11, 12 

13, 14, 

15, 16, 

17, 18, 

19 

10,11, 13, 

15, 16, 17, 

19 

 

Mempersiapkan santri untuk dapat 

mengikuti pendidikan agama Islam pada 

jenjang berikutnya. 

20, 21, 

22, 

23, 24 

20, 22, 23, 

24 
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Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

Tabel 4.5 Skor Alternatif Jawaban 

Adapun skor jawaban angket pedidikan madin Nurul Muttaqin Tegalrejo 

Pulung Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 4.6 

Skor Jawaban Angket Pendidikan madin Nurul Muttaqin Tegalrejo 

Pulung Ponorogo 

NO 

PENDIDIKAN 

MADIN FREKUENSI PROSENTASE 

1 30 1 2 % 

2 33 1 2 % 

3 35 1 2 % 

4 36 1 2 % 

5 37 1 2 % 

6 38 1 2 % 

Skor 

Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 
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7 40 2 5 % 

8 41 3 7 % 

9 43 1 2 % 

10 44 3 7 % 

11 47 1 2 % 

12 50 2 5 % 

13 51 1 2 % 

14 54 2 5 % 

15 55 1 2 % 

16 59 1 2 % 

17 60 1 2 % 

18 63 2 5 % 

19 65 5 12 % 

20 67 1 2 % 

21 69 2 5 % 

22 70 2 5 % 

23 72 3 7 % 

24 73 1 2 % 

25 75 1 2 % 

26 91 1 2 % 

1398 42 100 % 
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel lingkungan sekolah tertinggi bernilai 91 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 30 dengan frekuensi 1 orang, yang tercantum dalam skor 

jawaban angket tentang hasil Pendidikan Madin  Anak Madrasah Diniyah 

Takmiliyyah Awaliyyah pada lampiran 11. 

3. Deskripsi Data tentang Kecerdasan Spiritual Anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Ponorogo  

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada 

siswa-siswi Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin 

Tegalrejo Pulung Ponorogo sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah 

ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data kecerdsan spiritual Anak 

Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung 

Ponorogo. 

Adapun komponen yang diukur mengenai kecerdasan spiritual anak  

Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung 

Ponorogo adalah dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut:  
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Tabel 4. 7  

Kisi-kisi Angket Kecerdasan Spiritual Anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Item 

Sebelum 

Validitas 

Sesudah 

Validitas 

(VARIABEL 

Y) 

Kecerdasan 

Spiritual 

Mengenal motif kita yang paling dalam 
1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi 5, 6, 7 6, 7 

Bersikap profesioanal pada diri yang dalam 
8, 9, 10 8, 9, 10 

Dapat bermanfaat dan mentransendenkan 

kesulitan atau penderitaan 

11, 12, 

13 

11, 12, 13 

Sanggup berdiri menentang dan berbeda 

dengan orang banyak 

14, 15, 

17 

15, 17 

Enggan mengganggu atau menyakiti 

 

18, 19, 

20, 21 

19, 20, 21 

Memperlakukan agama secara cerdas 22, 23, 

24, 25 

22, 23, 24 
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iMemperlakukan kematian secara cerdas 26, 27, 

28 

26, 27, 28 

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

Tabel 4.8 Skor Alternatif Jawaban 

Adapun skor jawaban angket keserdasan spiritual siswa Madin Nurul 

Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Skor Jawaban Angket Kecerdasan Spiritual Siswa Madin Nurul 

Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

NO kecerdasan spiritual FREKUENSI PROSENTASE 

1 33 1 2 % 

2 35 1 2 % 

3 39 1 2 % 

4 42 1 2 % 

Skor 

Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-kadang 

(KK) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 
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5 44 1 2 % 

6 45 1 2 % 

7 49 3 7 % 

8 50 1 2 % 

9 51 1 2 % 

10 52 2 5 % 

11 53 1 2 % 

12 54 2 5 % 

13 55 2 5 % 

14 56 1 2 % 

15 60 1 2 % 

16 62 1 2 % 

17 63 2 5 % 

18 64 1 2 % 

19 65 2 5 % 

20 68 2 5 % 

21 69 1 2 % 

22 70 2 5 % 

23 71 1 2 % 

24 72 1 2  % 

25 74 1 2 % 
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26 75 1 2 % 

27 78 1 2 % 

28 79 2 5 % 

29 80 2 5 % 

30 89 1 2 % 

31 90 1 2 % 

1887 42 100 % 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel kecerdasan spiritual tertinggi bernilai 90 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 33 dengan frekuensi 1 orang, yang tercantum dalam skor 

jawaban angket tentang hasil kecerdasan spiritual Anak Madrasah Diniyah 

Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo pulung Ponorogo pada 

lampiran 15.  

