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ABSTRAK 

Sholichah, Maratus. 2019. Pengaruh Keaktifan Mengikuti Pengajian Kitab 

Kuning dan Kegiatan Keagamaan terhadap Kecerdasan Santri Pondok 

Pesantre Darussalam Bangunsari Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ju’subaidi. 

M.Ag. 

Kata kunci: Keaktifan Kitab Kuning, Kegiatan Keagamaan, Kecerdasan 

Spiritual  

Orang dengan IQ tinggi diharapkan dapat menggunakan akalnya untuk 

mendapatkan kehidupan yang baik. Namun kenyataannya tidak selalu demikian, 

terdapat tokoh pejabat pemerintahan yang pernah belajar di pesantren yang 

terkenal dengan ahli dalam bahasa kitab yang tentunya memahami makna kitab 

yang mengandung makna dan nilai ke-Islaman. Begitu pula dengan kegiatan 

keagamaan yang dilakukan di pesantren mencerminkan perilaku-perilaku Islami 

yang diterapkan dalam perbuatan kesehariannya yang mencerminkan kecerdasan 

spiritual yang dimiliki. Namun, pada kenyataannya setelah tidak berada di 

lingkungan pesantren dan menjadi tokoh masyarakat dalam pemerintahan tokoh 

tersebut melakukan korupsi yang tidak mencerminkan nilai ke-Islaman yang 

diperoleh dan kecerdasan spiritual yang dimiliki. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah 1) untuk 

mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning terhadap 

kecerdasan spiritual santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo; 

2) Untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

terhadap kecerdasan spiritual santri Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo; 3) Untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti pengajian kitab 

kuning dan  kegiatan keagamaan terhadap kecerdasan spiritual santri Pondok 

Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis datanya menggunakan 

regresi linier sederhana dan regresi berganda. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Adapun teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan angket. 

Dari hasil penelitian sebagai berikut: 1) berdasarkan hasil nilai thitung 

sebesar 5,313 dan ttabel sebesar 2,001 maka (thitung > ttabel) variabel keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning memiliki pengaruh terhadap kecerdasan 

spiritual (SQ) santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo; 2) 

Berdasarkan hasil thitung sebesar 6,939 dan ttabel sebesar 2,001 maka (thitung > 

ttabel) variabel keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kecerdasan spiritual (SQ) santri di Pondok Pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo; 3) Fhitung: 26,703 dan Ftabel 3,16; berarti 

Fhitung > Ftabel pada tingkat kesalahan 5% besarnya signifikansi 0,000 < 0,05 

(𝛼 = 5%) maka keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning dan kegiatan 

keagamaan secara bersamaan berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan bermutu saat ini merupakan suatu 

kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, maju tidaknya suatu bangsa sangat tergantung 

pada pendidikan bangsa tersebut. Jika pendidikan suatu 

bangsa menghasilkan manusia yang berkualitas lahir 

batin, otomatis bangsa tersebut akan maju, damai, dan 

tenteram.1 

Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 tahun 2003 

Tentang Sistim Pendidikan Nasional bab II pasal 3, 

disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

                                                           
1 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan 

Hidup (Yogyakarta: Pustaka Ifada,  2013), 1. 
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mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang 

maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

berdemokratis serta bertanggung jawab.2 Makna undang-

undang tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dapat 

membimbing manusia mengetahui nilai-nilai ke-

Tuhanan, spiritual, dan dasar-dasar transenden yang 

mengelilingi secara permanen dalam alam jagat raya.3 

Pemerintah telah mengupayakan berbagai sarana 

bagi pencapaian tujuan pendidikan Nasional dengan 

adanya kurikulum yang berorientasi bukan hanya pada 

materi pengetahuan semata tetapi harus menjadi 

penguasaan kecakapan, baik kecakapan dasar manual 

                                                           
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3. 
3 Ahmadi, Manajemen Kurikulum, 2. 
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(psychmotoric), penguasaan konsep dasar keilmuan 

(cognitive) maupun penguasaan nilai dan sikap 

(affective), serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-

hari.4 Berdasarkan analisis bahwa tujuan pendidikan 

tidak hanya bertujuan dalam meningkatkan kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional saja, namun juga 

bertujuan dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. 

Kecerdasan intelektual memang penting. Orang 

dengan IQ tinggi diharapkan dapat menggunakan akalnya 

untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Namun 

kenyataannya tidak selalu demikian, banyak orang yang 

sukses di sekolah tapi tidak sukses dalam kehidupan.5 

Menurut Goleman, IQ hanya menyumbang kira-kira 20 

persen penentu sukses dalam hidup, sedangkan 80 persen 

diisi dengan kekuatan lain. Kekuatan tesebut adalah 

                                                           
4 Ibid., 3. 
5 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), 44. 
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kecerdasan emosional yaitu kemampuan untuk 

memotivasi diri dan bertahan menghadapi frustasi serta 

yang mengatur segala bentuk suasana hati yang berpusat 

pada hati.6 

Goleman juga menyatakan bahwa EQ lebih ampuh 

daripada IQ. Pada kenyataanya orang masih mengalami 

kegersangan jiwa, tidak mendapat kedamaian abadi. 

Akibatnya jika terjadi suatu masalah dalam hidupnya 

tindakan irasional pun dilakukan. Untuk itu seseorang 

perlu memiliki kecerdasan spritual (SQ) yang akan 

membimbing pada kesadaran bahwa setiap diri manusia 

mempunyai keterbatasan tertentu.7  

Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan jiwa, ia 

adalah kecerdasan yang dapat membantu manusia 

menyembuhkan dirinya secara utuh. Dengan SQ manusia 

tidak hanya mengakui nilai-nilai yang ada tetapi secara 

                                                           
6 Ibid., 45. 
7 Ibid., 47. 
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kreatif menemukan nilai-nilai baru. SQ merupakan 

kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan makna dan nilai, sehingga seseorang dapat 

mengetahui apakah tindakan atau jalan hidupnya lebih 

bermakna dibandingkan dengan yang lain.8 

Tujuan pendidikan Islam sama halnya dengan tujuan 

pendidikan nasional yang tertera dalam UU Sisdiknas 

yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. 

