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ABSTRAK 

Susiani. 2019. Pengaruh Kecerdasan Spiritual (SQ) dan Sikap Disiplin Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) di SMA 

Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Kadi, M.Pd.I 

Kata Kunci: Kecerdasan Spiritual, Sikap Disiplin Belajar, Prestasi Belajar 

Prestasi belajar diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas 

belajar yang telah dilakukan. Pencapaian prestasi belajar yang baik dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Kecerdasan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi, tidak terkecuali 

kecerdasan spiritual yang sangat diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelektual 

dan emosional. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu sikap 

disiplin belajar. Dengan menciptakan disiplin belajar di sekolah dapat memperlancar 

kegiatan belajar mengajar yang nantinya prestasi belajar juga akan berpengaruh. Oleh 

karena itu, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dapat dilakukan dengan memberikan 

perhatian terhadap kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar di sekolah. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) apakah terdapat pengaruh antara 

kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar mapel PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019? (2) apakah terdapat pengaruh antara sikap disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar mapel PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

(3) apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar mapel PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019?. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Populasi penelitian berjumlah 1.259 siswa, sedangkan yang menjadi sampel berjumlah 126 

siswa. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Metode angket dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Analisis datanya 

adalah regresi linier sederhana dan regresi linier ganda. 

Adapun hasilnya adalah: (1) hasil analisis perhitungan Fhitung (90,393)>Ftabel (3,92) 

pada taraf signifikansi 5% artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 

spiritual terhadap prestasi belajar mapel PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 sebesar 42,2%. (2) hasil analisis perhitungan Fhitung (79,315)>Ftabel (3,92) pada 

taraf signifikansi 5% artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar mapel PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 

sebesar 39%. (3) hasil analisis perhitungan Fhitung (87,772)>Ftabel (3,07) pada taraf 

signifikansi 5% artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual dan 

sikap disiplin belajar terhadap prestasi belajar mapel PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019 sebesar 58,8%. 

 

 

 



 

            

            

            

            

            

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, seluruh manusia memerlukan pendidikan karena tanpa 

pendidikan, manusia akan menemukan kesulitan dalam menghadapi masalah. 

Manusia akan kebingungan dalam mencari solusi atau pemecahan masalah. 

Pendidikan ibarat lampu penerang bagi anak didik atau seluruh manusia, 

manusia yang terdidik dengan baik akan menemukan jalan yang terang dalam 

kehidupannya.
1
 Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan atau upaya 

memengaruhi anak didik dengan ilmu pengetahuan tertentu, mengembangkan 

cara berpikir dan kedewasaan anak didik dalam menyelesaikan masalah. 

Pendidikan juga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar secara formal maupun nonformal, yang secara khusus dan terarah 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2
 

Pendidikan agama dan budi pekerti (PABP) adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap dan 

kepribadian peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam.
3
 Di dalam 

GBPP PAI di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah usaha sadar yang menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 

menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan/atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama 

                                                           
1
Rosleny Marliani, Psikologi Umum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 245. 

2
Ibid., 244. 

3
Permendikbud Nomer 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Atas. 
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dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.
4
 Di dalam Undang-

Undang No. 2/1989 tentang Pendidikan Nasional yaitu pendidikan agama 

wajib diberikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari 

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah sampai perguruan 

tinggi.
5
 Dengan demikian, diharapkan agar prestasi belajar siswa terwujud 

dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. 

Prestasi menurut KBBI adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah 

dilakukan, dikerjakan dan sebagainya).
6
 Prestasi dapat diartikan sebagai hasil 

yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. 

Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
7
 

Menurut Hamalik, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

individu atau seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya. Perubahan 

tingkah laku ini mencakup perubahan dalam kebiasaan (habit), sikap (afektif), 

dan keterampilan (psikomotorik). Perubahan tingkah laku dalam kegiatan 

belajar disebabkan oleh pengalaman atau latihan.
8
 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang 

                                                           
4
Muhamimin M. A., et al., Paradigma Pendidikan Agama Islam (Upaya Mengefektifkan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2008), 75. 
5
Ibid., 111. 

6
Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Mitra Belajar, 2005), 390. 

7
M fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran (Membantu Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran sesuai Standar Nasional) (Yogyakarta: Teras, 2012), 118. 
8
Ahmad Susanto,Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), 4. 
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berupa perubahan tingkah laku yang dialami oleh subyek belajar didalam 

suatu interaksi dengan lingkungannya.
9
 

Pencapaian prestasi yang baik merupakan usaha yang tidak mudah, 

karena prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah (fisiologis) 

dan faktor psikologis.
10

 Faktor jasmaniah berkaitan dengan kondisi pada 

organ-organ tubuh manusia yang berpengaruh pada kesehatan. Sedangkan 

faktor psikologis mencakup intelegensi (kecerdasan), bakat, minat dan 

perhatian, motivasi siswa, dan sikap siswa. Faktor eksternal yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor keluarga, faktor sekolah dan 

lingkungan masyarakat.  

Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar. Ada banyak sekali kecerdasan yang telah ditemukan oleh para ahli 

diantaranya yaitu ada IQ, EQ, dan SQ (Spiritual Quotient) yang dikatakan 

sebagai puncak dari segala kecerdasan. Paradigma kecerdasan yang diterima 

umum adalah Intelegence Quotient (IQ) dan para psikolog telah 

mengembangkan test untuk pengukurannya. Sekitar pertengahan tahun 1990-

an, Daniel Goleman memperkenalkan paradigma baru yang disebutnya 

Emotional Quotient (EQ) atau kecerdasan emosional. Dan pada awal tahun 

2000, Zohar dan Marshall, memperkenalkan Spiritual Quotient (SQ) atau 

kecerdasan spiritual yang disebutnya sebagai puncak kecerdasan (The ultimate 

                                                           
9
M fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran., 119. 

10
Ibid., 120. 
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intelligence).
11

 Dengan kata lain, kecerdasan spiritual sangat diperlukan untuk 

memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara 

optimal. 

Selain faktor kecerdasan khususnya kecerdasan spiritual yang 

mempengaruhi prestasi belajar, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar yaitu sikap disiplin belajar. Disiplin artinya murid atau 

mengikuti dengan taat.
12

 Sikap disiplin belajar erat kaitannya dengan kerajinan 

siswa di dalam sekolah. Dengan menciptakan sikap disiplin belajar di 

lingkungan sekolah maka akan tercipta kondisi belajar mengajar yang 

kondusif, sehingga proses belajar akan lancar dan prestasi belajar akan ikut 

berpengaruh.
13

  

Dari hasil pengamatan pada waktu kegiatan Magang II di SMA Negeri 

1 Ponorogo ditemukan bahwa kualitas yang diberikan sekolah kepada peserta 

didik sudah maksimal, baik dari tenaga pendidik, pendidik serta fasilitas yang 

ada di sekolah. Akan tetapi ada beberapa siswa-siswi ketika diadakan evaluasi 

seperti ulangan harian, nilai yang diperoleh ada yang rendah, sedang, dan telah 

mencapai KKM yang sesuai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti (PABP).
14

 Adapun nilai ulangan harian siswa SMA Negeri 1 

Ponorogo dapat dilihat pada lampiran terakhir. Maka dalam hal ini penulis 

ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kecerdasan spiritual (SQ) dan sikap 

                                                           
11

Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu. Mendidik Kecerdasan. Pedoman Orang 

Tua Dan Guru Dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 41. 
12

Toto Tasmara, Spiritual Centered Leadership (Kepemimpinan Berbasis Spiritual) 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 84. 
13

M fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran., 132. 
14

Observasi pada saat pelaksanaan Magang II di SMA Negeri 1 Ponorogo pada tanggal 15 

September- 3 November 2018. 
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disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

dan Budi Pekerti (PABP). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian kuantitatif dengan judul “Pengaruh 

Kecerdasan Spiritual (SQ) dan Sikap Disiplin Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) di 

SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat diteliti untuk ditindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Namun karena luasnya lingkup serta adanya keterbatasan yang 

ada, baik waktu, dana, maupun jangkauan penulis maka dalam penelitian ini 

hanya memfokuskan masalah mengenai pengaruh tingkat kecerdasan spiritual 

(SQ) dan sikap disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP 

di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual (SQ) terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara sikap disiplin belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019? 
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3. Apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual (SQ) dan sikap 

disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA 

Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan 

penelitian  yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara kecerdasan spiritual (SQ) terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara sikap disiplin belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara kecerdasan spiritual (SQ) dan sikap 

disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA 

Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan penelitian ini dapat diambil 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber informasi, menambah ilmu pengetahuan ilmiah 

yang berkaitan dengan pengaruh kecerdasan spiritual (SQ) dan sikap 

disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk penelitian yang selanjutnya tentang kecerdasan spiritual (SQ) 

dan sikap disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

PABP. 

b. Bagi pendidik 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pendidik 

dalam meningkatkan mutu pendidikan yang tinggi yaitu dengan 

memperhatikan kecerdasan spiritual (SQ) dan sikap disiplin belajar 

kepada semua anak didiknya. 

c. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  pengetahuan 

kepada siswa mengenai pentingnya kecerdasan spiritual dan sikap 

disiplin belajar yang merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam 

belajar. 

d. Bagi Lembaga 

Sebagai bahan informal dan pertimbangan dalam memutuskan 

kebijakan mengenai meningkatkan kecerdasan spiritual (SQ) dan sikap 

disiplin belajar kepada anak didik di lingkungan sekolah. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini 

nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu awal, inti dan akhir. Untuk 

memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian 

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

bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan inti adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang 

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

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah landasan teori tentang kecerdasan spiritual, sikap 

disiplin belajar dan prestasi belajar, telaah hasil penelitian terdahulu serta 

kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga adalah tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab keempat adalah berisi tentang temuan dan hasil penelitian yang 

meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data 

(pengujian hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima adalah bagian akhir pembahasan yang berupa penutup 

yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang disampaikan berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kajian Kecerdasan Spiritual (SQ) 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Secara konseptual kecerdasan spiritual terdiri atas gabungan 

kata kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan dalam bahasa Inggris 

disebut intelligence dan bahasa Arab disebut al-Dzaka’ menurut arti 

bahasa adalah pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu.
15

 

Menurut Alfred Binet dan Theodore Simon, kecerdasan terdiri dari 

komponen yaitu kemampuan mengarahkan pikiran dan atau tindakan, 

kemampuan mengubah arah tindakan jika tindakan tersebut telah 

dilakukan, dan kemampuan mengkritik diri sendiri.
16

 Sedangkan kata 

spiritual sendiri dapat dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat spirit atau 

sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dalam 

membangkitkan semangat. Menurut Tony Buzan, dalam dunia modern 

kata spiritual merujuk ke energi hidup dan ke sesuatu dalam diri kita 

bukan fisik, termasuk emosi dan karakter. Ini juga mencakup kualitas-

kualitas vital seperti energi, semangat, keberanian dan tekad. 

                                                           
15

Imam Malik, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Teras, 2011), 101. 
16

Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 (Kritik MI, EI, SQ, AQ & Successful 

Intellengence atas IQ) (Bandung: Alfabeta, 2005), 81. 

9 
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Kecerdasan spiritual, tegas Buzan, terkait dengan cara menumbuhkan 

dan mengembangkan kualitas-kualitas tersebut.
17

 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, kecerdasan spiritual 

(SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau 

value, yaitu kecerdasan menempatkan perilaku dan hidup kita dalam 

konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai 

bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lain.
18

 Menurut Sinetar, kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan yang mendapat inspirasi, dorongan, dan 

efektivitas yang terinspirasi, theis-ness atau penghayatan ketuhanan 

yang di dalamnya kita semua menjadi bagian.
19

 Sedangkan menurut 

Bowell, kecerdasan spiritual sebagai kualitas terdalam, kehadiran, 

pelepasan yang mistis, yang lebih tinggi, asal mula, ranah maya, yang 

ada sebelumnya proses melingkupinya dengan pikiran dan zat. Dengan 

kata lain, kecerdasan spiritual adalah kesadaran dalam diri kita yang 

membuat kita menemukan dan mengembangkan bakat bawaan, intuisi, 

otoritas batin, kemampuan membedakan yang salah dan benar serta 

kebijaksanaan. 

Kecerdasan spiritual (SQ) adalah jenis kecerdasan yang 

memungkinkan manusia menjadi kreatif, mengubah aturan dan situasi. 

Kecerdasan yang memberi kita kemampuan membedakan, rasa moral, 

                                                           
17

Ibid., 206. 
18

Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 49. 
19

Agus Nggermanto, Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum: Cara Cepat Melejitkan 

IQ, EQ dan SQ Secara Harmonis), (Bandung: Nuansa, 2013), 117. 
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kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi dengan 

pemahaman dan cinta.
20

 Kecerdasan spiritual itu membuat kita mampu 

menyadari siapa kita sesungguhnya dan bagaimana kita memberi 

makna terhadap hidup kita dan seluruh dunia kita. Memang kecerdasan 

spiritual mengarahkan hidup kita untuk selalu berhubungan dengan 

kebermaknaan hidup agar hidup kita menjadi lebih bermakna. 

b. Karakteristik dan Ciri-ciri Kercerdasan Spiritual (SQ) 

Menurut Marsha Sinetar, pribadi yang memiliki kecerdasan 

spiritual (SQ) mempunyai kesadaran yang mendalam, intuisi dan 

kekuatan “keakuan” atau “otoritas” bawaan. Mereka biasanya 

mempunyai standar moral yang tinggi, kecenderungan merasakan 

“pengalaman puncak” dan bakat-bakat “estetis”.
21

 

Zohar dan Marshall juga mengemukakan ada delapan aspek 

kecerdasan spiritual yang ada kaitannya dengan kepribadian, 

karakteristik tersebut yaitu:
22

 

1) Kapasitas untuk bersikap fleksibel 

Fleksibel adalah kelenturan atau mudah diatur. Kata fleksibel 

bisa diartikan seseorang yang mudah menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan yang baru.
23

 Anak yang memiliki sikap fleksibel adalah 

                                                           
20

Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 (Kritik MI, EI, SQ, AQ & Successful 

Intellengence atas IQ), 207. 
21

Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu. Mendidik Kecerdasan. Pedoman Orang 

Tua Dan Guru Dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 46. 
22

Abd. Kadim Masaong, Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence (Sinergi 

Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual untuk Meraih Kesuksesan yang Gemilang) 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 105. 
23

Para Ahli dalam www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-fleksibel/ Diakses 

tanggal 19 Februari 2019. 