C. Analisis data (Pengujian Hipotesis) 

Setelah semua angket dipastikan sudah dijawab dengan benar, maka 

selanjutnya data ditabulasikan dan dilakukan penskoran. Adapun tabelnya dapat 

dilihat pada lampiran 13, 14, dan 15. 
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1. Analisis Data tentang Pola Asuh Orang Tua Anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyyah Awaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Untuk menganalisa tingkat pola asuh orang tua siswa Madin Tegalrejo 

Pulung Ponorogo menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan 

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat disusun 

dengan menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. Patokan 

yang digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah dan bawah adalah 

sebagai berikut: 

Analisis dalam tingkat pola asuh orang tua dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program spss versi 17. Adapun hasilnya sebagai 

berikut:  

1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X1) : Pola asuh Orang Tua  

2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel lampiran 16 hasil perhitungan spss untuk uji normalitas 

variabel (X1) pola asuh orang tua diperoleh Mean atau rata-rata sejumlah 

55,19. Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 

14,567. Untuk menentukan tingkatan pola asuh orang tua, sedang dan 

rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 
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a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan Pola asuh Orang Tua 

Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin 

Tegalrejo Pulung Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

b) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan Pola asuh Orang Tua 

anak di Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin 

Tegalrejo Pulung Ponorogo termasuk kategori rendah. 

c) Skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah tingkatan 

Pola asuh Orang Tua Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo termasuk kategori sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 55,19 + 1 (14,567) 

= 55,19 + 14,567 

= 69,757 

= 70 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 55,19 - 1 (14,567) 

= 55,19 - 14,567 

= 40,623 

= 41 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 70 

dikategorikan tingkat lingkungan keluarga tinggi, sedangkan skor 70-41 

dikategorikan tingkat pola asuh orang tua  sedang dan skor kurang dari 41 

dikategorikan tingkat pola asuh orang tua rendah. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat lingkungan keluarga 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.10 

Kategorisasi Tingkat Pola Asuh Orang Tua Anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 70 6 14,285714 % Tinggi 

2 70-41 29 69,047619 % Sedang 

3 Kurang dari 41 7 16,666667 % Rendah 

Jumlah 42 100 %  

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

Pola asuh Orang Tua anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah 

Madin Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 6 responden (14,285714 %) dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 29 responden (69,047619 %) dan 

dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 7 responden 

(16,666667 %) Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

tingkat Pola asuh Orang Tua anak Madrasah Diniyah Takmiliyyah 

Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo adalah sedang, 
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karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 

69,047619 %.  Dan dilihat dari hasil angket pola asuh otoriter bernilai 

740, pola asuh demokratis bernilai 886 dan pola asuh laises fire bernilai 

711. Jadi rata-rata  dari hasil penelitian di madrasah diniyah Takmiliyah 

Awaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo menggunakan pola 

asuh demokratis  

2. Analisis Data tentang Pendidikan Madin Anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyyah Awwaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Untuk menganalisa tingkat pendidikan madin anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung  Ponorogo 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket 

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan 

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat disusun 

dengan menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. Patokan 

yang digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah dan bawah adalah 

sebagai berikut: 

Analisis dalam tingkat pendidikan Madin dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program spss versi 17. Adapun hasilnya sebagai 

berikut:  

1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X2) : Pendidikan Madin 



86 
 

2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel lampiran 17 hasil perhitungan spss versi 24 untuk uji 

normalitas variabel (X2) pendidikan madin diperoleh Mean atau rata-rata 

sejumlah 56,79. Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh 

sejumlah 10,454. Untuk menentukan tingkatan pendidikan madin siswa 

tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

rumus: 

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah pendidikan Madin anak di 

Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo 

Pulung Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

b) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan kelompok pendidikan 

Madin anak di Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul 

Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo termasuk kategori rendah. 

c) Skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah pendidikan 

Madin anak di Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul 

Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo termasuk kategori sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 56,79 + 1 (10,454) 

= 56,79 + 10,454 

= 67,244 

= 67 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 56,79 - 1 (10,454) 
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= 56,79 - 10,454 