Tujuan pendidikan Islam yaitu terwujudnya manusia 

yang baik dan ideal, yaitu manusia yang berakhak mulia 

berkepribadian utama, menjadi orang yang taat beribadah 

kepada Allah SWT, bersikap seimbang dalam mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan terbina 

                                                           
8 Danah Zahar dan Ian Marshal, SQ: Memanfaatkan 

Kecerdasan Spiritual dalam Berfiki Integralistik dan Holistik untuk 

Memaknai Hidup (Bandung: Mizan, 2001), 4. 
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seluruh potensinya secara maksimal, baik potensi fisik, 

biologis, intelektual, spiritual, dan sosialnya.9  

Salah satu lembaga pendidikan yang mengupayakan 

terealisasikannya tujuan pendidikan dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual yaitu adalah pesantren. Pesantren 

jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang 

pernah muncul di Indonesia, merupakan sistem 

pendidikan tertua. Pada umumnya, berdirinya suatu 

pesantren diawali oleh adanya pengakuan masyarakat 

akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau 

kiai. Karena keinginan menuntut ilmu dari guru tersebut, 

masyarakat sekitar bahkan luar daerah datang kepadanya 

untuk belajar. Kemudian mereka membangun tempat 

                                                           
9 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan 

Multidisipliner: Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, 

Sosiologi, Manajemen, Tekologi, Informasi, Kebudayaan, Poltik, Hukum 

(Jakarta: Rajawai Pers 2010), 62 
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tinggal yang sederhana di sekitar tempat tinggal guru 

tersebut.10 

Keunggulan utama pada pendidikan pesantren adalah 

penanaman keimanan. Unsur lain yang membedakan 

pesantren dengan lembaga lainnya adalah bahwa pada 

pesantren diajarkan kitab-kitab klasik yang dikarang 

ulama terdahulu, mengenai berbagai macam ilmu 

pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab.11 Pelajaran 

dimulai dengan kitab-kitab tentang berbagai macam ilmu 

yang mendalam. 

Melalui pengkajian kitab kuning yang biasa 

dilakukan secara rutin, para santri mampu menggali dan 

mengaplikasikan ilmu tersebut dalam lingkungan 

maupun luar pesantren. Artinya tidak lagi dipahami 

secara tekstual semata, namun juga direalisasikan dalam 

                                                           
10 Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di 

Indonesia (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2011), 127. 
11 Ibid., 30. 
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kehidupannya serta dapat menumbuhkan nilai-nilai ke-

Tuhanan dalam diri santri seperti halnya tujuan dari 

pendidikan agama Islam. 

Kitab kuning dan pesantren merupakan dua sisi 

(aspek) yang tidak bisa dipisahkan, dan tidak bisa saling 

meniadakan. Ibarat mata uang antara satu sisi dengan sisi 

lainnya yang saling terkait erat. Eksistensi kitab kuning 

dalam sebuah pesantren menempati posisi yang urgen. 

Sehingga dipandang sebagai salah satu unsur yang 

membentuk wujud pesantren itu sendiri disamping kiai, 

santri, masjid dan pondok. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa di pesantren, kitab kuning memang sangat 

dominan, ia tidak saja sebagai khazanah keilmuan tetapi 

juga kehidupan. Ia menjadi tolak ukur keilmuan dan 

sekaligus kesalehan.12 

                                                           
12 Irfan Setiadi, “Karakteristik Pembelajaran Kitab Kuning di 

Pondok Pesantren Al-Ihya ‘Ulumuddin Kesugihan Cilacap” Tesis, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Purwokerto, 

2018), 27. 
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Selain pengajian kitab kuning, biasanya dalam 

pondok pesantren terdapat suatu kegiatan keagamaan 

yang rutin dilakukan. Kegiatan keagamaan tersebut juga 

bertujuan agar santri dapat mengamalkan nilai-nilai yang 

Islami dalam setiap tindakan serta perbuatan dalam 

keseharianya. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat 

sebagai langkah dalam menanamkan nilai-nilai moral ke 

dalam jiwa santri. Terlebih tidak semua santri berasal 

dari latar belakang keluarga yang agamis. 

Di pondok pesantren santri diharapkan akan 

menumbuhkembangkan perilaku pribadi yang 

berkemampuan energi batin untuk memotivasi lahirnya 

ibadah dan moral. Selain itu, di pesantren diharapkan 

santri mampu sadar akan makna, arti, dan tujuan hidup 

harus diletakkan pada spirit ke-Tuhanan. Keyakinan ini 

melahirkan sikap batin bahwa kebahagiaan hidup dapat 

dirasakan di dunia berupa ketenangan dan ketentraman 
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jiwa yang bersumber dari Tuhan. Ketentraman jiwa dapat 

diperoleh dengan perasaan mendalam dalam cinta keada 

Tuhan yang tumbuh dari perasaan selalu ingat akan 

Tuhannya. Kebutuhan rasa ini lah yang disebut 

kebutuhan spiritual. Sedangkan energi batin yang 

mempengaruhi lahiriyah itulah yang bisa disebut 

kecerdasan spiritual. Karena itu ketika manusia belajar 

atau meningkatkan kecerdasan yang didorong oleh hal-

hal murni, manusiawi dan rasa ingin tahu untuk sampai 

pada kebenaran dan berdasarkan fitrah itu sendiri, maka 

kecerdasan akan secara optimum dan murni.13  

Pondok pesantren Darussalam merupakan salah satu 

pondok pesantren yang merasa bahwa pentingnya 

menumbuhkembangkan spirit ke-Tuhanan, ketrentaman 

jiwa serta energi batin bagi santrinya. Oleh karena itu, 

salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan 

                                                           
13 Suharsono, Melejitkan IQ, IE & IS (Depok: Inisiasi Press, 

2004), 160. 
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tersebut dengan mengadakan pengajian kitab kuning dan 

kegiatan keagamaan bagi seluruh santri secara rutin. 

Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut santri mampu 

meningkatkan kecerdasan spiritual yang dimiliki. 

Pengajian kitab kuning di pondok pesantren 

Darussalam dilaksanakan setiap hari kecuali hari sabtu. 

Pelaksanaan pengajian kitab kuning ini sama seperti pada 

umumnya dilakukan dengan metode sorogan dan 

bandhongan dan didampingi ustadz dan ustadzah. 

Pengajian kitab dengan metode bandhongan dilaksanakan 

dua kali dalam setiap hari, yaitu jam pertama di mulai 

pukul 20.00-21.00 WIB dan jam kedua dimulai pukul 

21.00-22.00 WIB. Bagi santri yang mengikuti program 

tahfidzul Qur’an pengajian kitab dengan metode sorogan 

dan bandhongan tidak di wajibkan.  

Selain itu, terdapat kegiatan keagamaan rutinan yang 

dilaksanakan di pondok pesantren Darussalam yaitu 
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sholat tasbih yang dilaksanakan setiap malam Jum’at, 

sholat berjamaah lima waktu, puasa hari senin dan kamis 

setiap awal bulan, Muhadarah, tahlil, tilawatil Qur’an 

setelah sholat subuh dan khatmil Qur’an setiap ahad pon.  

Dengan melihat banyak dan rutinnya pelaksanaan 

pengajian kitab kuning dan kegiatan keagamaan yang 

diadakan di Pondok Pesantren Darussalam, maka 

seharusnya hal ini dapat menjadikan santri baik dalam 

sikap maupun perilaku yang mencerminkan 

meningkatnya kecerdasan spiritual santri. Namun, 

berdasarkan penjajakan awal yang dilakukan peneliti 

melalui observasi yang dilakukan, masih banyak santri 

yang pengamalan agamanya belum mencerminkan ciri 

dari meningkatnya kecerdasan spiritual. Hal ini dapat 

dilihat dari perilaku santri yang masih banyak melakukan 

pelanggaran yang mencerminkan kurangnya kesadaran 

diri, seperti halnya keluar pondok lebih dari jam 17.00 
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WIB, tidak mengumpulkan HP, tidak mengikuti kegiatan 

pondok, dan pulang tidak izin dengan pengasuh pondok 

ataupun pengurus. 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Keaktifan Mengikuti Pengajian Kitab Kuning 

dan Kegiatan Keagamaan terhadap Kecerdasan Spiritual 

Santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo”. 