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-fleksibel/
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anak yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Ia tidak 

bersifat kaku dalam berhubungan sosial, lebih luwes, mudah 

bergaul dan berteman.  

2) Level kesadaran diri (self-awareness) yang tinggi 

Menurut Arif Rakhman, kesadaran diri merupakan 

kemampuan dalam diri untuk mengenal dan memilah-milah 

perasaan, memahami apa yang sedang kita rasakan, dan 

mengetahui penyebab munculnya perasaan.
24

 Sehingga mampu 

bersikap empati dengan apa yang terjadi pada orang lain. 

3) Kapasitas diri untuk menghadapi masalah dan memanfaatkan 

penderitaan (suffering) 

Orang yang sehat secara spiritual adalah orang yang 

mampu menghadapi ketakutannya sendiri dan bertanggung jawab. 

Mereka tidak lari atau sembunyi dari ketakutannya atau mencari 

cara agar terhindar dari ketakutannya itu.
25

 Kecemasan-kecemasan 

yang muncul mampu disadari dan dimaknai secara positif sehingga 

dirinya tidak larut di dalamnya. 

4) Kualitas hidup yang terinspirasi dengan visi dan nilai-nilai 

Anak-anak ini sejak awal sudah memiliki impian tentang 

cita-citanya di masa depan. Kadang-kadang anak mampu 

                                                           
24
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menggambarkan kehidupannya di masa depan.
26

 Ia memiliki visi 

yang tajam dan mampu menerapkan misi yang dibuatnya sendiri 

dalam hidupnya. Selain itu, anak mampu menangkap hubungan 

antara impian, usaha keras dan pencapaian cita-citanya di masa 

depan. 

5) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu 

(unnecessary harm) 

Dalam hidup bermasyarakat, anak mampu memberikan 

makna dalam lingkungannya.
27

 Artinya ia hidup di masyarakat 

tidak menyebabkan kerugian untuk banyak orang karena tingkah 

lakunya. Anak-anak ini memiliki kecerdasan moral yang tinggi, 

mampu memahami nilai kasih sayang, cinta dan penghargaan. 

Anak menunjukkan perhatian pada teman dan tidak suka menyakiti 

sebayanya ataupun merusak. 

6) Memiliki cara pandang yang holistik 

Dalam KBBI kata “holisme” didefinisikan sebagai cara 

pendekatan terhadap suatu masalah atau gejala, dengan 

memandang gejala atau masalah itu suatu kesatuan yang utuh. Dari 

kata holisme itulah kata holistik diartikan sebagai cara pandang 

yang menyeluruh atau keseluruhan.
28

 Seseorang melihat diri 

                                                           
26
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27
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28
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sendiri dan orang lain saling terkait. Anak mampu melihat bahwa 

alam adalah sahabat bagi manusia, muaranya ia memiliki perhatian 

terhadap alam sekitarnya, dan mampu melihat bahwa alam raya ini 

diciptakan oleh Zat yang Maha Tinggi. 

7) Memiliki kecenderungan nyata untuk bertanya dan mencari 

jawaban yang fundamental 

Anak memiliki kemampuan untuk bertindak realitis dan 

sehat. Anak mampu melihat situasi sekitar, mau peduli dengan 

kesulitan orang lain.
29

 

8) Memiliki kemudahan untuk bekerja melawan tradisi (konvensi) 

Salah satu kriteria utama bagi kecerdasan spiritual yang 

tinggi adalah menjadi apa yang disebut para psikolog “mandiri di 

lapangan”.
30

 Itu berarti mampu berdiri menentang orang banyak, 

berpegang pada pendapat atau keyakinan sendiri. 

Sedangkan ciri-ciri kecerdasan spiritual menurut Khavari, 

terdiri dari tiga aspek yaitu:
31

  

1) Kecerdasan spiritual dipandang dari sudut pandang spiritual 

keagamaan (relasi vertical manusia dengan Tuhan) yang 

mencakup, yaitu frekuensi doa, makhluk spiritual, kecintaan pada 

                                                           
29

Qoori’ Sulika, “Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Penanaman Budaya Religius 
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Tuhan YME yang bersemayam dalam hati, dan rasa syukur 

kehadirat-Nya. 

2) Kecerdasan spiritual dipandang dari segi relasi social-keagamaan. 

Artinya, kecerdasan spiritual harus merefleksikan pada sikap-sikap 

social yang menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan 

social (social welfare) yaitu ikatan kekeluargaan antar sesama, 

peka terhadap kesejahteraan orang lain, peka terhadap binatang-

binatang dan bersikap dermawan. 

3) Kecerdasan spiritual dipandang dari sudut etika social yang dapat 

menggambarkan tingkat etika social seseorang sebagai cermin 

kadar kualitas kecerdasan spiritual yaitu ketaatan kita pada etika 

dan moral, kejujuran, amanah dan dapat dipercaya, sikap sopan, 

toleran dan anti kekerasan. 

Orang yang kecerdasan spiritual (SQ)nya berkembang dengan 

baik memiliki pemahaman tentang tujuan hidup. Mereka dapat 

merasakan arah nasibnya, melihat berbagai kemungkinan di antara hal-

hal yang biasa.
32

 Dengan memanfaatkan SQ, kita dapat menjalani 

kehidupan dengan ketidakpastian dan menemukan suatu keseimbangan 

batin dalam kaitan dengannya. Kita dapat hidup secara kreatif, bukan 

“meskipun” adanya kepastian, melainkan justru “karena” adanya 

ketidakpastian. Ketidakpastian dapat mengilhami kita sebab ia 

menciptakan kondisi yang mengharuskan kita menentukan pilihan. Ia 
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memberikan kita kebebasan dan menetapkan kondisi bagi tanggung 

jawab kita.
33

 

Kecerdasan Spiritual (SQ) yang lebih tinggi berarti pada 

kedalaman dari segala hal, memikirkan segala hal, menilai diri sendiri, 

dan perilaku dari waktu ke waktu.
34

 Untuk mencapai SQ yang tinggi, 

maka seluruh bagian otak, seluruh aspek diri, dan seluruh segi 

kehidupan harus diintegrasikan. Menurut Zohar ada tujuh langkah 

praktis menuju kecerdasan spiritual yang lebih tinggi, yaitu:
35

 

1) Menyadari keberadaan kita (di mana kita sekarang?). 

2) Merasakan keinginan kuat untuk berubah. 

3) Merenungkan pusat diri dan menanyakan motivasi terdalam. 

4) Menemukan dan mengatasi rintangan. 

5) Menggali banyak kemungkinan untuk melangkah maju. 

6) Menetapkan hati pada sebuah jalan. 

7) Tetap menyadari adanya banyak jalan. 

c. Keunggulan Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Menurut Sukidi, terdapat enam alasan mengapa kecerdasan 

spiritual lebih unggul daripada kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

emosional, yaitu:
36

 

 

                                                           
33
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34
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1) Segi perennial kecerdasan spiritual 

Kecerdasan spiritual mampu mengungkapkan segi 

perennial (yang abadi, yang asasi, yang spiritual yang fitrah) dalam 

struktur kecerdasan manusia. Segi perennial dalam bingkai 

kecerdasan spiritual itu tidak bisa dijelaskan hanya sudut pandang 

sains modern yang hanya meneliti struktur kecerdasan sebatas apa 

yang dapat diverifikasi secara ilmiah dan empiris. Kecerdasan 

spiritual adalah fondasi yang diperlukan untuk memfungsikan 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara efektif. 

2) Mind-Body-Soul 

Manusia terdiri dari mind (akal pikiran) yang menjadi basis 

kecerdasan intelektual, body (badan-tubuh) yang menjadi basis 

dasar kecerdasan emosional dan soul (jiwa, spirit, roh) yang 

menjadi basis dasar kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual 

menjadi lokus kecerdasan (lokus of intelligence) yang berfungsi 

tidak saja sebagai pusat kecerdasan (center of intelligence), 

melainkan juga berfungsi memfasilitasi kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan emosional.
37

 

3) Kesehatan Spiritual 

Mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

emosional, akan menjadi seseorang sehat secara pikiran intelektual 

dan sehat secara emosional, akan tetapi akan mengakibatkan sakit 
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secara spiritual. Kecerdasan spiritual bukan saja menyentuh segi 

spiritual kita, melainkan lebih dari itu: menyajikan beragam resep, 

mulai dari pengalaman spiritual (spiritual experience) sampai pada 

penyembuhan spiritual (spiritual healing), sehingga benar-benar 

mengalami segi kesehatan spiritual (spiritual health). Dengan 

kecerdasan spiritual menjadi faktor penentu aktivitas kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional.
38

 

4) Kedamaian spiritual 

Kecerdasan spiritual membimbing seseorang untuk 

memperoleh kedamaian spiritual (spiritual peace).
39

 Dengan 

kecerdasan spiritual akan menimbulkan kedamaian hakiki, yang 

tentu saja tidak akan dapat diperoleh melalui kecerdasan intelektual 

dan kecerdasan emosional. Kecerdasan spiritual membimbing kita 

meraih kedamaian hidup secara spiritual. 

5) Kebahagiaan spiritual 

Mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

emosional tentu akan memberikan sumbangsih besar bagi 

kepuasan intelektual dan emosional sekaligus, tetapi tidak akan 

menjangkau kebutuhan dan kepuasan spiritual yang justru menjadi 

kebutuhan asasi manusia. Kecerdasan spiritual tidak hanya 

mengajak kita memaknai hidup secara bermakna (meaningful), 

melainkan lebih dari itu yaitu meraih kebahagiaan sejati yakni 
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kebahagiaan spiritual.
40

 Suatu jenis kebahagiaan yang tanpa kita 

sadari kehadiran dan arti kebahagiaan membuat jiwa dan hati kita 

menjadi bahagia, tentram dan penuh kedamaian. 

6) Kearifan spiritual 

Setelah meraih kebahagiaan spiritual, kecerdasan spiritual 

mengarahkan kita ke puncak tangga, yakni kearifan spiritual 

(spiritual wisdom).
41

 Kearifan spiritual akan menuntun kita  pada 

segi-segi kearifan spiritual dalam menjalani hidup di dunia. 

Kearifan spiritual merupakan sikap hidup arif dan bijak secara 

spiritual, yang cenderung mengisi lembaran hidup ini dengan 

sepenuhnya autentik dan genuine: truth (kebenaran), beauty 

(keindahan), dan perfection (kesempurnaan) dalam keseharian 

hidupnya. 

d. Manfaat Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan menerapkan 

kecerdasan spiritual (SQ):
42

 

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

secara kreatif. 

2) Untuk berhadapan dengan masalah eksistensial, yaitu saat merasa 

terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran, dan masalah masa 

lalu akibat penyakit dan kesedihan. SQ menjadikan sadar bahwa 
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memiliki masalah setidak-tidaknya bisa berdamai dengan masalah 

tersebut.  

3) Untuk menjadi lebih cerdas secara spiritual dalam beragama. 

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

asal-usul sejati dari penderitaan, dan keputusan manusia. 

5) M. Quraish Shihab dalam bukunya Dia Ada di Mana-mana 

mengatakan bahwa kecerdasan spiritual melahirkan iman yang 

kukuh dan rasa kepekaan yang mendalam. 

6) Untuk menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal dan 

interpersonal, serta menjembatani kesenjangan antara diri sendiri 

dan orang lain. 

Sementara itu, manfaat kecerdasan spiritual yang terpenting 

adalah untuk dapat memahami bahwa setiap saat, detik, dan desah 

napas selalu diperhatikan  Allah dan tidak pernah luput dari 

pengawasan Allah.
43

 Kecerdasan spiritual juga mampu 

mengintegrasikan kekuatan otak dan hati manusia dalam membangun 

karakter dan kepribadian tangguh berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. 

Pada akhirnya, akan tercapai kemajuan dan keberhasilan melalui 

sumber daya manusia berkualitas yang tidak hanya cerdas secara 

intelektual, tetapi juga diimbangi dengan kecerdasan emosi-spiritual 

yang tinggi pula.
44
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2. Kajian Sikap Disiplin Belajar 

a. Pengertian Disiplin Belajar 

Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal dari bahasa Latin 

discere yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata 

disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan.
45

 Kata disiplin, 

sekarang ini dimaknai secara beragam. Ada yang mengartikan disiplin 

sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan 

dan pengendalian. Ada juga yang mengartikan disiplin sebagai latihan 

yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berlaku tertib. 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk 

kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. Dengan kata 

lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan tanpa pamrih. Disamping mengandung arti taat dan patuh 

pada peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada 

perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap bidang 

keahlian yang ditekuni.
46

 

Sedangkan belajar sendiri memiliki beberapa pengertian 

menurut para ahli, yaitu belajar suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri seseorang. Menurut Skinner, belajar 

adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang 
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berlangsung secara progresis. Belajar juga diartikan sebagai perubahan 

yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan 

tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman.
47

 Dapat 

diambil kesimpulan disiplin belajar adalah suatu cara yang mendorong 

peserta didik untuk lebih mengingat terhadap pelajaran yang telah 

dipelajari dan lebih siap untuk menghadapi pelajaran yang akan 

dihadapi atau yang akan diberikan oleh gurunya sehingga peserta didik 

paham terhadap suatu pelajaran.
48

 

Disiplin secara disiplin dan teratur dapat membawa keuntungan 

baik akademis, fisik maupun mental. Secara akademis, dapat 

memperbanyak ilmu pengetahuan, sebab waktu yang dimiliki setiap 

hari disediakan sebagian untuk belajar. Keteraturan dalam berbagai hal 

dapat mencerminkan karakter seseorang, karena itu kita dapat melatih 

diri sendiri untuk belajar secara teratur dan disiplin.
49

 

b. Bentuk-bentuk Sikap Disiplin Belajar 

Menurut Gunarso, dalam disiplin belajar meliputi: 

1) Taat, terdiri dari disiplin terhadap jam pelajaran. 

2) Tanggung jawab, terdiri dari kepatuhan terhadap jam pelajaran dan 

kepatuhan terhadap aturan sekolah. 