= 46,336 

= 46 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 67 

dikategorikan tingkat pendidikan madin sebaya tinggi, sedangkan skor 

46-67 dikategorikan tingkat pendidikan madin sedang dan skor kurang 

dari 46 dikategorikan tingkat pendidikan madin rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pendidikan madin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Kategorisasi Tingkat Pendidikan Madin Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 67 10 23,809524 % Tinggi 

2 46-67 17 40,47619 % Sedang 

3 Kurang dari 46 15 35,714286 % Rendah 

Jumlah 42 100 %  

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 23,bahwa yang menyatakan 

pendidikan Madin anak di Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo dalam kategori tinggi dengan 
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frekuensi sebanyak 10 responden (23,809524%) dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 17 responden (40,47619 %) dan dalam 

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 15 responden (35,714286 %). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat 

pendidikan Madin anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah awwaliyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo adalah sedang, karena 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 40,47619 %. 

3. Analisis Data tentang Kecerdasan Spiritual Anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung  Ponorogo 

Untuk menganalisa tingkat kecerdasan spiritual anak di Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket 

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan 

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat disusun 

dengan menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah. Patokan 

yang digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah dan bawah adalah 

sebagai berikut: 

Analisis dalam tingkat kecerdasan spiritual dalam penelitian ini 

dibantu menggunakan perhitungan program spss versi 24. Adapun hasilnya 

sebagai berikut: 
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1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (Y) : Kecerdasan Spiritual 

2) Mengestimasi/menaksi Model 

Dari tabel lampiran 18 hasil perhitungan spss versi 24 untuk uji 

normalitas variabel (Y) kecerdasan spiritual diperoleh Mean atau rata-rata 

sejumlah 61,21. Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh 

sejumlah 14,114. Untuk menentukan tingkatan kecerdasan spiritual siswa 

tinggi, sedang dan rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

rumus: 

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan kecerdasan spiritual 

anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah Nurul Muttaqin 

Tegalrejo Pulung Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

b) Skor kurang dari Mx - 1. SDx adalah tingkatan kecerdasan spiritual 

anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah Nurul Muttaqin 

Tegalrejo Pulung Ponorogo termasuk kategori rendah. 

c) Skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah tingkatan 

kecerdasan spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo termasuk kategori sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 61,21 + 1 (14,114) 

= 61,21 + 14,114 

= 75.324 
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= 75 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 61,21 - 1 (14,114) 

= 61,21 – 14,114 

= 47,096 

= 47 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 75 

dikategorikan tingkat perilaku keagamaan tinggi, sedangkan skor 47-75 

dikategorikan tingkat kecerdasan spiritual sedang dan skor kurang dari 47 

dikategorikan tingkat kecerdasan spiritual rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat kecerdasan spiritual 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Kategorisasi Tingkat Kecerdasan Spiritual Anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 96 7 16,666667 % Tinggi 

2 72-96 29 69,047619 % Sedang 

3 Kurang dari 72 6 14,285714 % Rendah 

Jumlah 42 100 %  
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

Kecerdasan Spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah 

Nurul Muttaqin Pulung  Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 7 responden (16,666667 %) dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 91 responden (69,047619 % ) dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 6 responden (14,285714 %). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kecerdasan 

spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Madin Nurul 

Muttaqin Tegalrejo Pulung  Ponorogo adalah sedang, karena dinyatakan 

dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 69,047619 %. 

4. Analisis Data tentang Pola Asuh Orang Tua dan Pendidikan Madin 

dengan Kecerdasan Spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo pulung Ponorogo 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika perlu mengetahui asumsi yang 

digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi dasar 

dalam menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa lebih bijak dalam 

penggunaannya dan perhitungannya. Diwajibkan melakukan uji asumsi/ 

prasyarat tersebut agar dalam penggunaan rumus tersebut dan hasil yang 

didapatkan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Uji prasyarat 

ini berlaku untuk penggunaan rumus parametric yang datanya diasumsikan 
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normal. Dalam penelitian uji normalitas yang digunakan peneliti adalah 

rumus Kolmogorov Smirnov.  