B. BATASAN MASALAH 

Bertolak dari latar belakang masalah seperti 

diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini 

permasalahan akan dibatasi pada pengaruh keaktifan 

dalam mengikuti pengajian kitab kuning dan kegiatan 

keagamaan yang bersifat mahdah terhadap kecerdasan 

spiritual santri di Pondok Pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di 

atas, maka penelitian merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh keaktifan mengikuti pengajian 

kitab kuning terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo? 

2. Adakah pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo? 

3. Adakah pengaruh keaktifan mengikuti pengajian 

kitab kuning dan kegiatan keagamaan terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti 

pengajian kitab kuning terhadap kecerdasan spiritual 
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santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti 

kegiatan keagamaan terhadap kecerdasan spiritual 

santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti 

pengajian kitab kuning dan kegiatan keagamaan 

terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Pondok Pesantren 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan bagi pondok pesantren tentang 

pentingnya keaktifan mengikuti pengajian kitab 

kuning dan kegiatan keagamaan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual. 
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2. Peserta didik/santri 

Santri memiliki kesadaran yang tinggi untuk 

mengikuti secara aktif pengajian kitab kuning dan 

kegiatan keagamaan. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian 

kuantitatif ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian 

utama, 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 ini adalah:  

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab kedua, adalah telaah hasil penelitian terdahulu, 

landasan teori keaktifan, pengajian kitab kuning, kegiatan 

keagamaan, dan kecerdasan spiritual, serta kerangka 

berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi, sampel dan 

responden, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis 

data (pengujian hipotesis) serta interpretasi dan 

pembahasan. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI,  KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu 

yang ada relevansinya dengan penelitian ini. adapun hasil 

temuan terdahulu adalah sebagai berikut:  

Pertama, Suniar Siwi Mahanani, Pengaruh Intesitas 

Kegiatan Keagaman Terhadap Kecerdasan Spiritual 

(Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam 

Al-Falah Salatga Tahun 2016. Menyimpulkan bahwa 

intensitas kegiatan keagamaan berpengaruh terhadap 

kecerdasan spiritual Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam 

Al-Falah, ditunjukkan dengan korelasional rxy sebesar 

0,409, dimana nilai tersebut berada pada rentang 

interpretasi 0,400 – 0,700 dan menunjukkan terdapat 
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hubungan korelasional yang sedang dengan nilai korelasi 

positif yang artinya semakin tinggi tingkat 118 

kecerdasan spiritual santri, maka akan semakin 

meningkatkan intensitas kegiatan keagamaan. 

Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat 

persamaan penelitian dulu dengan peneliti lakukan 

adalah sama-sama menjadikan kegiatan keagamaan 

sebagai variabel dependen dan kecerdasan spiritual 

sebagai variabel independen, perbedaannya penelitian 

terdahulu tersebut menggunakan dua variabel dan tempat 

penelitiannya berbeda. 

Ke dua, Indana Maslahatur Rifqoh, Pengauh Tingkat 

Kedisiplinan Shalat Fardlu Terhadap Kecerdasan 

Spiritual Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo 

Tugu Semarang Tahun 2015. Menyimpulkan bahwa 1) 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat 

kedisplinan shalat fardlu tehadap kecerdasan spiritual 
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santri,terbukti dari hasil uji korelasi product moment 

diketahui bahwa rxy = 0,656 > rtabel dengan taraf 

signifikansi 5% = 0,288. Hal ini menunjukkan bahwa 

antara kedua variabel tersebut memiliki korelasi, karena 

rxy > rtabel. 2) thitung = 5,697 dan ttabel 5% = 1,684 maka 

thitung > ttabel sehingga antara variabel X dan variabel Y 

memiliki korelasi dan signifikan 3) Pada taraf 

signifikansi 5% diperoleh harga Ftabel= 4,06 dan harga 

Freg= 32,528 Jika dibandingkan maka harga Freg > Ftabel. 

Hal ini juga ditunjukkan dengan persamaan garis regresi: 

21,174+ 0,583X dan sumbangan relatif 43%. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa tingkat kedisiplinan shalat fardlu 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kecerdasan spiritual santri. 

Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat 

persamaan penelitian dulu dengan peneliti lakukan 

adalah sama-sama menggunakan kecerdasan spiritual 
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sebagai variabel independen dan dalam penelitianya 

sama-sama menggunakan metode kuantitatif, 

perbedaannya penelitian terdahulu tersebut menggunakan 

kedisplinan shalat fardu sebagai variabel dependen, 

menggunakan dua variabel, dan lokasi penelitian yang 

berbeda. 

Ke tiga, Muhammad Srojuddin Kiram, Pengaruh 

Pembiasaan Shalat Tahajud Terhadap Kecerdasan 

Spiritual Santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat 

Tanggulangin Sidoarjo. Menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang sigifikan antara kegiatan shalat tahajud 

dengan kecerdasan spiritual siswa. Dengan menggunakan 

cara perbandingan taraf signifikansi (p-Value), data 

menunjukkan 0,007 < 0,05 , maka data dapat dikatakan 

signifikan. Maka data dapat dikatakan signifikan. 

Terdapat 58 % variabel kecerdasan spiritual siswa 
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dipengaruhi oleh kegiatan shalat tahajud, sisanya sebesar 

42 % dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat 

persamaan penelitian dulu Berdasarkan deskripsi tersebut 

terdapat persamaan penelitian dulu dengan peneliti 

lakukan adalah sama-sama menggunakan kecerdasan 

spiritual sebagai variabel independen dan dalam 

penelitianya sama-sama menggunakan metode 

kuantitatif, perbedaannya penelitian terdahulu tersebut 

menggunakan pembiasaan tahajud sebagai variabel 

dependen, menggunakan dua variabel, dan lokasi 

penelitian yang berbeda. 
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B. Landasan Teori 

1. Teori Keaktifan 

a. Pengertian Keaktifan 

Secara harfiah keaktifan berasal dari kata aktif 

yang berarti sibuk, giat.14 Aktif mendapat awalan ke- 

dan akhiran –an, sehingga menjadi kegiatan atau 

kesibukan.15 Rosyad Syaleh berkata: “keaktifan adalah 

suatu kegiatan atau kesibukan yang dilakukan dengan 

sadar, sengaja serta mengandung suatu maksud 

tertentu”.16  

Dalam pembelajaran keaktifan dipengaruhi 

beberapa faktor yaitu:  