3) Komitmen, terdiri dari kesetiaan terhadap materi pelajaran. 

4) Efektif, terdiri dari keteraturan penggunaan waktu. 
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5) Kerja sama, terdiri dari ketertiban dalam proses pembelajaran. 

Dalam konteks pembelajaran di sekolah ada beberapa bentuk 

kedisiplinan, yaitu:
50

 

1) Hadir diruangan tepat waktu. 

Kedisiplinan hadir di ruangan pada waktunya akan memacu 

kesuksesan dalam belajar. peserta didik yang sering terlambat hadir 

di ruang kelas akan ketinggalan dalam memperoleh pelajaran.  

2) Tata pergaulan di sekolah 

Sikap untuk berdisiplin dalam tata pergaulan di sekolah ini 

bisa diwujudkan dengan tindakan-tindakan menghormati semua 

orang yang tergabung di dalam sekolah, menghormati pendapat 

mereka, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dan sikap yang 

bertentangan dengan agama, saling tolong menolong dalam hal 

yang terpuji seta harus selalu bersikap terpuji. 

3) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan serentetan 

program sekolah, peserta didik juga dituntut berdisiplin atau aktif 

mengikutinya dengan mencurahkan segala potensi yang mereka 

miliki, baik bersifat fisik, mental, emosional, dan intelektual.
51

 

4) Belajar di rumah 

Dengan berdisiplin belajar di rumah peserta didik menjadi 

lebih ingat terhadap pelajaran yang telah dipelajari dan lebih siap 
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untuk menghadapi pelajaran yang akan dihadapi atau yang akan 

diberikan oleh gurunya sehingga peserta didik akan lebih paham 

terhadap suatu pelajaran. 

c. Fungsi Disiplin Belajar 

Fungsi utama disiplin belajar adalah mengajar mengendalikan 

diri dengan mudah, menghormati dan menaati peraturan.
52

 Dalam 

menanamkan pendidikan pada anak perlu menanamkan pendidikan 

disiplin, yang artinya menumbuhkan dan mengembangkan pengertian-

pengertian yang berasal dari luar yang merupakan proses untuk melatih 

dan mengajak anak bersikap dan bertingkah laku sesuai harapan. 

Fungsi disiplin menurut Tu’u yaitu:
53

 

1) Menata kehidupan bersama bahwa disiplin dalam belajar 

mempunyai fungsi mengatur tata kehidupan manusia, dalam 

kelompok tertentu atau dalam masyarakat. 

2) Pembangunan kepribadian adalah suatu lingkungan yang 

mempunyai tingkat kedisiplinan yang baik, akan mempunyai 

pengaruh yang kuat terhadap kepribadian seseorang. 

3) Melatih kepribadian adalah suatu sikap, perilaku dan pola 

kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak berbentuk serta-merta 

dalam waktu yang singkat. 
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4) Pemaksaan adalah disiplin dapat terjadi karena adanya dorongan 

dan kesadaran diri dalam dirinya sendiri dan ada pula yang muncul 

karena adanya pemaksaan dan tekanan yang berasal dari luar. 

5) Hukuman adalah tata tertib sekolah biasanya hal-hal positif yang 

harus dilakukan oleh siswa. Ancaman/sanksi, dorongan ketaatan 

dan kepatuhan dapat diperlemah. 

6) Menciptakan lingkungan yang kondusif bahwa disiplin belajar 

berfungsi sebagai pendukung terlaksananya proses dan kegiatan 

pendidikan agar berjalan lancar. 

d. Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar 

Disiplin belajar tidak timbul dengan sendirinya, akan tetapi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Meiehati yang menyebutkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dibagi menjadi tiga, 

yaitu:
54

 

1) Faktor psikologis 

Masalah kesehatan dapat mempengaruhi sikap. Keadaan 

panca indera yang sehat, tubuh yang sehat, makan yang cukup 

memungkinkan siswa belajar dengan tenang. Kesehatan pendidik 

dan anak didik akan membantu terlaksananya ketertiban dan 

suasana belajar yang tenang di dalam kelas, yang pada gilirannya 

meningkatkan hasil yang dicapai. 
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2) Faktor perorangan 

Tidak tertutup kemungkinan adanya tingkah laku siswa 

yang kurang baik di dalam kelas. Sikap perorangan, seperti egois, 

sering menentang, acuh tak acuh, sering menggangu orang lain dan 

sebagainya semua perlu mendapat perhatian. Kalau hal demikian 

dibiarkan akan mengakibatkan suasana belajar yang tidak kondusif 

dan tidak tertib, sehingga akan menggangu hasil belajar yang 

dicapainya. 

3) Faktor sosial 

Dalam kehidupan bermasyarakat akan timbul pengaruh 

sosial dalam sikap seseorang. Pengaruh-pengaruh tersebut antara 

lain yaitu:
55

 

a) Keinginan bertindak bebas; sifat umum pada para siswa muda 

untuk meniadakan pengawasan atas dirinya dari orang-orang 

dewasa, sehingga cara-cara menentang, melanggar peraturan 

merupakan tindakan terbebas. Tetapi peraturan yang dibuat 

sendiri akan lebih dihargai dan ditaati. Kesibukan-kesibukan 

merupakan alternatif untuk menyalurkan kebebasan untuk 

bertindak. 

b) Keinginan melakukan diri; ingin merasa aman dalam 

kelompoknya, kasih sayang, dihargai dan sebagainya. 

Bahayanya apabila kelompoknya adalah pendorong untuk 
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berbuat sesuatu yang terlalu berani melanggar suatu ketertiban 

dan dipandang sebagai cara untuk memperoleh pengakuan 

tersebut. 

c) Keinginan terpandang menjadi pusat perhatian; walaupun sikap 

ini ditujukan pada faktor social pelaksanaannya dapat bersigar 

antisocial bila tidak dikendalikan. 

e. Tujuan Sikap Disiplin 

Maman Rachman mengemukakan, bahwa tujuan disiplin 

belajar adalah sebagai berikut:
56

 

1) Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang. 

2) Mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. 

3) Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang 

dilarang oleh sekolah. 

4) Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan 

bermanfaat baginya serta lingkungannya. 

Jadi, tujuan diciptakannya disiplin siswa bukan untuk 

memberikan rasa takut atau pengekangan pada siswa melainkan untuk 

mendidik para siswa agar sanggup mengatur dan mengendalikan 
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dirinya dalam berperilaku serta bisa memanfaatkan waktu dengan 

sebaik-baiknya.
57

 

 

3. Kajian Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata yaitu 

prestasi dan belajar. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang 

diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. 

Menurut Djamarah prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan baik secara individual maupun kelompok.
58

 

Sedangkan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
59

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang berupa perubahan tingkah 

laku yang dialami oleh subyek belajar didalam suatu interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut Sutratinah Tirtonegoro, prestasi belajar 

penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 
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simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil 

yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Dengan 

mengetahui prestasi belajar siswa dapat diketahui kedudukan anak 

dalam kelas. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat 

keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang  studi setelah 

mengalami proses belajar mengajar.
60

 

b. Pengertian Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) 

Pendidikan agama dan budi pekerti (PABP) adalah pendidikan 

yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan 

keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, 

yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada 

semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
61

 Pendidikan Agama 

merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan pada setiap jalur, jenis 

dan jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah 

dasar, sekolah menengah sampai perguruan tinggi.  

Di dalam GBPP mata pelajaran pendidikan agama Islam 

kurikulum 1999, tujuan PAI yaitu agar peserta didik memahami, 

menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt 

dan berakhlak mulia. Rumusan tujuan PAI ini mengandung pengertian 
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bahwa proses pendidikan agama Islam yang dilalui dan dialami oleh 

siswa di sekolah dimulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan 

pemahaman siswa terhadap ajaran dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam ajaran Islam, untuk selanjutnya ketahap afeksi, yakni terjadi 

proses internalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam diri siswa, dalam 

arti menghayati dan meyakininya. Melalui tahap afeksi tersebut 

diharapkan dapat tumbuh motivasi dalam diri siswa dan tergerak untuk 

mengamalkan dan menaati ajaran Islam (tahapan psikomotorik) yang 

telah diinternalisasi dalam dirinya.
62

 Dengan demikian, akan terbentuk 

manusia muslim yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. 

Pendidikan agama Islam pada dasarnya hendak mengantarkan 

siswa agar memiliki:
63

 

1) Kemantapan akidah dan kedalaman spiritual. 

2) Keunggulan akhlak. 

3) Wawasan pengembangan dan keluasan iptek. 

4) Kematangan professional (visi, misi dan tradisi). 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar disebabkan oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, yaitu 

berasal dari dalam diri peserta didik yang belajar, dan ada pula dari 

luar dirinya. Dalyono menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal (kesehatan, 
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intelegenisi dan bakat, minat, motivasi, cara belajar) dan faktor 

eksternal (keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar).
64

 

Menurut Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

adalah sebagai berikut: 

1) Faktor Internal 

a) Faktor Jasmaniah (Fisiologis)  

Faktor jasmaniah berkaitan dengan kondisi pada organ-

organ tubuh manusia yang berpengaruh pada kesehatan 

manusia, seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan 

cacat jasmani, dan sebagainya.
65

 Dapat diketahui bahwa 

kesehatan dan kebugaran tubuh sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa didalam kelas. 

b) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis mempengaruhi prestasi belajar adalah 

faktor yang berasal dari sifat bawaan siswa dari lahir maupun 

dari apa yang diperoleh dari belajar. Adapun faktor yang 

tercakup dalam faktor psikologis yaitu:
66

 

(1) Intelegensi atau Kecerdasan 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai 

kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

dihadapinya. C.P Chaplin mengartikan intelegensi sebagai 
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kemampuan mengahadapi dan  menyesuaikan diri terhadap 

situasi baru secara cepat efektif, kemampuan menggunakan 

konsep abstrak secara efektif, dan kemampuan memahami 

perhatian-perhatian dan belajar dengan cepat sekali.
67

 

Intelegensi hanya sebuah potensi; artinya seseorang yang 

memiliki intelegensi tinggi mempunyai peluang besar untuk 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

(2) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar dan 

kemampuan ini baru akan terealisasi menjadi kecakapan 

yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Sehubungan 

dengan bakat, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. Apabila 

mendapatkan latihan atau pendidikan yang cukup memadai, 

maka bakat tersebut akan dapat berkembang menjadi 

kecakapan yang nyata. Dan sebaliknya apabila bakat 

tersebut tidak mendapat latihan atau pendidikan yang baik, 

maka bisa jadi bakat akan berkembang tidak semestinya. 

(3) Minat dan Perhatian 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat 

adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu 
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obyek.
68

 Menurut Slameto, perhatian adalah keaktifan jiwa 

yang dipertinggi, jiwa semata-mata tertuju kepada suatu 

obyek benda atau sekumpulan obyek. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar atau kegiatan. Bahkan 

pelajaran yang menarik minat siswa akan lebih mudah 

dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan 

belajar. untuk dapat belajar dengan baik, seorang anak 

harus ada perhatian terhadap materi pelajaran yang akan 

dipelajarinya. Perhatian juga berpengaruh terhadap belajar. 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang 

dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak lagi menjadi 

perhatian siswa, maka timbullah kebosanan sehingga ia 

tidak lagi suka belajar. 

(4) Motivasi Siswa 

Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan atau 

mendorong siswa untuk belajar atau menguasai materi 

pelajaran yang sedang diikutinya.
69

 Sedangkan motivasi 

berprestasi adalah kondisi fisiologis yang terdapat dalam 

diri siswa yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas 

tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Motivasi 

merupakan faktor penting dalam belajar, karena motivasi 
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mampu member semangat pada seorang anak dalam 

kegiatan belajarnya. 

(5) Sikap Siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon 

(respon tendency). Mengingat sikap siswa terhadap mata 

pelajaran tertentu mempengaruhi hasil belajarnya, perlu 

diupayakan agar tidak timbul sikap negatif siswa. 

2) Faktor Eksternal 

a) Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan tempat pertama kali anak 

merasakan pendidikan, karena di dalam keluargalah anak 

tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga secara 

langsung maupun tidak langsung keberadaan keluarga akan 

mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Faktor orang tua 

sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam 

belajar.
70

 Di samping itu, faktor dalam rumah juga turut 

mempengaruhi keberhasilan belajar. Keluarga mempunyai 

peran yang penting terhafap keberhasilan anak-anaknya. 

b) Faktor Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 
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belajar siswa, karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat 

mendorong untuk belajar yang lebih giat. Dalam lingkungan 

sekolah banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, diantaranya yaitu:
71

 

(1) Metode Mengajar; Metode pembelajaran adalah cara-cara 

atau teknik penyajian bahan pembelajaran yang akan 

digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, 

baik individual maupun secara kelompok. Dengan guru 

menggunakan metode yang baik maka siswa akan 

bersemangat dalam belajar sehingga akan mempengaruhi 

prestasi belajarnya. 

(2) Kurikulum; Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti 

jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru juga peserta 

didik untuk menggabungkan pengetahuan, keterampilan, 

sikap serta nilai-nilai.
72

 Kurikulum yang tepat akan 

menyebabkan siswa dapat belajar dengan baik dan mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

(3) Relasi Guru dengan Siswa; Proses belajar mengajar akan 

dapat efektif jika terbina hubungan dan komunikasi yang 

baik dan harmonis antara guru dan murid. Bila proses 

belajar mengajar efektif, maka hasil belajar siswa juga akan 

menunjukkan hasil yang memuaskan. 
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(4) Relasi Siswa dengan Siswa; Prestasi siswa akan meningkat 

bila terjadi relasi yang baik antara siswa satu dengan siswa 

yang lainnya karena dengan adanya relasi yang baik 

tersebut maka proses belajar mengajar akan menjadi lancar. 

Dengan kelancaran proses belajar mengajar, maka prestasi 

siswa sebagai hasil belajar juga akan meningkat dengan 

sendirinya. 

(5) Disiplin Sekolah; Kedisiplinan erat hubungannya dengan 

kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. 

Disiplin membantu anak menyadari apa yang diharapkan 

dan apa yang tidak diharapkan darinya dan membantunya 

bagaimana mencapai apa yang diharapkan.
73

 Dengan 

menciptakan kedisiplinan di sekolah, maka akan tercipta 

kondisi belajar mengajar yang kondusif, sehingga proses 

belajar akan lancar dan prestasi belajar juga akan ikut 

berpengaruh. 