Berdasarkan hasil pengujian SPSS dengan menggunakan analisis 

Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil output pada Asymp. Sig (2-tailed) 

sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas dengan aplikasi SPSS versi 16 

Variabel 

Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan Asymp. Sig (2-

tailed) 
L table 

Pola Asuh Orang 

Tua 
0,419 0,05 

Data berdistributor 

normal 

Pendidikan 

Madin 
0,726 0, 05 

Data berdistributor 

normal 

Kecerdasan 

Spiritual 
0,808 0, 05 

Data berdistributor 

normal 

 

Hasil output pada Asymp. Sig (2-tailed) untuk variabel pola asuh 

orang tua diperoleh angka 0,419 ,pendidikan madin diperoleh angka 0,726 

dan variabel kecerdasan spiritual diperoleh angka 0,808. Kesimpulannya 
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nilai signifikansi semua variabel penelitian lebih besar dari 0,05, berarti data 

tersebut dinyatakan normal, yang tercantum pada  lampiran 16, 17, 18 . 

b. Pengajuan Hipotesis 

Setelah semua data terkumpul dari variabel X1 (Pola Asuh Orang Tua), 

X2 (pendidikan Madin) dan Y (Kecerdasan Spiritual) kemudian 

ditabulasikan. Untuk menganalisis data tentang Pengaruh Pola Asuh Orang 

Tua dan Pendidikan Madin anak terhadap Kecerdasan Spiritual anak di 

Madrasah Diniyah Takmiliyah awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung 

Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik penghitungan analisis Regresi 

Linier Berganda dan di sini peneliti dibantu dengan aplikasi SPSS dengan 

hasil sebagaimana lampiran 19. Dan untuk mengetahui seberapa besar 

Pengaruh pola asuh orang tua dan pendidikan Madin terhadap kecerdasan 

spiritual anak, maka harus dihitung koefisien determinasi sebagaimana 

berikut dan untuk data didapat dari lampiran 19 pada tabel Anova. 
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Tabel 4.14 

Anova Pengaruh Pola asuh Orang Tua Dan Pendidikan Madin Terhadap 

Kecerdasan spiritual Anak Madrasah Diniyyah Takmiliyyah Awaliyah Nurul 

Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 546.731 2 273.365 1.399 .259a 

Residual 7620.341 39 195.393   

Total 8167.071 41    

a. Predictors: (Constant), pendidikan madin, polaasuhorang tua 

b. Dependent Variable: kecerdasan spiritual 

Berdasarkan dari dari tabel Anova diperoleh Fhitung sebesar 1,399 

sedangkan Ftabel sebesar 3,23. Maka Fhitung < Ftabel yaitu 1,399 < 3,23, 

sehingga dapat disimpulkan Ho diterima, yaitu tidak terdapat pengaruh 

positif dan signifikan pola asuh orang tua dan pendidikan Madin Terhadap 

Kecerdasan Spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah 

Tegalrejo Pulung Ponorogo. 

Untuk mengetahui berapa persen variabel X1, X2 terhadap Y dapat 

dilihat pada tabel Summary pada hasil hitung menggunakan SPSS versi 16, 

yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Summary 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .259a .067 .019 13.978 .067 1.399 2 39 .259 

a. Predictors: (Constant), pendidikan madin, polaasuhorang tua 

Berdasarkan hasil tabel di atas menunujukkan bahwa koefisien 

determinasi (�2) sebesar 0,067 yang jika dipersenkan menjadi 6,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo sebesar 

6,7% dipengaruhi oleh pola asuh orang tua  dan pendidikan Madin. 

Sedangkan sebanyak 93,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk 

dalam fokus penelitian. 

D. Interprestasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tentang lingkungan 

keluarga dan kelompok teman sebaya terhadap perilaku keagamaan siswa dengan 

cara menyebarkan angket yang diisi oleh anak Madrasah Diniyah Takmiliyyah 

Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 
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1. Pola Asuh Orang Tua  Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan Pola asuh 

Orang Tua anak di Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul 

Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 6 responden (14,285714 %) dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 29 responden (69,047619 %) dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 7 responden (16,666667 %) Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa tingkat Pola asuh Orang Tua anak di Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

adalah sedang, karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan 

prosentasenya 69,047619 %. 

2. Pendidikan Madin Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 23,bahwa yang menyatakan 

pendidikan Madin anak di Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul 

Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 10 responden (23,809524%) dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 17 responden (40,47619 %) dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 15 responden (35,714286 %). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan Madin anak di Madrasah 

Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 
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Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo adalah sedang, karena dinyatakan 

dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 40,47619 %.. 