1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian 

peserta didik, sehingga mereka berperan aktif 

dalam pembelajaran;  

                                                           
14 WJS Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1987), 17. 
15 Ibid., 26. 
16 Rosyad Syaleh, Manajemen Dakwah Islam (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), 20. 
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2) Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan 

dasar peserta didik;  

3) Meningkatkan kompetensi belajar peserta 

didik;  

4) Memberikan petunjuk kepada peserta didik 

cara mempelajari;  

5) Memberikan stimulus (masalah, topik, masalah 

konsep yang akan dipelajari;  

6) Memunculkan aktifitas, partisipasi peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran;  

7) Memberikan umpan balik;  

8) Melakukan tagihan-tagihan kepada peserta 

didik berupa tes sehingga kemampuan peserta 

didik dapat terpantau dan terukur;  
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9) Menyimpulkan setiap materi diakhir 

pembelajaran.17 

b. Klasifikasi Keaktifan 

Keaktifan ada dua macam yaitu keaktifan rohani 

dan jasmani. Keaktifan jasmani dan rohani menurut 

buku yang ditulis oleh Ramayulis dapat dilakukan di 

sekolah meliputi:  

1) Visual activities, seperti membaca, 

demonstrasi, percobaan dan sebagainya. 

2) Oral activities, seperti menerangkan, memberi 

saran, mendengarkan pendapat, diskusi, dan 

sebagainya. 

3) Listening activities, seperti mendengarkan 

pidato, ceramah, percakapan, diskusi, dan 

sebagainya. 

                                                           
17 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mula, 

2006), 200. 
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4) Writing activities, seperti menulis laporan, 

karangan, angket, menyalin, dan sebagainya. 

5) Drawing activities, seperti menggambar, 

memuat grafik, peta, dan sebagainya. 

6) Motor activities, seperti melakukan percobaan, 

mereparasi mode, memelihara binatang, dan 

sebagainya. 

7) Mental activities, seperti menangkap, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisa, 

mengambil keputusan, dan sebagainya. 

8) Emotional activities, seperti menaruh minat, 

berani, tenang, kagum,dan sebagainya.18 

Sejalan dengan pernyataan dalam buku yang 

ditulis Ramayulis, Sriyono dkk juga menganggap 

keaktifan tidak hanya jasmani saja tapi juga rohani. 

Menurut Sriyono keaktifan jasmani dan rohani yang 

                                                           
18 Ibid., 243. 
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dilakukan peserta didik dalam kegiatan belajar adalah 

sebagai berikut: 

1) Keaktifan indera; pendengaran, penglihatan, 

peraba, dan sebagainya. Peserta didik harus 

dirangsang agar dapat menggunakan alas 

inderanya dengan sebaik mungkin. 

2) Keaktifan akal; akal peserta didik harus aktif 

atau dikaitkan untuk memecahkan masalah, 

menimbang menyusun pendapat dan 

mengambil keputusan. 

3) Keaktifan ingatan; peserta didik harus aktif 

menerima bahan pelajaran yang disampaikan 

guru, dan menyimpannya dalam otak. 

Kemudian pada suatu saat ia siap dan mampu 

mengutarakan kembali. 

4) Keaktifan emosi; dalam hal ini peserta didik 

hendaklah senantiasa berusaha mencintai 
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pelajarannya, karena mencintai pelajarannya 

akan menambah hasil belajar peserta didik itu 

sendiri.19 

Agar murid aktif seorang guru harus 

mengusahakan agar murid-murid berpartisipasi; yang 

dilakukan dalam proses belajar mengajar adalah 

partisipasi yang aktif. Partisipasi akan menanamkan 

hasil pengajaran secara dalam dari teguh. Al-Qur’an 

mengemukakan ada dampak positif dari kegiatan 

berupa partisipasi aktif: 

  

  

  

   

       

                                                           
19 Sriyono, Teknik Belajar Mengajar dalam CBSA (Jakarta: PT 

Rineka Cipta,1992), 75. 
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Artinya:”kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka 

pahala yang tiada putus-putusnya”.20 

Ada beberapa unsur keaktifan yang dimaksud 

dalam keaktifan mengikui pengajian kitab kuning dan 

kegiatan keagamaan yaitu  keaktifan jasmani dan 

rohani yang meliputi keaktifan indera, keaktifan akal, 

keaktifan ingatan, dan keaktifan emosi. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Keakifan 

Muhibin syah mengatakan secara global faktor-

fakor yang mempengauhi belajar siswa dibedakan 

menjadi 3 macam yaitu:  

1) Faktor Eksternal 

a) Faktor non sosial, meliputi: suhu udara, 

waku, tempat media. 

                                                           
20 Al-Qur’an, 95:6. 
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b) Faktor sosial, meliputi: guru, teman ataupun 

oran lain. 

2) Faktor Internal  

a) Faktor sosiologis, yaitu kondisi umum 

jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ 

tubuh dan sendinya, dapat mempengaruhi 

semangat dan intensitas peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran.  

b) Faktor psikologis, belajar pada hakikatnya 

adalah proses psikologis. Oleh karena itu, 

semua keadaan dan fungsi psikologis tentu 

saja mempengaruhi belajar seseorang.21 

  

                                                           
21 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada, 1993), 249. 
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2. Pengajian Kitab Kuning 

a. Pengertian Kitab Kuning 

Pengajian adalah kegiatan penyampaian materi 

pengajaran oleh seorang kiai kepada para santrinya. 

Secara leksikal, kitab kuning merupakan kata 

majemuk yang terdiri dari kata “kitab” yang berarti 

buku, risalah, surat, kertas tulis keputusan, dan 

kewajiban.22 Sedangkan kuning merupakan kata yang 

menunjukkan arti jenis warna yang menyerupai warna 

kunyit.23 

Kitab kuning merupakan salah satu elemen 

penting dari sebuah pondok pesantren selain 

kepemimpinannya kiai. Dari kitab-kitab ini dapat 

diperoleh segenap tata nilai dan ilmu pengetahuan 

                                                           
22 Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 778. 
23 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-

Indonesia  (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1187. 
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Islam. Karenanya kitab kuning memiliki posisi dan 

peran yang signifikan di pesantren.24 

Istilah kitab kuning pada beberapa puluh tahun 

terakhir ini belum dikenal, sebab dunia pesantren pada 

saat itu menutup diri dari dunia luar, terutama dari 

arus kebudayaan asing sebagai satu sikap oposisi diam 

(silent opposition) terhadap penjajah Belanda. Oleh 

karena itu, dunia pesantren tidak mengenal adanya 

buku-buku di luar kitab kuning.25 

Kitab kuning umumnya dipahami sebagai kitab-

kitab keagamaan Arab, menggunakan bahasa Arab, 

yang dihasilkan para ulama dan pemikir Muslim 

lainnya di masa lampau, khususnya berasal dari Timur 

                                                           
24 Faiqoh, “Pengajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren 

Roudlotul ‘Ulum Cidahu Pandeglang,” Mimbar, 2 (Desember, 2012), 

219. 
25 Ali Yafie, “Kitab Kuning: Produk Peradaban”, Pesantren, 1 

(1989), 3. 
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Tengah.26 Kitab kuning mempunyai format sendiri 

yang khas, dan warna kertas “kekuning-kuningan”. 