(6) Media Pendidikan; Agar pendidikan dapat diselenggarakan 

secara lancar, maka diperlukan media pendidikan dalam 

jumlah yang besar. Keberadaan media pendidikan secara 

tidak langsung merupakan hal yang penting untuk 

memperlancar proses pembelajaran. 
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(7) Waktu Sekolah; Waktu terjadinya proses belajar mengajar, 

waktu itu dapat pagi hari, siang, sore atau malam hari. 

Waktu sekolah dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Memilih waktu sekolah yang tepat akan memberi pengaruh 

positif terhadap belajar. 

(8) Standar Pelajaran diatas Ukuran; Guru dalam menuntut 

penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan siswa 

masing-masing. Yang terpenting tujuan yang telah 

dirumuskan dapat tercapai.
74

 

(9) Keadaan Gedung; Suasana gedung sekolah dan juga 

kapasitas gedung juga mempengaruhi keefektifan belajar. 

(10) Metode Belajar; Cara belajar yang dilakukan siswa sedikit 

banyak juga akan mempengaruhi hasil belajarnya, karena 

cara belajar yang benar seperti siswa yang belajar teratur 

setiap hari akan berdampak positif pada hasil belajar. 

(11) Tugas Rumah; Waktu utama belajar adalah di sekolah. 

Sedangkan di rumah digunakan untuk kegiatan lain yang 

positif.  

c) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu 

faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar. 

Karena lingkungan alam sekitar sangat besar pengaruhnya 
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terhadap perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan 

sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan 

dimana anak itu berada.
75

 Dengan demikian dapat dikatakan 

lingkungan masyarakat membentuk kepribadian anak, karena 

dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan selalu 

menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan 

lingkungannya.  

 

4. Kajian Pengaruh Kecerdasan Spiritual (SQ) dan Sikap Disiplin 

Belajar terhadap Prestasi Belajar PABP 

Sekolah umum merupakan lembaga pendidikan formal yang 

memberikan pendidikan agama hanya 3 jam pelajaran per minggu. 

Pendidikan agama Islam memiliki peran yang amat penting dalam 

kehidupan umat manusia, menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan 

suatu kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat.
76

 Pendidikan 

agama merupakan salah satu mata pelajaran yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencapaian tujuan pendidikan 

nasional, yaitu pembentukan manusia yang bertaqwa dan berbudi pekerti 

luhur.
77

 Pendidikan agama Islam tidak hanya mengantarkan peserta didik 

untuk menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah 

bagaimana ajaran-ajaran agama itu benar-benar dijiwai, menjadi bagian 
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yang integral dalam pribadinya, dimana ajaran-ajaran agama itu benar-

benar dipahami, diyakini kebenarannya, diamalkan, menjadi pedoman 

hidupnya, menjadi pengontrol bagi perbuatan-perbuatannya, pada 

pemikirannya dan sikap mentalnya. Pendidikan agama Islam menekankan 

keutuhan dan keterpaduan antara ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik.
78

 Sehingga akan berpengaruh pada keberhasilan atau 

prestasi belajar yang diraih oleh peserta didik ketika menerima mata 

pelajaran pendidikan agama Islam. 

Kebutuhan untuk berprestasi belajar, menurut Mc Celland adalah 

suatu daya dalam mental manusia untuk melakukan suatu kegiatan yang 

lebih baik, lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien dari pada kegiatan 

yang dilaksanakan sebelumnya.
79

 Pada dasarnya indikator prestasi belajar 

ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku yang mencakup ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik.
80

 Untuk mencapai prestasi belajar siswa 

yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar misalnya kecerdasan spiritual dan disiplin 

belajar. 

Kecerdasan merupakan salah satu aspek yang penting dan sangat 

menentukan berhasil tidaknya seorang anak dalam belajar. Seseorang yang 

memiliki IQ tinggi belum tentu memiliki EQ dan SQ yang tinggi. 

Sebaliknya, seseorang yang memiliki EQ yang tinggi berpeluang untuk 
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mengembangkan IQ secara optimal tapi SQ-nya belum tentu. Sedangkan 

seseorang yang memiliki SQ yang tinggi secara otomatis memiliki IQ dan 

EQ yang tinggi pula. Itulah sebabnya mengapa kecerdasan spiritual 

disebut juga “Ultimate Intellegence”, puncak kecerdasan yang paling 

utama bagi umat manusia.
81

 Kecerdasan spiritual (SQ) memberi 

kemampuan menemukan langkah yang lebih bermakna dan bernilai 

diantara langkah-langkah yang lain, dan SQ merupakan landasan yang 

sangat penting sehingga IQ dan EQ dapat berfungsi secara efektif.
82

 Oleh 

karena itu, jelas faktor kecerdasan spiritual sangat berperan dalam 

menentukan prestasi belajar seorang siswa. 

Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi kegiatan belajar adalah 

disiplin belajar, yang mana akan berpengaruh pada prestasi belajar seorang 

siswa. Baik itu disiplin belajar di sekolah maupun dirumah. Disiplin 

belajar di sekolah tidak berarti siswa nampak diam saja dalam mengikuti 

pelajaran, melainkan mengandung partisipasi penuh dalam berbagai 

kegiatan sekolah.
83

 Dengan disiplin para siswa bersedia untuk tunduk dan 

mengikuti peraturan dan selalu menjauhi hal-hal yang tidak baik. Salah 

satu keuntungan dengan adanya disiplin adalah siswa belajar hidup dengan 

pembiasaan yang baik dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. 

Dengan memiliki kebiasaan belajar yang baik, akan terbukti bahwa setiap 
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usaha belajar selalu memberikan hasil yang memuaskan.
84

 Ilmu 

pengetahuan yang dipelajari dapat dimengerti dan dikuasai dengan baik 

tidak ada lagi istilah “momok” terhadap salah satu mata pelajaran. Dengan 

demikian jelas, bahwa disiplin belajar akan membuahkan hasil yang baik 

dalam belajar yang akan berpengaruh pada prestasi belajar yang baik pula. 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa telaah pustaka yang 

peneliti temukan. Telaah pustaka tersebut yaitu: 

Pertama, skripsi milik Setiawati, Cahya Wulan. 2017. Pengaruh 

Kedisiplinan dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Karakter Siswa Kelas X 

SMAN 2 Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017.
85

 

Tujuan penelitian tersebut adalah (1) mengetahui apakah terdapat 

pengaruh kedisiplinan terhadap karakter siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo, 

(2) mengetahui apakah terdapat pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 

karakter siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo, dan (3) mengetahui apakah 

terdapat pengaruh kedisiplinan dan kecerdasan spiritual terhadap karakter 

siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo.  

Metode penelitian tersebut menggunakan regresi linier sederhana dan 

regresi linier berganda. Sedangkan teknik  pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi dan angket. 
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85
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Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan terhadap karakter siswa kelas X 

di SMAN 2 Ponorogo, yaitu 33,3%. (2) terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kecerdasan spiritual terhadap karakter siswa kelas X di SMAN 2 

Ponorogo, yaitu 38,1%. (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kedisiplinan dan kecerdasan spiritual terhadap karakter siswa kelas X SMAN 

2 Ponorogo, yaitu 48,2%. 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan tiga variabel dan 

sama-sama meneliti tentang pengaruh kedisiplinan dan kecerdasan spiritual. 

Dan teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan angket dan 

dokumentasi. Perbedaannya terletak pada variabel disiplin, peneliti 

menggunakan variabel yang lebih rinci yaitu disiplin belajar sedangkan Cahya 

Wulan Setiawati menggunakan kedisiplinan saja. Kemudian, variabel 

kecerdasan spiritual dan kedisiplinan, peneliti meletakkan variabel kecerdasan 

spiritual  pada X1 dan sikap disiplin belajar pada X2 sedangkan Cahya Wulan 

Setiawati meletakkan variabel kecerdasan spiritual pada X2 dan kedisiplinan 

pada X1. Pada variabel dependen yang digunakan juga berbeda, peneliti 

menggunakan prestasi belajar sedangkan Cahya Wulan Setiawati 

menggunakan karakter siswa. Lokasi penelitiannya pun juga berbeda, lokasi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMA N 1 Ponorogo sedangkan 

Cahya Wulan Setiawati  melakukan penelitian yang berlokasikan di SMAN 2 

Ponorogo.  
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Kedua, skripsi milik Sulika, Qoori’. 2018. Kecerdasan Spiritual dan 

Penanaman Budaya Religius terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) Siswa Kelas X MIPA di SMAN 

1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.
86

 

Tujuan penelitian tersebut adalah (1) untuk mengetahui adakah 

pengaruh kecerdasan spiritual dengan prestasi belajar PABP siswa kelas X 

MIPA di SMAN 1 Ponorogo, (2) untuk mengetahui adakah pengaruh 

penanaman budaya religious dengan prestasi belajar PABP siswa kelas X 

MIPA di SMAN 1 Ponorogo, (3) untuk mengetahui adakah pengaruh antara 

kecerdasan spiritual dan penanaman budaya religius dengan prestasi belajar 

PABP siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Ponorogo.  

Metode penelitian tersebut mengguanakan regresi linier sederhana dan 

regresi linier ganda. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan 

angket dan dokumentasi. 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan, (1) terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

PABP siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Ponorogo, yaitu 50,87%. (2) terdapat 

pengaruh yang signifikan antara penanaman budaya religius terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran PABP siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Ponorogo, 

yaitu 69,14%. (3) terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual dan 

penanaman budaya religius terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP 

                                                           
86

Qoori’ Sulika, “Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Penanaman Budaya Religius 
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siswa kelas X MIPA di SMAN 1 Ponorogo sebesar 43,97% dan sisanya 

56,03% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam model. 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan tiga variabel dan 

meneliti tentang kecerdasan spiritual dan sama-sama menggunakan prestasi 

belajar. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan angket dan 

dokumentasi. Perbedaannya terletak pada variabel  “X2” peneliti adalah sikap 

disiplin belajar sedangkan Qoori’ Sulika adalah penanaman budaya religius. 

Dan populasi yang diteliti juga berbeda, peneliti meneliti seluruh kelas X baik 

MIPA maupun IPS. Sedangkan skripsi milik Qoori’ Sulika hanya kelas X 

MIPA saja. 

Ketiga, skripsi milik Asmara, Dwi Intan Sucia. 2018. Pengaruh 

Tingkat Pendidikan Orang tua dan Disiplin Belajar Siswa Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Kelas TN SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.
87

 

Penelitian ini menggunakan penelitian Ex-Post dalam penelitian 

kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode 

kuesioner dan dokumentasi. 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan, (1) Terdapat pengaruh yang 

signifikan pada tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa 

yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,711 dan koefisien 

determinasi sebersar 0,0505 yang artinya sebesar 50,5% variabel tingkat 

pendidikan orang tua mempengaruhi prestasi belajar siswa. (2) Terdapat 

pengaruh yang signifikan pada disiplin belajar siswa terhadap prestasi belajar 
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akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,822 dan 

koefisien determinasi sebesar 0,675 yang artinya sebesar 67,5% variabel 

disiplin belajar siswa mempengaruhi prestasi belajar siswa. (3) Terdapat 

pengaruh yang signifikan pada tingkat pendidikan orang tua dan disiplin 

belajar siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,860 dan koefisien 

determinasi sebesar 0,739 yang artinya sebesar 73,9% kedua variabel ini 

secara bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar, sehingga masih tersisa 

26,1% dari faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Persamaan garis 

regresi Y = 1,595X1 + 0,659X2 + 35,560. 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan tiga variabel dan 

sama-sama meneliti tentang sikap disiplin belajar dan sama-sama 

menggunakan prestasi belajar siswa. Dan teknik pengumpulan data sama-sama 

menggunakan angket dan dokumentasi. Perbedaanya pada variabel 

independen X1, peneliti menggunakan kecerdasan spiritual (SQ) sedangankan 

Dwi Intan Sucia Asmara menggunakan tingkat pendidikan orang tua. Lokasi 

penelitian pun juga berbeda, lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

SMAN 1 Ponorogo sedangkan Dwi Intan Sucia Asmara melakukan penelitian 

yang berlokasikan di SMKN 1 Ponorogo. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Menurut Uma Sekaran kerangka berpikir adalah model konseptual  

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 
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diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
88

 Berdasarkan landasan teori dan 

telaah pustaka diatas maka kerangka  berpikir dalam penelitian ini adalah: 

Variabel Independen : (X1) : Kecerdasan Spiritual (SQ) 

 (X2) : Sikap Disiplin Belajar 

Variabel Dependen (Y) : Prestasi Belajar mata pelajaran PABP 

1. Jika kecerdasan spiritual baik, maka prestasi belajar mata pelajaran PABP 

siswa baik. 

2. Jika sikap disiplin belajar siswa baik, maka prestasi belajar mata pelajaran 

PABP siswa baik. 

3. Jika kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar siswa baik, maka 

prestasi belajar mata pelajaran PABP siswa akan baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mengandung pernyataan-

pernyataan ilmiah, tetapi masih memerlukan pengujian.
89

 Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

1. Hipotesis nol (Ho) 

a. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual 

(SQ) terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 
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b. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 

Ponorogo. 

c. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual 

(SQ) dan sikap disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo. 

2. Hipotesis alternative (Ha) 

a. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual (SQ) 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 

Ponorogo. 

b. Terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 

Ponorogo. 

c. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual (SQ) 

dan sikap disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian atau research design dalam arti umum atau luas 

meliputi seluruh proses penelitian yang dilakukan dari mengajukan pertanyaan 

penelitian hingga ditemukan. Jadi rancangan penelitian merupakan bagian dari 

rencana penelitian. Rancangan penelitian dibuat agar memungkinkan peneliti 

mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan valid, objektif, tepat dan 

hemat.
90

 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Untuk menganalisis 

data yang sudah terkumpul menggunakan analisis regresi yaitu suatu model 

statistik yang mempelajari pola hubungan yang logis antara dua variabel atau 

lebih dimana salah satunya ada berlaku sebagai variabel dependen (variabel 

terikat) dan yang lainnya sebagai variabel independen (variabel bebas). 