3. Kecerdasan Spiritual Anak Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

Kecerdasan Spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah Nurul 

Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 7 responden (16,666667 %) dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 91 responden (69,047619 % ) dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 6 responden (14,285714 %). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa tingkat kecerdasan spiritual anak di Madrasah 

Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung  Ponorogo adalah sedang, karena dinyatakan 

dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 69,047619%. 

4. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Pendidikan Madin terhadap 

Kecerdasan Spiritual Anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo 

Hasil output pada Asymp. Sig (2-tailed) untuk variabel pola asuh orang 

tua diperoleh angka 0,419 ,pendidikan madin diperoleh angka 0,726 dan 

variabel kecerdasan spiritual diperoleh angka 0,808. Kesimpulannya nilai 

signifikansi semua variabel penelitian lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut 

dinyatakan normal. 
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Berdasarkan hasil tabel summary di atas menunujukkan bahwa koefisien 

determinasi (�2) sebesar 0,067 yang jika dipersenkan menjadi 6,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual anak di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah awaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo sebesar 6,7% 

dipengaruhi oleh pola asuh orang tua  dan pendidikan Madin. Sedangkan 

sebanyak 93,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam fokus 

penelitian. 

Berdasarkan paparan yang terdapat pada BAB II, bahwa hasil penelitian 

didapatkan pola asuh orang tua dan pendidikan madin  mempunyai pengaruh 

yang positif maupun negatif dengan kecerdasan spiritual. Semakin baik pola 

asuh orang tua terhadap anaknya dan semakin baik pendidikan madin, maka 

akan baik kecerdasan spiritual (positif). Demikian pula sebaliknya, jika semakin 

buruk pola asuh orang tua atau membiarkannya saja dan semakin pendidikan 

madin, maka akan buruk kecerdasan spiritual (negatif). 

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua dan pendidikan madin 

terhadap kecerdasan spiritual anak Madarasah Diniyah Takmiliyah Awaliyyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan sebgai berikut: 

1.  Pola asuh Orang Tua anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 6 responden (14,285714 %) dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 29 responden (69,047619 %) dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 7 responden (16,666667 %) Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat Pola asuh Orang Tua anak di 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung 

Ponorogo adalah sedang, karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan 

prosentasenya 69,047619 % 

2.  pendidikan Madin anak di Madrasah Diniyah Takmiliyyah Awaliyyah Nurul 

Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 10 responden (23,809524%) dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 17 responden (40,47619 %) dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 15 responden (35,714286 %). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan Madin anak di 

94 
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Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung 

Ponorogo Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo adalah sedang, karena 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 40,47619 %. 

3. Kecerdasan Spiritual anak di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyyah 

Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung Ponorogo dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 7 responden (16,666667 %) dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 91 responden (69,047619 % ) dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 6 responden (14,285714 %). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kecerdasan spiritual anak di 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung 

Ponorogo Nurul Muttaqin Tegalrejo Pulung  Ponorogo adalah sedang, karena 

dinyatakan dalam kategorisasi dengan prosentasenya 69,047619%. 

4. Pola asuh orang tua dan pendidikan madin (X1X2) tidak berpengaruh terhadap 

kecerdasan spiritual anak (Y) sebesar 6,7 %, dan sisanya sebesar 93,3 % 

dipengaruhi oleh faktor lainya. Dan dari hasil perhitungan analisis regresi 

linier berganda tentang pola asuh orang tua dan pendidikan madin terhadap 

kecerdasan spiritual anak diperoleh Fhitung (1,399 ) < Ftabel (3,23) sehingga Ho 

diterima/Ha ditolak. Hal ini berarti pengaruh pola asuh orang tua dan 

pendidikan madin tidak terdapat pengaruh yang signifikan  terhadap 

kecerdasan spiritual anak di madrasah diniyah takmiliyah awwaliyah nurul 

muttaqin tegalrejo pulung ponorogo. 
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B. Saran 

  Dari hasil penelitian yang telah dilaksnakan, peneliti memilki saran 

untuk beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Nurul Muttaqin Tegalrejo 

Pulung Ponorogo agar mengoptimalkan mendidik dan mengembangkan 

kecerdasan spiritual anak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

gambaran bagi madrasah yang jelas tentang pola asuh orang tua dan 

pendidikan madin sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kecerdasan spiritual anak. Sehingga untuk kedepannya pihak madrasah 

dapat mendidik dan mengembangkan kecerdasan spiritual anak dengan 

mendiskusikan bersama pihak orang tua agar terjadi komunikasi yang baik 

antara madrasah dan orang tua sebagai pendidik kecerdasan spiritual anak 

dilingkungan  sekolah dan lingkungan keluarga. 