Adapun menurut istilah, kitab kuning adalah 

kitab-kitab karya ulama yang dicetak dengan kertas 

yang berwarna kuning. Di kalangan pesantren sendiri, 

di samping istilah kitab kuning beredar juga istilah 

“kitab klasik” (al-qutub al-qadimah), untuk menyebut 

jenis kitab yang sama. Bahkan, karena tidak 

dilengkapi dengan sandangan (syakal), kitab kuning 

juga kerap disebut oleh kalangan pesantren sebagai 

“kitab gundul”. Dan karena rentang waktu sejarah 

yang sangat jauh dari kemunculannya sekarang, tidak 

sedikit yang mejuluki kitab kuning ini sebagai “kitab 

kuno”.27 

                                                           
26 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2012), 143. 
27 Affandi Mochtar, “Tradisi Kitab Kuning: Sebuah Observasi 

Umum”, dalam Wahid, Marzuki, et al., (ed.), Pesantren Masa Depan; 

Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren. (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1999), 222. 
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Kebanyakan kitab kuning yang dipelajari di 

pesantren adalah kitab komentar (syaraḥ) atau 

komentar atas komentar (ḥasyiyah) dan komentar atas 

teks yang lebih tua (matan). Cetakan karya-karya 

klasik ini biasanya menempatkan teks yang di syarahi 

atau di ḥasyiyahi di tepi halamannya, sehingga 

keduanya dapat dipelajari sekaligus. Selain itu, ada 

pula teks-teks kitab yang berbentuk manẓum, yakni 

ditulis dalam bentuk sajak-sajak berirama (naẓam) 

supaya mudah dihafal. Beberapa syaraḥ dari kitab 

manẓum ini biasanya menyertakan bait aslinya dalam 

teks (prosa) dan tidak menempatkan bait-bait sajak 

tersebut secara tersendiri di tepi halaman.28 

Kitab kuning merupakan gerbang bagi para 

pelajar Muslim untuk menggali ilmu-ilmu agama 

Islam. Literatur ini dipelajari di Indonesia tidak saja di 

                                                           
28 Irfan Setiadi, “Karakteristik Pembelajaran Kitab Kuning di 

Pondok Pesantren Al-Ihya ‘Ulumuddin Kesugihan Cilacap”, 35. 
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madrasah sejak sebelum era kolonial, tetapi juga dikaji 

dan dilestarikan di pesantren. Dalam sejarah dan 

tradisi pesantren, literatur keagamaan kitab kuning 

tidak saja menjadi pusat orientasi studi, tetapi juga 

sistem nilai yang membentuk dan mewarnai paham 

dan praktik keagamaan komunitas pesantren dan 

masyarakat Muslim sekitarnya.29 

Menurut Azyumardi momentum pembentukan 

tradisi kitab kuning di Indonesia terjadi sejak awal 

abad ke-19, yakni ketika pesantren dan surau mulai 

mapan sebagai institusi pendidikan Islam tradisional 

di berbagai daerah di Nusantara. Dengan 

pembentukan, penyebaran, dan pemapanan pesantren 

dan surau, kebutuhan terhadap kitab kuning semakin 

meningkat. Sampai menjelang abad ke-19, kebutuhan 

                                                           
29 Al-Rasyidin, “Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren 

Musthafawiyah, Mandailing Natal,” 1 (Januari-Juni, 2017), 42.  



41 
 

terhadap kitab kuning dipenuhi dengan penyalinan 

secara manual.30 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kitab 

kuning adalah suatu kitab yang dikarang oleh ulama 

terdahulu menggunakan kertas berwarna kuning yang 

menjadi pengajaran khas pondok pesantren. 

Sedangkan pengajian kitab kuning adalah 

penyampaian materi pengajaran oleh kiai atau ustadz 

kepada santri dengan sumber kitab kuning yang di 

karang oleh ulama terdahulu yang biasanya berisi 

pengetahuan-pengetahuan keagamaan. 

Di pondok pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo terdapat program tahfidzul Quran, jadi 

dalam mengikuti pengajian kitab mempunyai dua 

sifat, yaitu bersifat wajib bagi santri non tahfidz dan 

bersifat wajib bagi seluruh santri. 

                                                           
30 Azyumardi, Pendidikan Islam, 146. 
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b. Ciri-ciri Kitab Kuning 

Spesifikasi kitab kuning secara umum terletak 

dalam formatnya (lay-out), yang terdiri dari dua 

bagian: matan, teks asal (inti) dan syaraḥ (komentar, 

teks penjelas atas matan). Dalam pembagian semacam 

ini, matan selalu diletakkan di bagian pinggir (margin) 

sebelah kanan maupun kiri, sementara syaraḥ, karena 

penuturannya jauh lebih banyak dan panjang 

dibandingkan matan, diletakkan di bagian tengah 

setiap halaman kitab kuning. Ukuran panjang lebar 

kertas yang dugunakan kitab kuning pada umumnya 

kira-kira 26 cm (quarto).31  

Karakteristik lainnya terletak pada penjilidannya 

yang tidak total, yakni tidak dijilid seperti buku. Ia 

hanya dilipat berdasarkan kelompok halaman 

(misalnya, setiap 20 halaman) yang secara teknis 

                                                           
31 Affandi Mochtar, “Tradisi Kitab Kuning: Sebuah Observasi 

Umum”, 221. 
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dikenal dengan istilah khorasan (lembaran), jadi, 

dalam satu kitab kunig terdiri dari beberapa khorasan 

yang memungkinkan salah satu atau beberapa 

khorasan itu dibawa secara terpisah. Biasanya, ketika 

berangkat ke majelis pengkajian (pengajian), santri 

hanya membawa korasan tertentu yang akan 

dipelajarinya bersama sang kiai-ulama.32. Namun ciri-

ciri tersebut lambat laun tidak menjadi patokan. 

Pasalnya kitab-kitab klasik tersebut kemudian dicetak 

masal tidak hanya berwarna kuning dan penjilidannya 

pun berbentuk seperti buku. 

Kitab kuning yang teks bahasa Arabnya diberi 

terjemah lokal terjemahannya biasanya diletakkan 

menyondong, disebut jenggotan, di bawah teks 

Arabnya yang dicetak tebal. Pola ini disebut 

terjemahan sela baris. Adakalnya terdapat terjemahan 

                                                           
32 Ibid., 223. 
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atau komentar bebas yang diletakkan diparon bawah 

halaman tersebut. Terjemahan Melayu kadang 

mengikuti pola yang berbeda; teks Arab dipotong 

pende-pendek kemudian diikuti terjemahannya secara 

harfiah diletakkan di dalam tanda kurung. Akan tetapi 

yang sering terjadi, terjemahan atau syarahnya dicetak 

terpisah tanpa menyertakan teks Arabnya33 

Menurut isi penyajiannya, kitab kuning dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Ringkasan (mukhtashar) yang hanya 

menyajikan pokok-pokok masalah, baik dalam 

bentuk nadzham (syi’ir). 