Rancangan penelitian ini terdiri dari 3 variabel, diantaranya 2 variabel 

independen dan 1 variabel dependen. Variabel independennya yaitu 

kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar sedangkan variabel 

dependennya yaitu prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti (PABP). 
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Dalam penelitian ini yang akan diregresikan adalah kecerdasan 

spiritual (X1), sikap disiplin belajar (X2) dan prestasi belajar mata pelajaran 

PABP (Y). Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antar kecerdasan spiritual 

dan sikap disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP 

dilakukan analisis regresi ganda.  

Gambar 3.1 

Rancangan Penelitian 

 

1.  

 

 

2.  

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
91

 Sedangkan menurut Nawawi populasi adalah 

keseluruhan subyek yang terdiri dari manusia, benda-benda hewan, 

tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai 

sumber. Populasi juga merupakan keseluruhan subyek penelitian.
92
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 

Ponorogo yang berjumlah 1.259 anak, terdiri dari 475 anak laki-laki dan 

784 anak perempuan. 

Tabel 3.1 

Jumlah keseluruhan siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 

Kelas Jumlah Siswa 

X (Sepuluh)  407 Siswa 

XI (Sebelas) 426 Siswa 

XII (Dua belas) 426 Siswa 

Jumlah 1.259 Siswa 

 

2. Sampel 

Sampel dapat diartikan sebagai atau wakil populasi yang diteliti. 

Ali menyebutkan bahwa sampel penelitian adalah sebagian yang diambil 

dari keseluruhan obyek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap 

seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu.
93

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga daan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. 

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25% atau lebih.
94
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Dalam pengambilan sampel ini, peneliti menggunakan teknik 

Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.
95

 Pertimbangan yang diambil peneliti yaitu prestasi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) siswa dari lulusan MTs/Pondok 

dengan siswa lulusan SMP akan berbeda-beda. Anak yang lulusan 

MTs/Pondok prestasi belajar mata pelajaran PAI yang di raih jauh lebih 

baik dari pada anak yang lulusan SMP, dengan alasan bahwa materi yang 

diberikan di MTs/Pondok lebih banyak atau mendalam dibandingkan 

dengan siswa lulusan SMP, karena SMP merupakan sekolah umum 

dengan pemberian mata pelajaran PAI yang lebih sedikit. Tidak menuntut 

kemungkinan ketika siswa lulusan SMP belajar dengan sungguh-sungguh 

prestasi belajarnya jauh lebih baik dari pada anak MTs/pondok. Sehingga 

prestasi belajar yang dimiliki siswa lulusan MTs/Pondok dengan lulusan 

SMP juga akan beragam. Maka dalam penelitian ini dikarenakan 

keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka peneliti mengambil sampel 

10% dari jumlah populasi 1.259 siswa. Sehingga sampel yang diambil 

untuk penelitian ini sejumlah 126 sampel. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus 

ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan 

dengan instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan 
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untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (variabel 

penelitian).
96

 Instrumen tersebut mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam penelitian kuantitatif karena kualitas data yang diperoleh, 

konsekuensinya juga kualitas hasil penelitian, sangat dipengaruhi oleh kualitas 

instrumen yang digunakan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kecerdasan spiritual (SQ) siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 

yang diambil dari teknik angket (kuesioner). 

2. Data tentang sikap disiplin belajar siswa SMA Negeri 1 Ponorogo yang 

diambil dari teknik angket (kuesioner). 

3. Data tentang prestasi belajar mata pelajaran PABP siswa SMA Negeri 1 

Ponorogo yang diambil dari hasil ulangan atau raport. 

       Adapun instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Angket Kecerdasan Spiritual 
 

No. 
 

Indikator 
Nomer Butir Angket 

Positif (+) Negatif (-) 

1. Fleksibel 1,2 3,4 

2. Kesadaran diri yang tinggi 5,6 7,8 

3. Menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 9,10 11,12 

4. Terinspirasi dengan visi dan nilai-nilai 13,14 15,16 

5. Enggan menyebabkan kerugian yang tidak perlu 17,18 19,20 

6. Berpandangan holistic 21,22 23,24 

7. Cenderung bertanya dan mencari jawaban yang 

fundamental 

25,26 27,28 

8. Bekerja melawan tradisi 29,30 31,32 

9. Spiritual keagamaan 33,34 35,36 

10. Sosial keagamaan 37,38 39,40 

11. Etika social 41,42 43,44 

Jumlah 22 22 
 

 

Tabel 3.3 
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Kisi-kisi Angket Sikap Disiplin Belajar 

No. Indikator Nomer Butir Angket 

Positif (+) Negatif (-)  

1. Hadir diruangan tepat waktu 1,2,3 4,5,6 

2. Tata pergaulan di sekolah 7,8,9 10,11,12 

3. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 13,14,15 16,17,18 

4. Belajar di rumah 19,20,21 22,23,24 

Jumlah 12 12 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.
97

 Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket (kuesioner) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
98

  

Teknik pengumpulan data ini dipakai untuk mengetahui adakah 

pengaruh kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) di 

SMA Negeri 1 Ponorogo. Angket sebelum diuji yang meliputi kecerdasan 

spiritual dapat dilihat pada lampiran 1 dan angket sikap disiplin belajar 

dilihat pada lampiran 2. Kemudian angket setelah diuji yang meliputi 
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kecerdasan spiritual dapat dilihat pada lampiran 3, angket sikap disiplin 

belajar dilihat pada lampiran 4. Pelaksanaan penyebaran angket diberikan 

secara langsung kepada responden yaitu siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 

yang menjadi sampel dalam penelitian dengan jumlah total 126 siswa, agar 

responden mengisi angket sesuai kondisi sebenarnya.  

Angket yang dipakai pada penelitian ini merupakan angket bentuk 

skala, yakni seragkaian tingkatan, level atau nilai yang mendeskripsi 

variasi derajat sesuatu. Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang terhadap fenomena 

atau gejala sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian 

disebut sebagai variabel penelitian.
99

  

Skala ini disusun dalam bentuk pernyataan yang diikuti oleh 

pilihan respons yang menunjukkan tingkatan.
100

 Penentuan skor disetiap 

jenjang pada skala likert tersebut harus disesuaikan dengan jenis narasi 

pertanyaan atau pernyataan, yaitu apakah narasi pertanyaan bersifat 

negative (Unfavorable) atau narasi pertanyaan bersifat positif (Favorable). 

Berikut ini pemberian skor untuk setiap jenjang skala likert baik itu 

pertanyaan yang positif ataupun yang negatif yang dapat dilihat pada tabel: 
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Tabel 3.4 

Penskoran Skala Likert 
 

Jawaban Gradasi Positif Gradasi Negatif 

Selalu SL 4 1 

Sering SR 3 2 

Kadang-kadang KD 2 3 

Tidak pernah TP 1 4 
 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis. Di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelediki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya.
101

 Metode ini digunakan untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya. Metode dokumentasi ini 

akan peneliti lakukan untuk mencari informasi tentang SMA Negeri 1 

Ponorogo, struktur organisasi sekolah dan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen, terutama untuk 

mencari informasi hasil belajar berupa nilai Ulangan Akhir Semester ganjil 

Tahun Ajaran 2018/2019 siswa SMA Negeri 1 Ponorogo mata pelajaran 

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP). 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan 

sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 
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perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
102

 Analisis data 

merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan.
103

 Analisis 

data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan program Excel dan 

Statistical Product And Services Solution (SPSS versi 16.0 for windows). 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di 

ukur.
104

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Perhitungan validitas instrumen kecerdasan 

spiritual (X1) dan sikap disiplin belajar (X2) secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat yaitu prestasi belajar mapel PABP (Y) dibantu 

dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 for windows. 

Cara menentukan valid atau tidaknya intrumen terhadap 

responden adalah dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan 

korelasi dengan tabel nilai koefisien korelasi product moment pada 

taraf kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 0,312. Apabila r hitung > 
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r tabel dengan taraf signifikansi 5% maka soal dinyatakan valid, 

apabila r hitung < r tabel maka soal dinyatakan tidak valid.
105

  

Hasil perhitungan kedua variabel dapat disimpulkan dalam 

tabel rekapitulasi di bawah ini: 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel X1 (Kecerdasan Spiritual) 

No. Item r hitung r tabel Keterangan 

1 0,574 0,312 Valid 

2 0,718 0,312 Valid 

3 0,693 0,312 Valid 

4 0,649 0,312 Valid 

5 0,838 0,312 Valid 

6 0,762 0,312 Valid 

7 0,783 0,312 Valid 

8 0,690 0,312 Valid 

9 0,841 0,312 Valid 

10 0,710 0,312 Valid 

11 0,855 0,312 Valid 

12 0,646 0,312 Valid 

13 0,777 0,312 Valid 

14 0,831 0,312 Valid 

15 0,831 0,312 Valid 

16 0,722 0,312 Valid 

17 0,735 0,312 Valid 

18 0,752 0,312 Valid 

19 0,611 0,312 Valid 

20 0,750 0,312 Valid 

21 0,853 0,312 Valid 

22 0,421 0,312 Valid 

23 0,818 0,312 Valid 

24 0,667 0,312 Valid 

25 0,725 0,312 Valid 

26 0,807 0,312 Valid 

27 0,719 0,312 Valid 

28 0,723 0,312 Valid 

29 0,736 0,312 Valid 

30 0,866 0,312 Valid 

31 0,657 0,312 Valid 

32 0,797 0,312 Valid 

33 0,708 0,312 Valid 

34 0,817 0,312 Valid 

35 0,469 0,312 Valid 

36 0,812 0,312 Valid 
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No. Item r hitung r tabel Keterangan 

37 0,859 0,312 Valid 

38 0,294 0,312 Tidak Valid 

39 0,765 0,312 Valid 

40 0,798 0,312 Valid 

41 0,599 0,312 Valid 

42 0,641 0,312 Valid 

43 0,822 0,312 Valid 

44 0,740 0,312 Valid 

 

Untuk variabel kecerdasan spiritual, terdapat 43 item soal 

dikatakan valid dan 1 soal tidak valid yaitu nomor 38. Untuk 

mengetahui skor jawaban dan perhitungan angket uji validitas variabel 

kecerdasan spiritual dapat dilihat pada lampiran 5. 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel X2 (Sikap Disiplin Belajar) 
 

No. Item r hitung r tabel Keterangan 

1 0,745 0,312 Valid 

2 0,827 0,312 Valid 

3 0,855 0,312 Valid 

4 0,752 0,312 Valid 

5 0,645 0,312 Valid 

6 0,799 0,312 Valid 

7 0,827 0,312 Valid 

8 0,711 0,312 Valid 

9 0,831 0,312 Valid 

10 0,700 0,312 Valid 

11 0,838 0,312 Valid 

12 0,754 0,312 Valid 

13 0,697 0,312 Valid 

14 0,676 0,312 Valid 

15 0,554 0,312 Valid 

16 0,717 0,312 Valid 

17 0,578 0,312 Valid 

18 0,829 0,312 Valid 

19 0,616 0,312 Valid 

20 0,644 0,312 Valid 

21 0,527 0,312 Valid 

22 0,630 0,312 Valid 

23 0,590 0,312 Valid 

24 0,686 0,312 Valid 
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Untuk variabel sikap disiplin belajar, terdapat seluruh item soal 

dikatakan valid. Adapun untuk mengetahui skor jawaban dan 

perhitungan angket uji validitas variabel sikap disiplin belajar dapat 

dilihat pada lampiran 6. Nomor-nomor soal yang dianggap valid 

tersebut kemudian dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian 

ini. Sehingga item soal instumen dalam penelitian ini ada 43 butir soal 

untuk varibael kecerdasan spiritual, 24 butir soal untuk variabel sikap 

disiplin belajar. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah 

dipercaya, yang reliabel akan dapat menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataan, maka berapa kali pun diambil, akan tetap sama. Reliabilitas 

menunjuk pada suatu tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya 

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.
106

 

Peneliti menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

Adapun cara menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

dengan menggunakan rumus koefisien alfacronbach. Nilai alpha 

dikonsuktasikan dengan tabel r product moment, jika nilai alpha lebih 

besar maka konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel 
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adalah reliabel. Untuk menentukan tingkat reliabilitas intrumen 

peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi. Sebagaimana terdapat 

pada tabel berikut: 
107

 

Tabel 3.7 

Interpretasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 

0,00 - 0,200 Sangat Rendah 

0,200 - 0,400 Rendah 

0,400 - 0,600 Cukup 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

Adapun teknik yang digunakan untuk menghitung reliabilitas 

instrumen disini peneliti menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. 

Kemudian ditemukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Uji Reliabilitas Kecerdasan Spiritual 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.979 43 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai cronbach alpha adalah 

sebesar 0,979, jadi angka tersebut lebih besar dari rtabel sebesar 0,6. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang 

digunakan untuk mengukur variabel kecerdasan spiritual dapat 

dikatakan reliabel sangat tinggi. 
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Tabel 3.9 

Uji Reliabilitas Sikap Disiplin Belajar 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.956 24 

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai cronbach alpha adalah 

sebesar 0,956, jadi angka tersebut lebih besar dari rtabel sebesar 0,6. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang 

digunakan untuk mengukur variabel sikap disiplin belajar dapat 

dikatakan reliabel sangat tinggi. 

 

2. Analisis Data Penelitian  

a. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum menggunakan rumus statistik kita 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. Peneliti 

diwajibkan melakukan uji asumsi/prasyaratan tersebut agar dalam 

penggunaan rumus tersebut dan hasil yang kita dapatkan tidak 

menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
108

 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsikan bahwa, 
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data di setiap variabel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.
109

 Dalam uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Selanjutnya untuk mengetahui apakah distribusi 

frekuensi masing-masing variabel normal atau tidak, yaitu dengan 

membandingkan probobilitas atau signifikansi dengan alpha 0,05. 

Kriteria dari uji moralitas residual adalah apabila signifikansi 

residual lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi secara 

normal.
110

 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji prasyarat yang biasanya 

dilakukan jika melakukan analisis korelasi person atau regresi 

linier. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

secara signifikan mempunyai hubungan linier atau tidak.
111

 Uji 

linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dari 

varibael independen x terhadap variabel dependen y. Untuk 

pengujian uji linieritas menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. 