2. Bagi guru, agar dapat memberikan perhatian terkait dengan perkembangan  

kecerdasan spiritual. Melalui penelitian ini, guru juga diharapkan lebih 

memahami kecerdasan spiritual anak sehingga dapat membantu 

memaksimalkan proses pembelajaran. 

3. Bagi orang tua anak, agar selalu menerapkan pola asuh orang tua yang tepat 

untuk mendidik dan mengembangkan kecerdasan spiritual anak sehingga 

seorang anak dapat memilki kepribadian yang baik.  

 

 



102 
 

DATAR PUSTAKA 

Agustian, AryGinanjar. RahasiaSuksesMembangunKecerdasanEmosidan Spiritual 
ESQ.  Jakarta: Arga. 2002.  

 
Ali Muhidin, Sambas. AnalisisKorelasiRegersidanjalurdalampenelitian,. Bandung, 

PustakaSetia. 2007. 
 
Ami, Haedar.peningkatanMutuTerpaduPesantrendan Madrasah Diniyah. Jakarta: 

Diva Pustaka. 2004.  
 
 
Arikuntoro, Suharsimi. ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek. Jakarta: PT 

RinekaCipta. 2002.  
 
 
BahriDjamarah, Syaiful. PolaKomunikasi Orang tuadanAnakDalamKeluarga. 

Jakarta: RinekaCipta.  2000. 
 
Barnawi, NovanAdryWiyani. IlmuPendidikan Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz media. 

2012. 
 
Buangin, Berhan. MetodologiPenelitianKuantitatif. Jakarta: Kencana. 2005. 
 
Departemen Agama RI, PedomanPenyelenggarandanPembinaan Madrasah Diniyah. 

Jakarta: Depag. 2000  
 
Derajat, Zakiyah. IlmuPendidikan Islam. Jakarta: BumiAksara. 1996. 
 
Dessy, Wulansari, Andhita.PenelitianPendidikan: 

SuatuPendidikanPraktikdenganmenggunakan SPSS 
 
Desmita.PsikologiPerkembanganPesertaDidik.  Bandung: PT RemajaRosdakarya. 

2014. 
 
Halim, M.NipandanAbdul Halim.AnakSalehDambaanKeluarga. Yogyakarta: Mira 

pustaka. 2000. 
 
Jalaluddin.Psikologi Agama. Jakarta: RajaGrafindoPersada. 2012.  
 
Kurniasih, Imas. Mendidik SQ AnakMenurutNabi Muhammad SAW . Yogyakarta: 

PustakaMarwa. 2010  



103 
 

 
Mansur.  PendidiknanAnakUsiaDiniDalam Islam. Yogyakarta:PustakaPelajar. 2005. 
 
Megawangi, Ratna. Yang TerbaikuntukBuahHatiku. Bandung: Khansa. 2006 
 
Prasetio, BambangdanLinaMiftahulJannah.MetodePenelitianKuantitatif: 

TeoridanAplikasi. Jakarta: GrafindoPersada. 2013. 
 
 
Riyadi, Ali. PolitikPendidikanMenggugatBirokrasiPendidikanNasional. Yogyakarta: 

Ar-Ruzz.  2006.  
 
Sugiyono.MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, dan R & D Bandung: 

Alfabeta. 2010. 
 
Sukandarrumidi.MetodologiPenelitian. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 

2000. 
 
Sukardi, MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 2011 
 
Taniterdja, Tukiran&HidayatiMustafidah.PenelitianKuantitatif. Bandung: Alfabeta. 

2012. 
 
Wahab, Rochidin.  SejarahPendidikan Islam di Indonesia. Bandung: Alfabeta. 2004.  
 
Widyaningrum, Retno.Statistika. Yogyakarta: Pustaka Felicha. 2011. 
 
Wowo.BiopsikologiPembelajaranPerilaku. Bandung: AlfaBeta. 2014. 

Yusuf, Syamsu. Psikologi.PerkembanganAnakdanRemaja. Bandung: PT 
RemajaRosdakarya.  2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 

                                                           
 