2) Bentuk ulasan biasa (natsar), kitab yang 

membawakkan uraian panjang lebar, banyak 

menyajikan argmentasi dan banyak mengutip 

                                                           
33 Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 

Lembaga-Lembaga Pendidikan  Islam di Indonesia (Jakarta: PT 

Grasindo, 2001), 171. 
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pendapat ulama dengan hujjahnya masing-

masing. 

3) Kitab yang penyajian materinya tidak terlalu 

singkat dan tidak terlalu leluasa 

(mutawasith).34 

Pelaksanaan pelajaran kitab ini dipergunakan 

beberapa metode, antara lain: 

1) Hafalan; santri diharuskan membawa dan 

menghafal teks-teks bahasa Arab seara 

individual, guru menjelaskan kata demi kata. 

Metode ini biasanya digunakan untuk teks 

nadzham (sajak).35 

2) Wetonan/bandongan, yaitu kiai membacakan 

salah satu kitab di depan para santri yang juga 

memegang dan memerhatikan kitab yang 

                                                           
34 A. Chozen Nasuha, “Epistemologi Kitab Kuning,” 

Pesantren, 1 (1989), 11. 
35 Abuddin, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan-

Lembaga Pendidikan  Islam di Indonesia, 176. 
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sama.36 Dalam sistem wetonan digunakan 

salah satu kitab yang akan dibahas sampai 

kitab itu selesai atau tamat yang disebut 

khataman. 

3) Sorogan; metode pembelajaran sistem privat 

yang dilakukan santri kepada seorang kiai. 

Dalam metode sorogan, santri mendatangi kiai 

dengan membawa kitab kuning atau kitab 

gundul, lalu membacanya di depan kiai dan 

menerjemahkannya. Jika pembacaannya 

kurang tepat dari sisi sudut pandang ilmu 

nahwu dan sharaf, terjemahannya pun akan 

keliru.37 

4) Mudzakarah/musyawarah; pertemuan ilmiah 

yang secara khusus membahas persoalan 

                                                           
36 Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan 

Islam (Jilid II) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 236. 
37 Ibid., 237. 
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agama pada umumnya. Biasanya dalam 

mudzakarah ini berlangsung tanya jawab 

dengan menggunakan bahasa Arab. Kelompok 

mudzakarah ini diikuti oleh santri senior dan 

memiliki penguasaan kitab yang cukup 

memadai, karena mereka harus mempelajari 

sendiri kitab-kitab yang ditetapkan kiai. 

5) Majlis Ta’lim; media pembelajaran ajaran 

Islam secara umum dan terbuka. Pelaksanaan 

pengajaran ini merupakan salah satu 

perwujudan hubungan fungsional pesantren 

dalam mempengaruhi sistem nilai 

masyarakat.38 

Dari sisi teoritis pendidikan, metode sorogan 

sebenarnya termasuk metode modern, karena antara 

kiai-santri dapat saling mengenal, kiai memperhatikan 

                                                           
38 Abuddin, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan-

Lembaga Pendidikan  Islam di Indonesia, 177-178. 
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perkembangan belajar santri, sementara santri belajar 

aktif dan selalu mempersiapkan diri sebelum ngesahi 

kitab. Disamping itu, kiai telah mengetahui materi dan 

metode yang sesuai untuk santrinya. 

Mengenai pengajian weton, untuk pengembangan 

ranah kognitif, relatif kurang efektif karena tidak ada 

sistem kontrol kemampuan mereka. Namun, bila 

metode ini diposisikan sebagai salah satu rangkaian 

dari metode pembelajaran pesantren dan mesti dilalui 

setiap santri, maka out put pesantren akan benar-benar 

menguasai mata masyarakat dan kaya akan informasi 

ilmu agama. 

c. Tujuan Pembelajaran Kitab Kuning 

Pesantren adalah tempat para santri belajar ilmu 

agama Islam. Dalam mempelajari agama Islam 

haruslah ikhlas dan mengharap ridha Allah, bukan 

menginginkan dunia saja seperti mendapat kedudukan. 
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Hal tersebut terdapat dalam kitab Ta’lim Muta’alim, 

yang berbunyi: 

 ِِه عَعَالَى ِعْلِم ِرَضا الل  َويَْنبَِغْى أَْن يَْنِوَي اْلُمتَعَل ُِم بَِطلَِب اْْلل

اِل,  َوالد اَر اْْلِخَرةِ َوإَِزالَةَ اْلَجْهِل َعْن نَْفِس ِِه َوَعْن َسائِِر اْلُجه 

ْسََلِم بِاْلِعلْ  ْسََلِم, فَإِن  بَقَاَء اْْلِ ْيِن َوإِْبقَاَء اْْلِ ِم, َوْلَ َوإِْحيَاَء الد ِ

ْهدُ َوالت ْقوضى َمَع اْلَجْهلِ  .يَِصحُّ الزُّ  

“Sebaiknya dalam menuntut ilmu seorang 

pelajar berniat mencari ridha Allah, mengharap 

kebahagiaan akhirat, menghilangkan 

kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang-

orang bodoh, menghidupkan agama dan 

melestarikan Islam, karena sesungguhnya 

kelestarian Islam hanya dapat dipertahankan 

dengan ilmu. Dan perilaku zuhud serta taqwa 

tidaklah sah dengan kebodohan.”39 

 

Keikhlasan ini merupakan asas kehidupan di 

pesantren yang diterapkan secara praktis dalam 

pembinaan santri melalui amal perbuatannya sehari-

hari. Sementara ilmu agama yang dipelajari 

                                                           
39 Syaikh Al-Zarnuji, Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu: 

Terjemahan Taklimul Muta’allim, terj. A. Ma’ruf Asrori (Surabaya: Al-

Miftah, 2012), 23. 
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merupakan nilai dasar ang mengarahkan tujuan 

pendidikannya, yakni membentuk manusia yang 

memiliki kesadaran tinggi bawa ajaran Islam 

merupakan weltanschaung (dasar nilai) yang bersifat 

menyeluruh.40 

Untuk mewujudkan tersebut diselenggarakan 

pengajian kitab yang di dalamnya terhimpun nilai-niai 

dasar Islam sebagai tata nilai. Serangkaian mata 

pelajaran yang terdapat di berbagai tingkatan kitab, di 

dalamnya mengandung dua visi pendidikan. Pertama, 

visi moral, yakni pembinaan sikap-mental (watak) dan 

akhlak karimah. Kedua, visi intelektual, yakni 

pengembangan akal-pikiran.41 

Dalam pembinaan moral peran kiai sangat 

menentukan. Ia merupakan personifikasi yang utuh 

                                                           
40 Abuddin, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan-

Lembaga Pendidikan  Islam di Indonesia, 167. 
41 Ibid, 168. 
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dari tata nilai yang terkadung dalam kitab yang 