Uji linieritas pada SPSS digunakan Test for Liniearty dengan taraf 

signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan 
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yang linier bila nilai signifikan pada Deviation From Liniearty 

lebih dari 0,05.
112

 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi 

berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas/independent 

variable(x1,x2,x3,x4...., xn), dimana akan diukur tingkat asosiasi 

(keeratan) hubungan antara variabel bebas tersebut melalui besaran 

koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinieritas jika 

koefisien korelasi antara variabel bebas (x1, dan x2, x3 dan x4, dan 

seterusnya) lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). 

Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar 

variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60). Dalam 

menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat menggunakan cara 

sebagai berikut: 

a) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (α) 

b) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi 

penyimpangan baku kuadrat. Nilai tolerance (α) dan variance 

inflation factor (VIF) dapat dicari dengan menggabungkan 

kedua nilai tersebut sebagai berikut: 

(1) Besar nilai tolerance (α): α = 1/VIF 

(2) Besar nilai variance inflation factor (VIF): VIF = 1/ α 
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(a) Variabel bebas mengalami multikolinierias jika α hitung 

< α dan VIF hitung > VIF.  

(b) Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika α 

hitung > α dan VIF hitung < VIF.
113

 

Untuk pengujian uji multikolinieritas peneliti menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for windows. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual 

pada suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang  baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas.
114

 Analisis uji asumsi 

heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui scatterplot antara Z 

prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y 

hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel 

terikat (sumbu Y = Y prediksi – Y riil). 

Dasar analisis: 

a) Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar 

dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y 

dan tidak mempunyai pola yang teratur.  
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b) Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya 

mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar 

maupun bergelombang-gelombang.
115

 

Untuk mempercepat perhitungan ini peneliti juga 

menggunakan versi 16.0 for windows. 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah no. 

1 dan 2 yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana 

untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada dalam 

model mempunyai pengaruh yang nyata secara serentak terhadap 

variabel dependen, yaitu pengaruh variabel kecerdasan spiritual 

(X1) terhadap prestasi belajar mapel PABP (Y) dan pengaruh sikap 

disiplin belajar (X2) terhadap prestasi belajar mapel PABP (Y). 

Peneliti menggunakan program SPSS versi 16.0 for windows untuk 

mengolah data. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan 

output SPSS berdasarkan pendapat V. Wiratna Sujarweti adalah 

sebagai berikut: 

a) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig < 0,05 

maka H0 ditolak.
116

 

b) Cara 2: jika F hitung < F tabel maka H0 diterima, sebaliknya 

jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak.
117
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r : untuk menentukan koefisien korelasi 

R
2 

: untuk menentukan koefisien determinasi 

Dilakukan uji untuk pengujian signifikansi regresi 

sederhana, yaitu untuk melihat pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Nilai F hitung konstanta regresi, sedangkan 

F tabel dengan alfa adalah 0,05.
118

 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi sederhana 

menunjukkan H0 ditolak maka artinya ada pengaruh antara variabel 

bebas dengan variabel terikat sehingga perlu analisis lebih lanjut. 

Untuk mengetahui besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat yaitu dengan melihat output SPSS tabel Anova B. Untuk 

mengetahui berapa presentase variabel terikat dipengaruhi oleh 

variabel bebas yaitu dengan cara mengalikan R Square dengan 

100%. 

2) Analisis Regresi Linier Ganda 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 

no.3 yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier ganda, untuk 

mengetahui pengaruh antara kedua variabel bebas yaitu  

kecerdasan spiritual (X1) dan sikap disiplin belajar (X2) secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu prestasi belajar mapel 

PABP (Y). Peneliti menggunakan SPSS versi 16.0 for windows 

untuk mengolah data adapun langkah-langkah pengambilan 
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keputusan output SPSS berdasarkan pendapat V. Wiratna 

Sujarweni adalah sebagai berikut: 

a) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima dan jika Sig < 0,05 

maka H0 ditolak. 

b) Cara 2: jika F hitung < F tabel maka H0 diterima, sebaliknya 

jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak. 

Dilakukan uji F untuk pengujian regresi ganda yaitu untuk 

melihat pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas 

dengan variabel terikat.  

Untuk mengetahui besar pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yaitu dengan melihat output SPSS tabel Anova B. 

Untuk mengetahui berapa presentase variabel terikat dipengaruhi 

oleh variabel bebas secara bersama-sama yaitu dengan cara 

mengalikan R Square dengan 100%.
119
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Ponorogo 

SMA Negeri 1 Ponorogo merupakan SMA Negeri pertama di 

Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0558/O/1984 tanggal 

20 Desember 1984 menerangkan bahwa keputusan No. 328/SK/B.III 

tertanggal 16 Juli 1960, terhitung tanggal 1 Agustus 1960 SMA Negeri 1 

Ponorogo berdiri. 

Pada awalnya sekolah ini belum memiliki gedung sendiri yang 

tetap dan masih berpindah-pindah dari gedung satu ke gedung yang lain. 

Beberapa gedung yang pernah digunakan antara lain: gedung SMP Negeri 

2 Ponorogo yang terletak di Jalan Basuki Rahmat (dahulu Jalan Ksatrian) 

digunakan sebagai ruang Kepala Sekolah, ruang Guru, ruang Tata Usaha 

serta beberapa kelas, sedang beberapa kelas lainnya menempati Pasebon 

Aloon-aloon Ponorogo untuk kelas II C (II Sosial). Gedung yang sekarang, 

ditempati DPRD Kabupaten Ponorogo pernah pula dihuni anak-anak kelas 

III C (III Sosial). Kelas II B (II Paspal) terpaksa menyewa rumah joglo 

milik penduduk untuk dijadikan ruang belajar. Di sebelah tenggara SMP 

Negeri 2 Ponorogo, dahulu berdiri barak berak bekas penampungan 

Permesta yang dipergunakan sebagai ruang belajar kelas I. Cukup unik 

bilamana saat hujan turun. Air hujan menetes melalui atap yang terbuat 

68 
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dari “atep” jatuh ke atas atau kepala para peserta didik. Namun demikian 

tidak berlangsung lama, karena SMA Negeri 1 Ponorogo mendapat 

pinjaman gedung sekolah milik “Yayasan Bakti” di Jalan Batoro Katong, 

Ponorogo. 

Sejak tahun 1983 sampai sekarang SMA Negeri 1 Ponorogo telah 

menempati gedung milik pemerintah yang berada di Jalan Budi Utomo No 

1, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo 

dengan luas tanah 21.075 m
2
 dengan nomor sertifikat B.2914305 dan IMB 

Nomor 1262 Tahun 2005 yang terdiri dari luas bangunan 10,078 m
2
, 

halaman/taman 2.991 m
2
, lapangan olah raga 2.634 m

2
, kebun 2.252 dan 

lain-lain 3.120 m
2
. 

2. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi Sekolah 

Terciptanya lulusan yang cerdas, berakhlak mulia dan 

bernudaya lingkungan. Makna visi sekolah adalah: 

1) Cerdas dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

2) Unggul dalam IMTAQ dan IPTEK yang beretika. 

3) Memiliki kepedulian dan wawasan terhadap lingkungan. 

b. Misi Sekolah 

1) Mengembangkan pembelajaran yang efektif, kreatif dan 

menyenangkan. 

2) Mengembangkan pembelajaran yang peduli terhadap peningkatan 

keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia dan karakter bangsa. 
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3) Mengaplikasikan pembelajaran berkelanjutan guna membentuk 

sikap peserta didik yang peduli, sadar dan berbudaya lingkungan. 

Indikator capaian misi di atas sebagai berikut: 

1) Tingkat kehadiran peserta didik dan penguasaan pengetahuan 

bidang akademis dan non akademis yang tinggi. 

2) Nilai-nilai Imtaq, budi pekerti serta kedisiplinan peserta didik yang 

tinggi. 

3) Peserta didik dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Mencetak peserta didik yang unggul dan bermutu baik secara 

akademik maupun non akademik. 

2) Mencetak peserta didik yang memiliki keimanan dan ketaqwaan 

yang kuat, akhlak mulia dan berkarakter. 

3) Mencetak peserta didik yang memiliki kepedulian dan kesadaran 

lingkungan yang tinggi. 

Keberhasilan tujuan sekolah dapat dilihat dengan indicator 

sebagai berikut: 

1) Meningkatnya prestasi peserta didik bidang akademis dan non 

akademis setiap semester. 

2) Diraihnya kejuaraan bidang Akademis dan Non Akademis tingkat 

Kabupaten, Propinsi dan Nasional. 

3) Diraihnya rerata tertinggi Hasil Ujian Nasional (HUN) program 

Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan 



71 
 

program peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) minimal tingkat 

Kabupaten. 

4) Meningkatnya jumlah peserta didik yang diterima di Perguruan 

Tinggi. 

5) Meningkatnya kedisiplinan dan ketertiban peserta didik dalam 

pelaksanaan Upacara Bendera dan berbagi kegiatan. 

6) Meningkatnya ketertiban peserta didik pada kehadiran dan 

berpakaian seragam di lingkungan sekolah. 

7) Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan oleh warga sekolah. 

8) Meningkatnya budaya senyum, sapa, salam, sopan dan santun (5S) 

oleh peserta didik dan warga sekolah dalam pergaulan di 

lingkungan sekolah. 

9) Terciptanya lingkungan belajar yang hijau, bersih dan nyaman. 

10) Terciptanya barang limbah lingkungan sekolah menjadi barang 

bermanfaat. 

11) Meningkatnya pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

3. Letak Geografis 

SMA Negeri 1 Ponorogo beralamat di Desa/Kelurahan Jl. Budi 

Utomo Nomor 1, Kecematan Ronowijayan, Kab/Kota Ponorogo Propinsi 

Jawa Timur. SMA Negeri 1 Ponorogo didirikan pada tahun 1960 dengan 

status negeri dan status akreditasi A. SMA Negeri 1 Ponorogo berada di 

kawasan pendidikan dan perkantoran, sebelah selatan (depan) sekolah ada 

Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah (UNMUH) Ponorogo, 
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kantor Pemerintah dan Puskemas Ronowijayan. Sebelah barat terdapat 

Sekolah dasar (SD) dan Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Selain itu berada di lingkungan yang nyaman karena di sebelah utara 

merupakan area persawahan dan sebelah timur merupakan hunian yang 

tidak padat.  

4. Struktur Organisasi Sekolah 

Struktur organisasi SMA Negeri 1 Ponorogo adalah struktur 

organisasi sekolah yang secara umum mengikuti aturan di bawah 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan SMA 

Negeri 1 Ponorogo juga memperhatikan pada aturan yang ditetapkan. 

Berikut Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Ponorogo: 

a. Kepala Sekolah   : Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM 

b. Komite Sekolah   : Ir. Sumarno, MM 

c. Tim Pengembang Sekolah : H. Sudarsono, S.Pd 

 Drs. Tahan Saptoto 

 Sutadi, S.Pd 

d. Wakasek Kurikulum  : H. Sri Utomo Budi, S.Pd 

e. Wakasek Kesiswaan  : Drs. Dwi Yanto, M.Pd 

f. Wakasek Sarpras  : Hj. Novia Kresnawati, M.Pd 

g. Wakasek Humas  : Agus Triyono, S.Pd 

h. Tata Usaha   : Marsiti 
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5. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 1 Ponorogo 

Pendidik merupakan bagian dari sistem pendidikan yang memiliki 

peranan penting dalam suatu proses pembelajaran. Kualifikasi guru juga 

dapat sebagai motivator untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Oleh karena itu gambaran mengenai latar belakang maupun jumlah 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam suatu lembaga pendidikan perlu 

diperhatikan. Di SMA Negeri 1 Ponorogo terdapat Guru Tetap (GT) 

maupun Guru Tidak Tetap (GTT). Selain itu juga terdapat tenaga 

pendukung yang membantu terlaksananya proses pendidikan di SMA 

Negeri 1 Ponorogo. Daftar pendidik dan tenaga pendidik dapat dilihat pada 

lampiran 7. 

6. Peserta Didik 

Peserta didik di SMA Negeri 1 Ponorogo pada tahun 2018/2019 

sejumlah 1259 yang terdiri dari 475 laki-laki dan 784 perempuan. Jumlah 

peserta didik diatas terbagi 33 rombongan belajar yang terdapat 2 

kelompok kelas yaitu kelas MIPA dan IPS. Kelas MIPA terbagi menjadi 9 

kelas, sedangkan IPS terbagi menjadi 3 kelas. Lebih lanjut rincian jumlah 

peserta didik tiap jenjang, jenis kelamin serta rombongan belajar setiap 

jenjang kelas. Daftar jumlah peserta didik SMA Negeri 1 Ponorogo dilihat 

pada lampiran 8. 

7. Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Ponorogo 

Menunjang keberhasilan Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan 

dukungan ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, bimbingan dan 



74 
 

konseling, praktikum dan lingkungan yang bersih dan nyaman. Daftar data 

ruangan di SMA Negeri 1 Ponorogo dilihat pada lampiran 9. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Tentang Kecerdasan Spiritual Siswa SMA Negeri 1 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor kecerdasan spiritual siswa SMA Negeri 

1 Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan kepada 

responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan ketentuan pernyataan positif dan negatif. 

Pada penelitian ini dijadikan objek penelitian adalah seluruh siswa 

di SMA Negeri 1 Ponorogo. Dan pengambilan sampel diambil 126 siswa. 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang adakah tingkat 

kecerdasan spiritual siswa SMA Negeri 1 Ponorogo, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan Mean dan Standart Deviation. Dengan 

teknik ini dapat diketahui tingkat kecerdasan spiritual siswa di SMA 

Negeri 1 Ponorogo dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Berikut 

adalah hasil skor kecerdasan spiritual siswa SMA Negeri 1 Ponorogo, 

yaitu: 
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Tabel 4.1  

Distribusi Frekuensi Variabel Kecerdasan Spiritual Siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 

No  Skor Angket Frekuensi 

1 117 1 

2 119 1 

3 122 1  

4 123 1  

5 124 1  

6 126 2 

7 127 3 

8 128 3  

9 129 3 

10 130 4 

11 131 5 

12 132 3 

13 133 7 

14 134 4 

15 135 1 

16 136 8 

17 137 5 

18 138 4 

19 139 3 

20 140 4 

21 141 8  

22 142 3  

23 143 1 

24 144 9 

25 145 5 

26 146 3 

27 148 3 

28 149 1 

29 150 6 

30 151 1 

31 152 1 

32 153 2 

33 154 3 

34 155 2 

35 156 1  

36 157 4  

37 158 2 

38 159 2 

39 160 2 

40 162 3 
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No  Skor Angket Frekuensi 

Jumlah 126 

 

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variabel kecerdasan spiritual tertinggi dengan nilai 162 dengan frekuensi 3 

orang dan terendah 117 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket 

kecerdasan spiritual dapat dilihat pada lampiran 10. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu kecerdasan spiritual tinggi, sedang dan rendah, dengan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

a. Kecerdasan spiritual tinggi  : X > Mean + SD 

b. Kecerdasan spiritual sedang  : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Kecerdasan spiritual rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Kecerdasan Spiritual 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kecerdasan Spiritual 126 117 162 140.78 10.242 

Valid N (listwise) 126     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui Mean sebesar 140,78 dan Standart 

deviation sebesar 10,242, nilai tertinggi 162 dan nilai terendah 117. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Kecerdasan spiritual tinggi  : X > 151 

b. Kecerdasan spiritual sedang  : 131 ≤ X ≤ 151 
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c. Kecerdasan spiritual rendah : X < 131 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 151 

dikategorikan kecerdasan spiritual (SQ) siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 

tinggi. Sedangkan skor 131-151 dikategorikan kecerdasan spiritual (SQ) 

siswa SMA Negeri 1 Ponorogo sedang dan skor kurang dari 131 

dikategorikan tingkat kecerdasan spiritual siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 

rendah. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3  

Prosentase dan Kategori Variabel Kecerdasan Spiritual 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >151 22 17.46% Tinggi 

2 131-151 84 66,67% Sedang 

3 <131 20 15,87% Rendah 

Jumlah  126 100%  

        

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual 

siswa SMA Negeri 1 Ponorogo dalam kategori tinggi sebanyak 22 dari 

126 responden (17,46%), kategori sedang sebanyak 84 dari 126 responden 

(66,67%) dan kategori rendah sebanyak 20 dari 126 responden (15,87%). 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan kecerdasan spiritual (SQ) 

siswa SMA Negeri 1 Ponorogo adalah dalam kategori sedang dengan 84 

responden. 

2. Deskripsi Data tentang Sikap Disiplin Belajar Siswa SMA Negeri 1 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor sikap disiplin belajar siswa SMA 

Negeri 1 Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan kepada 

responden. Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 
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diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan ketentuan pernyataan positif dan negatif. 

Pada penelitian ini yang dijadikan sampel adalah siswa SMA 

Negeri 1 Ponorogo dengan jumlah 126 siswa. Dalam analisis ini untuk 

memperoleh jawaban tentang adakah tingkat sikap disiplin belajar siswa 

SMA Negeri 1 Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan 

Mean dan Standart Deviation. Dengan teknik ini dapat diketahui tingkat 

sikap disiplin belajar siswa di SMA Negeri 1 Ponorogo dengan kategori 

tinggi, sedang dan rendah. Berikut adalah hasil skor sikap disiplin belajar 

siswa SMA Negeri 1 Ponorogo, yaitu  

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Sikap Disiplin Belajar Siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 

No  Skor Angket Frekuensi 

1 56 1 

2 58 1  

3 59 1  

4 60 1 

5 61 1 

6 62 1 

7 67 2 

8 68 2 

9 70 1  

10 71 2  

11 72 1 

12 73 4  

13 74 7  

14 75 4 

15 76 5 

16 77 10 

17 78 5 

18 79 4 

19 80 12 
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No  Skor Angket Frekuensi 

20 81 9 

21 82 7 

22 83 6  

23 84 11 

24 85 5 

25 86 6  

26 87 1 

27 88 4 

28 89 4 

29 90 3 

30 92 2 

31 93 1 

32 94 2  

Jumlah 126 

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variabel sikap disiplin belajar tertinggi dengan nilai 94 dengan frekuensi 2 

orang dan terendah 56 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket sikap 

disiplin belajar dapat dilihat pada lampiran 11. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu sikap disiplin belajar tinggi, sedang dan rendah, dengan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

a. Sikap disiplin belajar tinggi  : X > Mean + SD 

b. Sikap disiplin belajar sedang  : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Sikap disiplin belajar rendah : X < Mean – SD 
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Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Variabel Sikap Disiplin Belajar 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Disiplin Belajar 126 56 94 79.62 7.293 

Valid N (listwise) 126     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui Mean sebesar 79,62 dan Standart 

deviation sebesar 7,293, nilai tertinggi 94 dan nilai terendah 56. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Sikap disiplin belajar tinggi  : X > 87 

b. Sikap disiplin belajar rendah  : 72 ≤ X ≤ 87 

c. Sikap disiplin belajar rendah : X < 72 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 87 

dikategorikan sikap disiplin belajar siswa SMA Negeri 1 Ponorogo tinggi. 

Sedangkan skor 72-87 dikategorikan sikap disiplin belajar siswa SMA 

Negeri 1 Ponorogo sedang dan skor kurang dari 72 dikategorikan sikap 

disiplin belajar siswa SMA Negeri 1 Ponorogo rendah. Untuk lebih 

jelasnya dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Prosentase dan Kategori Sikap Disiplin Belajar 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >87 16 12,69% Tinggi 

2 72-87 97 76,99% Sedang 

3 <72 13 10,32% Rendah 

Jumlah 126 100%  
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sikap disiplin belajar 

siswa SMA Negeri 1 Ponorogo dalam kategori tinggi sebanyak 16 dari 

126 responden (12,69%), kategori sedang sebanyak 97 dari 126 responden 

(76,99%) dan kategori rendah sebanyak 13 dari 126 responden (10,32%). 

Dengan demikian, dapat dikatakan sikap disiplin belajar siswa SMA 

Negeri 1 Ponorogo adalah dalam kategori sedang dengan 92 responden. 

3. Deskripsi Data tentang Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti (PABP) Siswa SMA Negeri 1 Ponorogo 

Deskripsi data tentang prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti (PABP) di SMA Negeri 1 Ponorogo, peneliti 

menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan nilai ujian akhir semester 

ganjil mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP). 

Sedangkan cara untuk mengetahui tingkat prestasi belajar mata pelajaran 

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) siswa SMA Negeri 1 

Ponorogo yaitu dengan menggunakan teknik perhitungan Mean dan 

Standart Deviation. Dengan teknik ini dapat diketahui tingkat prestasi 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) siswa 

SMA Negeri 1 Ponorogo dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. 

Di bawah adalah skor hasil belajar mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti (PABP) siswa SMA Negeri 1 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019 sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar Mapel PABP Siswa SMA Negeri 1 

Ponorogo 

No  Skor Angket Frekuensi 

1 75 1 

2 78 1  

3 79 13  

4 80 9 

5 81 9  

6 82 12  

7 83 17 

8 84 19  

9 85 11 

10 86 8 

11 87 8  

12 88 7 

13 89 4 

14 90 3 

15 91 3 

16 92 1 

Jumlah 126 
 

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan perolehan skor 

variabel prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti (PABP) tertinggi dengan nilai 92 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah 75 dengan frekuensi 1 orang. Hasil nilai ujian akhir semester 

ganjil siswa SMA Negeri 1 Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 12. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti (PABP) tinggi, sedang dan rendah, dengan bantuan SPSS 

versi 16.0 for windows. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar mapel PABP tinggi  : X > Mean + SD 

b. Prestasi belajar mapel PABP sedang : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 
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c. Prestasi belajar mapel PABP rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Variabel Prestasi Belajar Mapel PABP 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Prestasi Belajar 126 75 92 83.70 3.306 

Valid N (listwise) 126     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui Mean sebesar 83,70 dan Standart 

deviation sebesar 3,306, nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 75. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar mapel PABP tinggi  : X > 87 

b. Prestasi belajar mapel PABP rendah  : 80 ≤ X ≤ 87 

c. Prestasi belajar mapel PABP rendah : X < 80 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 80 

dikategorikan tingkat prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

dan Budi Pekerti (PABP) siswa SMA Negeri 1 Ponorogo tinggi. 

Sedangkan skor 80-87 dikategorikan tingkat prestasi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) siswa SMA Negeri 

1 Ponorogo sedang dan skor kurang dari 80 dikategorikan tingkat prestasi 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) siswa 

SMA Negeri 1 Ponorogo rendah. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.9 

Prosentase dan Kategori Prestasi Belajar Mapel PABP Siswa SMA Negeri 1 

Ponorogo 
 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >88 18 14,29% Tinggi 

2 80-88 93 73,81% Sedang 

3 <80 15 11,90% Rendah 

Jumlah 126 100%  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) siswa SMA Negeri 

1 Ponorogo dalam kategori tinggi sebanyak 18 dari 126 responden 

(14,29%), kategori sedang sebanyak 93 dari 126 responden (73,81%) dan 

kategori rendah sebanyak 15 dari 126 responden (11,90%). Dengan 

demikian, dapat dikatakan prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti (PABP) siswa SMA Negeri 1 Ponorogo adalah 

dalam kategori sedang dengan 93 responden. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data agar diketahui maksud 

dari data tersebut. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Analisis normalitas suatu data ini akan menguji data variabel 

bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang 

dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. 

Persamaan regresi dikatakan baik apabila memiliki data variabel bebas 

dan data variabel terikat berdistribusi normal. Terdapat beberapa cara 
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untuk menguji normalitas data yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, uji 

Lifiofors dan uji Chi-Square. Dalam penelitian ini untuk mengetahui 

suatu data variabel berdistribusi normal atau tidak yakni dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS yang 

hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10  

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kecerdasan 

Spiritual 

Disiplin 

Belajar 

Prestasi 

Belajar 

N 126 126 126 

Normal Parameters
a
 Mean 140.78 79.62 83.70 

Std. Deviation 10.242 7.293 3.306 

Most Extreme Differences Absolute .065 .100 .107 

Positive .065 .056 .107 

Negative -.052 -.100 -.062 

Kolmogorov-Smirnov Z .724 1.125 1.196 

Asymp. Sig. (2-tailed) .671 .159 .115 

a. Test distribution is Normal.    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorv-

Smirnov tersebut diperoleh jumlah Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu variabel 

kecerdasan spiritual (X1) 0,671, variabel sikap disiplin belajar (X2) 

0,159, dan variabel prestasi belajar mapel PABP (Y) 0,115. Jika 

probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data 

normal. Namun jika probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi data 
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tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

kecerdasan spiritual (X1), variabel sikap disiplin belajar (X2), dan 

variabel prestasi belajar mapel PABP (Y) berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis 

regresi dari variabel independen X terhadap variabel dependen Y. 

Tujuan uji linieritas adalah untuk mencari antara dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak. Kalau tidak linier maka 

analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows, dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai 

signifikansi pada devation from linearty > 0,05. Untuk lebih jelasnya 

hasil dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Linieritas Kecerdasan Spiritual Terhadap Prestasi Belajar mapel PABP 

ANOVA Table 

   
Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Prestasi Belajar * 

Kecerdasan 

Spiritual 

Between 

Groups 

(Combined) 853.506 39 21.885 3.669 .000 

Linearity 576.166 1 576.166 96.583 .000 

Deviation from 

Linearity 
277.340 38 7.298 1.223 .220 

Within Groups 513.034 86 5.966   

Total 1366.540 125    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 
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Berdasarkan uji linieritas di atas diperoleh nilai signifikansi  > 

α (0,220 > 0,05) yang artinya terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel kecerdasan spiritual dengan prestasi belajar 

mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. 

Tabel 4.12 

Uji Linieritas Sikap Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

mapel PABP 

ANOVA Table 

   
Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Prestasi Belajar * 

Disiplin Belajar 

Between 

Groups 

(Combined) 777.587 31 25.083 4.003 .000 

Linearity 533.100 1 533.100 85.086 .000 

Deviation from 

Linearity 
244.487 30 8.150 1.301 .170 

Within Groups 588.953 94 6.265   

Total 1366.540 125    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan uji linieritas di atas diperoleh nilai signifikansi > α 

(0,170 > 0,05) yang artinya terdapat hubungan linier secara signifikan 

antara variabel sikap disiplin belajar dengan prestasi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kooperasi yang tinggi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 



88 
 

yang tingi diantara variabel bebas. Uji multikolinieritas pengujiannya 

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Metode 

pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai VIF kurang dari 

10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari 

mulitikolinieritas. Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.13 

Uji Multikolinieritas Kecerdasan Spiritual dan Sikap Disiplin Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Mapel PABP 

Coefficient Correlations
a
 

Model Disiplin Belajar 

Kecerdasan 

Spiritual 

1 Correlations Disiplin Belajar 1.000 -.381 

Kecerdasan Spiritual -.381 1.000 

Covariances Disiplin Belajar .001 .000 

Kecerdasan Spiritual .000 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar   

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 45.904 2.887  15.898 .000   

Kecerdasan 

Spiritual 
.155 .020 .481 7.686 .000 .855 1.170 

Disiplin Belajar .200 .028 .441 7.048 .000 .855 1.170 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar       

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan perhitungan uji multikolinieritas dapat diketahui 

hasilnya sebagai berikut:  

1) Menggunakan besaran koefisien korelasi antar variabel bebas dari 

output di atas terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas 

sebesar -0,381 jauh dibawah 0,60 sehingga disimpulkan antar 

variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

2) Menggunakan besaran tolerance (α) dan variance inflation factor 

(VIF).  

Jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10, maka VIF = 

10. Dari output besar VIF hitung (VIF X1= 1,170 dan VIF X2 = 

1,170) < VIF = 10 dan semua tolarence variabel bebas (0,855 = 

85,5%) diatas 10% dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas 

tidak terjadi multikolinieritas. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas penelitian ini diuji dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Pengujian ini 

apabila terjadi pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara 

ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk lebih jelasnya hasil dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.1  

Hasil Uji Hesteroskedastisitas  

    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan Uji heteroskedastisitas diatas, terjadi pada 

scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID 
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menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y 

dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi Belajar 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP) di 

SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kecerdasan spiritual 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti (PABP) di SMA Negeri 1 Ponorogo, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan linier sederhana dengan bantuan 

SPSS versi 16.0 for windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 4.14 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Prestasi Belajar mapel PABP 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 54.188 3.112  17.412 .000 

Kecerdasan Spiritual .210 .022 .649 9.508 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 
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Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta (a) 

adalah 54,188 sedang nilai kecerdasan spiritual (b) 0,210 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX 

       = 54,188 + 0,210X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 54,188 artinya jika kecerdasan spiritual 

nilainya 0,210 maka prestasi belajar mapel PABP nilainya 

sebesar 54,188. 

b) Koefisien regresi variabel kecerdasan spiritual sebesar 0,210 

artinya jika kecerdasan spiritual mengalami kenaikan satu 

satuan, maka prestasi belajar mapel PABP akan mengalami 

peningkatan 0,210 satuan. Koefisien bernilai positif artinya 

hubungan antara kecerdasan spiritual dengan prestasi belajar 

mapel PABP adalah positif, artinya semakin tinggi kecerdasan 

spiritual maka semakin meningkat prestasi belajar mapel 

PABP. 
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2) Uji F (Fhitung dan Ftabel) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.15  

Uji F Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Prestasi Belajar mapel 

PABP 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 576.166 1 576.166 90.393 .000
a
 

Residual 790.374 124 6.374   

Total 1366.540 125    

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Spiritual   

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Hipotesis: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kecerdasan spiritual (SQ) terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 

spiritual (SQ) terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di 

SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh Fhitung = 

90,393 > Ftabel  = 3,92 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 
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0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang 

berarti terima Ha yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar mata pelajaran  PABP 

di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

3) Koefisien Determinasi (R2) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model 

Summary. Lebih jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap 

Prestasi Belajar mapel PABP 

Model Summary
b
 

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 .649
a
 .422 .417 2.525 .422 90.393 1 124 .000 

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Spiritual      

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar       

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

b) Interpretasi 

Pada tabel 4.16 di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,649 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 
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penguatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 0,422 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo adalah sebesar 42,2%, dan 

57,8% di pengaruhi oleh faktor lain. 

b. Analisis Pengaruh Sikap Disiplin Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

(PABP) di SMA Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sikap disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 

Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik perhitungan linier 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 4.17 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Sikap Disiplin Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar  mapel PABP 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 61.152 2.542  24.055 .000 

Disiplin Belajar .283 .032 .625 8.906 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 
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Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta (a) 

adalah 61,152 sedang nilai sikap disiplin belajar (b) 0,283 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + bX 

    = 61,152 + 0,283X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 61,152 artinya jika sikap disiplin belajar 

nilainya 0,283 maka prestasi belajar mapel PABP nilainya 

sebesar 61,152. 

b) Koefisien regresi variabel sikap disiplin belajar sebesar 0,283 

artinya jika sikap disiplin belajar mengalami kenaikan satu 

satuan, maka prestasi belajar mapel PABP akan mengalami 

peningkatan 0,283 satuan. Koefisien bernilai positif artinya 

hubungan antara kecerdasan spiritual dengan prestasi belajar 

mapel PABP adalah positif, artinya semakin tinggi sikap 

disiplin belajar maka semakin meningkat prestasi belajar mapel 

PABP. 

 



97 
 

2) Uji F (Fhitung dan Ftabel) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.18 

Uji F Pengaruh Sikap Disiplin Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar mapel PABP 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 533.100 1 533.100 79.315 .000
a
 

Residual 833.440 124 6.721   

Total 1366.540 125    

a. Predictors: (Constant), Disiplin Belajar    

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Hipotesis: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA 

Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA 

Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh Fhitung = 

79,315 > Ftabel  = 3,92 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 
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0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang 

berarti terima Ha yaitu terdapat pengaruh yang sigifikan antara 

sikap disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

3) Koefisien Determinasi (R2) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model 

Summary. Lebih jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

Tabel 4.19 

Koefisien Determinasi Pengaruh Sikap Disiplin Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Mapel PABP 

Model Summary
b
 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .625
a
 .390 .385 2.593 .390 79.315 1 124 .000 

a. Predictors: (Constant), Disiplin Belajar       

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar       

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,625 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 
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penguatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 0,390 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

sikap disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo adalah sebesar 39%, dan 

61% di pengaruhi oleh faktor lain. 

c. Analisis Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Sikap Disiplin 

Belajar terhadap Prestasi Belajar mata pelajaran PABP di SMA 

Negeri 1 Ponorogo 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kecerdasan spiritual 

dan sikap disiplin belajar terhadap pretasi belajar mata pelajaran PABP 

di SMA Negeri 1 Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan linier ganda dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Ganda 

Tabel 4.20  

Persamaan Regresi Ganda Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Sikap 

Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mapel PABP 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 45.904 2.887  15.898 .000 

Kecerdasan Spiritual .155 .020 .481 7.686 .000 

Disiplin Belajar .200 .028 .441 7.048 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar     

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 
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Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada constanta (a) 

adalah 45,904 sedang nilai kecerdasan spiritual (b1) 0,155 sedang 

nilai sikap disiplin belajar (b2) 0,200 sehingga persamaan 

regresinya dapat ditulis: 

Y = a + b1X + b2X 

    = 45,904 + 0,155X + 0,200X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 45,904 artinya jika kecerdasan spiritual dan 

sikap disiplin belajar nilainya 0,155 dan 0,200 maka prestasi 

belajar mapel PABP nilainya sebesar 45,904. 

b) Koefisien regresi variabel kecerdasan spiritual dan sikap 

disiplin belajar sebesar 0,155 dan 0,200 artinya jika kecerdasan 

spiritual dan sikap disiplin belajar mengalami kenaikan satu 

satuan, maka prestasi belajar mapel PABP akan mengalami 

peningkatan 0,155 dan 0,200 satuan. Koefisien bernilai positif 

artinya hubungan antara kecerdasan spiritual dan sikap disiplin 

belajar dengan prestasi belajar mapel PABP adalah positif, 

artinya semakin tinggi dan baik kecerdasan spiritual dan sikap 
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disiplin belajar maka semakin meningkat prestasi belajar mapel 

PABP. 

2) Uji F (Fhitung dan Ftabel ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

independen atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 

berikut: 

Tabel 4.21 

Uji F Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Sikap Disiplin Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Mapel PABP 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 803.528 2 401.764 87.772 .000
a
 

Residual 563.012 123 4.577   

Total 1366.540 125    

a. Predictors: (Constant), Disiplin Belajar, Kecerdasan Spiritual  

b. Dependent Variable: Prestasi 

Belajar 

   

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

Hipotesis: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 

spiritual dan sikap disiplin belajar secara simultan terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. 



102 
 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual 

dan sikap disiplin belajar secara simultan terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh Fhitung = 

87,772 > Ftabel  = 3,07 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang 

berarti terima Ha yaitu terdapat pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama antara kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 

hasil pengolahan data regresi linier berganda bagian Model 

Summary. Lebih jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Tabel 4.22 

Koefisien Determinasi Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Sikap 

Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mapel PABP 

Model Summary
b
 

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 .767
a
 .588 .581 2.139 .588 87.772 2 123 .000 

a. Predictors: (Constant), Disiplin Belajar, Kecerdasan Spiritual     

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar       

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for windows 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,767 dan dijelaskan besar 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguatan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 0,588 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo 

adalah sebesar 58,8%, dan 41,2% di pengaruhi oleh faktor lain. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Kecerdasan Spiritual Siswa di SMA Negeri 1 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar PABP diperoleh 

Fhitung (90,393) > Ftabel (3,92) sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti 

kecerdasan spiritual berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo. Besar koefisien 

determinasi (R2) 0,422 artinya kecerdasan spiritual berpengaruh sebesar 

42,2% terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019, sedangkan 57,8% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Kecerdasan spiritual merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Kecerdasan spiritual merupakan 

kecerdasan yang memungkinkan manusia menjadi kreatif, mengubah 

aturan dan situasi serta memberi kita kemampuan membedakan, rasa 

moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi dengan 

pemahaman dan cinta.
120

 Kecerdasan spiritual mengarahkan hidup kita 

untuk selalu berhubungan dengan kebermaknaan hidup agar hidup kita 

lebih bermakna, dan kecerdasan spiritual merupakan landasan yang sangat 

penting sehingga IQ dan EQ dapat berfungsi.
121

. Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa kecerdasan spiritual siswa SMA Negeri 1 

                                                           
120

Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21 (Kritik MI, EI, SQ, AQ & Successful 

Intelegence atas IQ) (Bandung: Alfabeta, 2005), 207. 
121

Monty P. Satiadarma dan Fidelis E Warawu, Mendidik Kecerdasan. Pedoman Orang 

Tua Dan Guru Dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 42. 
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Ponorogo berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP). 

2. Pengaruh Sikap Disiplin Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

sikap disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP 

diperoleh Fhitung (79,315) > Ftabel (3,92) sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti 

sikap disiplin belajar berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo. Besar koefisien 

determinasi (R2) 0,390 artinya sikap disiplin belajar berpengaruh sebesar 

39% terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019, sedangkan 61% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak termasuk dalam model. 

Disiplin belajar adalah suatu cara yang mendorong peserta didik 

untuk lebih mengingat terhadap pelajaran yang telah dipelajari dan lebih 

siap untuk menghadapi pelajaran yang akan dihadapi atau yang akan 

diberikan oleh gurunya sehingga peserta didik paham terhadap suatu 

pelajaran.
122

 Disiplin dapat memperbanyak ilmu pengetahuan, sebab waktu 

yang dimiliki setiap hari disediakan sebagaian untuk belajar. Dengan 

memiliki kebiasaan belajar yang baik, akan terbukti bahwa setiap usaha 

belajar selalu memberikan hasil yang memuaskan.
123

 Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan bahwa sikap disiplin belajar siswa SMA 

                                                           
122

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 90. 
123

Bambang Sumantri, “Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 

XI SMK PGRI 4 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010,” Media Prestasi Vol. VI No. 3 (Desember, 

2010), 122. 



106 
 

Negeri 1 Ponorogo berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP). 

3. Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Sikap Disiplin Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda mengenai 

kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran PABP diperoleh Fhitung (87,772) > Ftabel (3,07) sehingga H0 

ditolak. Hal itu berarti pola kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

PABP di SMA Negeri 1 Ponorogo. Besar koefisien determinasi (R2) 0,588 

artinya kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar berpengaruh sebesar 

58,8% terhadap prestasi belajar mata pelajaran PABP di SMA Negeri 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019, sedangkan 41,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Dalyono menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah faktor internal dan faktor eksternal.
124

 Menurut 

Slameto faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah dan faktor psikologis. 

Sedangkan untuk faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor 

sekolah dan lingkungan masyarakat. Pada dasarnya indikator prestasi 

belajar ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku yang 

mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.
125
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Kecerdasan merupakan salah satu aspek yang penting dan sangat 

menentukan berhasil tidaknya seorang anak dalam belajar. Kecerdasan 

spiritual disebut juga “Ultimate Intellegence”, puncak kecerdasan yang 

paling utama bagi umat manusia.
126

 Menurut Husni Tanra, 

menggambarkan bahwa seseorang yang SQ-nya tinggi menyadari ketika 

dia merugikan orang lain berarti dia merugikan dirinya sendiri, ketika dia 

melampiaskan kemarahan pada orang lain itu berarti dia mencemari 

jiwanya sendiri. Ketika dia melakukan perusakan pada lingkungan maka 

itu berarti dia telah merusak sumber kehidupannya sendiri.
127

 Pada 

akhirnya, akan tercapai kemajuan dan keberhasilan melalui sumber daya 

manusia berkualitas yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga 

diimbangi dengan kecerdasan emosi-spiritual yang tinggi pula.
128

 

Dalam menanamkan pendidikan pada anak perlu menanamkan 

pendidikan disiplin, yang artinya menumbuhkan dan mengembangkan 

pengertian-pengertian yang berasal dari luar yang merupakan proses untuk 

melatih dan mengajak anak bersikap dan bertingkah laku sesuai harapan. 

Disiplin membantu anak menyadari apa yang diharapkan dan apa yang 

tidak diharapkan darinya dan membantunya bagaimana mencapai apa yang 

diharapkan.
129

 Dengan disiplin para siswa bersedia untuk tunduk dan 
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mengikuti peraturan dan selalu menjauhi hal-hal yang tidak baik. Salah 

satu keuntungan dengan adanya disiplin adalah siswa belajar hidup dengan 

pembiasaan yang baik dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.
130

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara kecerdasan spiritual dan sikap disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

(PABP) di SMA Negeri 1 Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan 

rumusan masalah: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana diperoleh 

Fhitung (90,393) > Ftabel (3,92) maka terima Ha dan tolak H0 yang artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

(PABP) di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.  Besar 

pengaruhnya adalah 42,2%, sedangkan 57,8% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam model. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana diperoleh 

Fhitung (79,315) > Ftabel (3,92) maka terima Ha dan tolak H0 yang artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 

(PABP) di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. Besar 

pengaruhnya adalah adalah 39%, sedangkan 61% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak termasuk dalam model. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda diperoleh 

Fhitung (87,772) > Ftabel (3,07) maka terima Ha dan tolak H0 yang artinya 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual dan sikap 
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disiplin belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

dan Budi Pekerti (PABP) di SMA Negeri 1 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. Besar pengaruhnya adalah 58,8%, sedangkan 41,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat 

memberikan saran yang mungkin bermanfaat untuk meningkatkan prestasi 

belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (PABP). 

1. Bagi pendidik, memberikan perhatian terhadap tingkat kecerdasan spiritual 

dan sikap disiplin belajar anak didiknya. Dalam proses  pembelajaran 

diharapkan guru memberikan bimbingan serta dukungan untuk siswa 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual yang dimiliknya serta 

membimbing siswa untuk tetap disiplin. Sehingga dapat membantu 

meningkatkan prestasi belajar khususnya mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti (PABP). 

2. Bagi siswa, siswa seharusnya dapat meningkatkan kecerdasan spiritual dan 

juga sikap disiplin belajar, baik dalam ruang lingkup sekolah maupun di 

luar sekolah agar memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

3. Bagi peneliti yang berikutnya, diharapkan untuk memperhatikan faktor-

faktor lain yang berhubungan dan berpengaruh terhadap prestasi belajar 

sebagai bahan pertimbangan melakukan penelitian berikutnya yang terkait 

dengan prestasi belajar. 
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