diajarkan. Sebab selain menguasai isi kitab, ia juga 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan 

menjadikannya sebagai tata nilai dalam mengatur 

hubungan antara santri dengan pihak kiai. Melalui 

pendidikan keteladanan yang menekankan pada amal 

praktis inilah dasar Islam dapat diintegrasikan dalam 

jiwa santri dan diamalkan secara konsisten dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam pesantren juga diajarkan pelajaran tasawuf 

yang sering diyakini sangat efektif dalam penanaman 

nilai. Sebab, menurut Arifin, dengan ajaran tasawuf 

santri secara langsung atau tidak langsung telah 

tertanamkan dalam jiwanya semacam inner control 

atau inner moral untuk tidak berani melaggar akidah 

yang ada.  
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Seperti yang diketahui tasawuf lebih menekankan 

ada spiritualitas dalam berbagai aspeknya. Ahli 

tasawuf mempercayai dunia “spiritual” daripada 

“material”. Seorang sufi yang mencapai tingkat 

ma’rifat bisa jadi mencapi kesatuan. Ma’rifat 

merupakan jenjang spiritual yang membutuhkan 

kecedasan spiritual. Tetapi sebelum mencapai jenjang 

ma’rifat penempuh jalan spiritual memerlukan ilmu 

untuk mengenal ilmu untuk mengenal ciptaan dan 

kebesaran Allah memerlukan kecerdasan intelektual.42 

Untuk itulah kecerdasan spiritual dan kecerdasan 

intelektual mempunyai keterkaitan. 

Selanjutnya terkait dengan pengajian kitab-kitab 

kuning (kitab klasik Islam) di pesantren, tujuan 

utamanya ialah mendidik calon-calon ulama. Para 

santri yang tinggal di pesantren untuk jangka waktu 

                                                           
42 Sudirman Tebba, Kecedasan Sufistik Jembatan Menuju 

Makrifat (Jakarta: Prenada Media, 2004), 90. 
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pendek (misalnya kurang dari satu tahun) dan tidak 

bercita-cita menjadi ulama, bertujuan untuk mencari 

pengalaman dan pendalaman perasaan keagamaan. 

Kebiasaan seperti ini pada umumnya dijalani 

menjelang dan pada bulan ramadhan. Umat Islam 

pada umumnya berpuasa pada bulan ini, dan merasa 

perlu menambah amalan-amalan ibadah, antara lain 

sembahyang sunnat, membaca Al-Qur’an dan 

mengikuti pengajian. Para santri yang tinggal 

bertahun-tahun di pesantren. Mereka inilah yang ingin 

menguasai berbagai cabang pengetahuan Islam dan 

mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi 

ulama.43 

d. Pelaksanaan Pengajian Kitab Kuning 

Waktu pelaksanaan pengajian biasanya 

berpatokan pada pelaksanaan salat lima waktu. Karena 

                                                           
43 Irfan Setiadi, “Karakteristik Pembelajaran Kitab Kuning di 

Pondok Pesantren Al-Ihya ‘Ulumuddin Kesugihan Cilacap”, 38. 
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dalam kehidupan pesantren penuh dengan nuansa 

sufistik, maka ada kalanya pelaksanaan suatu 

pengajian itu dijadikan sebagai wiridnya yang 

dilaksanakan secara konsisten.44 

Pengajian kitab kuning di pondok pesantren 

Darussalam dilaksanakan setiap hari kecuali hari 

sabtu. Pelaksanaan pengajian kitab kuning ini sama 

seperti pada umumnya dilakukan dengan metode 

sorogan dan bandhongan dan didampingi ustadz dan 

ustadzah. Pengajian kitab dengan metode bandhongan 

dilaksanakan dua kali dalam setiap hari, yaitu jam 

pertama di mulai pukul 20.00-21.00 WIB dan jam 

kedua dimulai pukul 21.00-22.00 WIB. Bagi santri 

yang mengikuti program tahfidzul Qur’an pengajian 

kitab dengan metode sorogan tidak di wajibkan. 

Sedangkan untuk pengajian kitab dengan metode 

                                                           
44 Abuddin, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan-

Lembaga Pendidikan  Islam di Indonesia, 179. 
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bandhongan pada jam ke dua pelajaran (21.00-22.00) 

diwajibkan bagi seluruh santri. 

Untuk metode sorogan dilaksanakan setiap hari 

setelah salat maghrib, kecuali malam jum’at dan 

malam ahad. Kitab yang dikajipun berbeda-beda, di 

mulai dari tingkat dasar yaitu mabadi’ fiqih, safinatun 

najah, sulam taufiq, dan taqrib. Dalam metode ini 

setiap santri menghadap ustad/ustadzah secara 

individu dengan materi kitab yang sesuai dengan 

tingkatan. Setiap santri harus belajar menguasai materi 

kitab dimulai dari menerjemah dengan menggunakan 

bahasa jawa, murod atau menerjemahkan dalam 

bahasa Indonesia, dan tarqib atau menjelaskan dari 

segi nahwunya. 
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3. Kegiatan Keagamaan 

a. Pengertian Kegiatan Keagamaan 

Kata kegamaan merupakan istilah yang berkata 

dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan “an” 

yang menunjukkan kata sifat yang bersifat keagamaan 

dengan pengertian sebagai berikut: 

1) Menurut Harun Nasution, agama berasal dari 

kata Sanskrit. Kata itu tersusun dari dua kata, a 

= tidak dan gam = pergi, jadi agama artinya 

tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara 

turun menurun.45  

2) Secara doktriner, agama adalah suatu ajaran 

yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai 

pembimbing kehidupan manusia agar mereka 

hidup berbahagia di dunia dan di akhirat.  

                                                           
45 Abuddin, Metodologi Sudi Islam, 9. 
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3) Adapun pengertian agama secara sosiologis-

psikologis adalah perilaku manusia yang 

dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, yang 

merupakan getaran batin yang dapat mengatur 

dan mengendalikan perilaku manusia, baik 

dalam hubungannya dengan Tuhan (ibadah) 

maupun dengan sesama manusia, diri sendiri 

dan terhadap realitas lainnya.46 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa agama adalah perturan Tuhan, yang diberikan 

kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia 

dan di akhirat kelak. Hal ini sama dengan firman 

Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 30: 

  

   

   
                                                           

46 Irzum Farihah, “Bimbingan Keagaman Bagi Masyarakat 

Perkotaan,” Konseling Religi, 1 (Juni, 2014),174. 
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Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan 

Lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

tidak ada peubahan pada fitrah Allah. 

(Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak 

mengetahui“.47 

 

Jalaludin menjelaskan bahwa keagamaan 

merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri 

seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku 

                                                           
47 Al-Qur’an, 30:34. 
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sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.48 

Menurut Poerwadarminta, keagaman adalah sifat-sifat 

yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu 

mengenai agama-agama.49 Sedangkan kegiatan 

mempunyai arti aktivitas, kegairahan, usaha dan 

pekerjaan. Jadi, dapat disimpukan bahwa kegiatan 

keagamaan adalah suatu kegiatan yang berupa 

kegiatan-kegiatan agama  Islam yang diarahkan untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan keagamaan 

serta memberikan keteladanan bagi yang 

melaksanakannya.50 

b. Tujuan Kegiatan Keagamaan 

Pada dasarnya kegiataan keagamaan merupakan 

usaha yang dilakukan (terhadap peserta didik/santri) 

                                                           
48 Jalaludin Rahmat, Psikologi Agama sebuah Pengantar 

(Bandung: Mizan, 2004),199. 
49 Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, 19. 
50 Suniar Siwi Mahanani, “Pengaruh Intensitas Kegiatan 

Keagamaan terhadap Kecerdasan Spiritual (Studi Kasus Santri Pondok 

Pesantren Tabiyatul Islam Al-Falah Salatiga Tahun 2016)”, Skripsi, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, 2017. 
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agar dapat memahami, mengamalkan ajaran-ajaran 

agama. Sehingga tujuan dari kegiatan keagamaan 

secara umum tidak terlepas dari tujuan pendidikan 

Islam atau pendidikan agama Islam. 

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari 

ajaran Islam keseluruhan. Karenanya, tujuan 

pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup 

manusia dalam Islam, yaitu: 

1) Menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu 

bertakwa kepada-Nya 

2) Dapat mencapai kehidupan bahagia di duna 

dan di akhirat.51 

Sehubungan dengan tujuan pendidikan Islam, 

maka dapat diketahui tujuan dari kegiatan keagamaan, 

yaitu:  

                                                           
51 Abuddin, Metodologi Sudi Islam, 8. 
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1) Meningkatkan intensitas dakwah Islamiyah 

kepada siswa dalam rangka membangun siswa 

sebagai generasi muda yang religius, sebagai 

implementasi Islam adalah rahmatan lil 

‘alamin. 

2) Membangun kesadaran siswa bahwa kegiatan 

keagamaan akan memotivasi sikap beragama 

yang baik dan kontinyu. 

3) Membangun pribadi siswa yang terbiasa dalam 

melaksanakan ibadah. 

4) Meningkatkan kemampuan siswa dalam aspek 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik 

5) Dapat mengetahui, mengenang serta 

membedakan hubungan satu pelajaran dengan 

pelajaran lainnya. 

Menurut Glock dan Stark, ada lima dimensi 

keberagamaan,yaitu: 
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1) Dimensi Keyakinan 

Yaitu tingkatan sejauh mana orang 

menerima hal-hal yang dogmatik di dalam 

agamanya. Misalnya surga, neraka, dan lain-

lain yang bersifat dogmatik. 

2) Dimensi Praktik Agama 

Yaitu tingkatan sejauh mana orang 

mengerjakankewajiban ritual agamanya. 

Misalnya shalat, puasa, membayar zakat. 

3) Dimensi Pengalaman Keagamaan 

Dimensi yang berisikan pengalaman-

pengalaman unik dan spektakuler yang 

merupakan keajaiban yang datang dari Tuhan. 

Misalnya merasa takut berbuat dosa. 
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4) Dimensi Pengetahuan Agama 

Yaitu tingkatan sejauh mana orang 

mengerjakan kewajiban ritual agamanya. 

Misalnya shalat, puasa, zakat. 

5) Dimensi Akhlak 

Dimensi ini meliputi bagaimana 

pengamalan keempat dimensi-dimensi 

sebelumnya yang ditunjukkan dalam tingkah 

laku seseorang.52 

Dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan 

Agama Islam disebutkan beberapa contoh kegiatan 

keagamaan, diantaranya : 1) musabaqoh Tilawatil 

qur’an 2) ceramah pengajian mingguan 3) peringatan 

hari besar Islam 4) kunjungan ke museum, ziarah 

                                                           
52 Nurul Maisyaroh, “Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Keagamaan terhadap Pengamalan Keagamaan Siswa Kelas VII MTsN 

Bantul Kota Tahun Pelajaran 2008/2009” Skripsi, Fakultas Tarbiyah, 

UniVersitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, 11. 
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makam Islam 5) seni kaligrafi 6) penyelenggaraan 

salat Jum’at.53 

Pendidikan amaliah bagi jiwa dapat dilakukan 

sebagai medan pergerakan. Oleh karena itu, setiap 

gerakan yang dilakukan akan memperoleh keuntungan 

yang besar, yang dapat mendekatkan diri pada Allah 

Swt. Pendidikan amaliah seperti melaksanakan semua 

yang diperintahkan oleh Allah dan yang dituntut oleh 

Rasul-Nya yang terakhir, tidak lain akan 

mendatangkan kebaikan bagi kita dan orang lain, baik 

kehidupan dunia maupun akhirat.54 Penopang-

penopang pendidikan jiwa secara amali dapat 

dilakukan dengan banyak cara salah satunya dengan 

melaksanakan berbagai ibadah wajib dan 

memperbanyak ibadah nawafil. 

                                                           
53 Kemendiknas, Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Agama 

Islam (Jakarta: 2010), 13. 
54 Ali Abdul Halim Mamud, Pendidikan Ruhaniah (Jakarta: 

Gema Insani, 2000), 94. 
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Untuk itu di pondok pesantren Darussalam juga 

melaksanakan kegiatan keagamaan yang berkaitan 

dengan praktik ibadah. Adapun kegiatan keagamaan 

yang dilaksanakan di pondok pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo antara lain: Muhadarah, salat 

tasbih, istighosah, khatmil Qur’an, salat lima waktu 

berjamaah, tilawatil Qur’an dan tahlil. Namun, peneliti 

hanya memfokuskan kegiatan keagamaan berupa 

ibadah mahdah yang bersifat sunnah namun 

diwajibkan dalam pondok pesantren Darussalam, 

meliputi ibadah salat tasbih, salat lima waktu 

berjamaah, dan tilawatil Qur’an. 

Dengan berbagai kegiatan tersebut, terdapat 

beberapa  kegiatan keagamaan yang menjadi 

penopang pendidikan jiwa di pondok pesantren 

Darussalam baik ibdah wajib maupun nawafil sebagai 

berikut: 



66 
 

1) Shalat Lima Waktu Berjamaah 

Dari segi bahasa, kata shalat berasal dari 

kata صَلة   -يَصل ِى -صل ى  yang asal maknanya 

dapat diartikan: melemaskan, memanggang, 

memanaskan, melunakkan, dan meluruskan.55 

Sedangkan dalam makna aplikatif dan empirik 

adalah suatu aktivitas ke-Tuhanan yang terdiri 

dari perkataan, perbuatan, sikap, dan gerak-

gerik khusus yang diawali ucapan takbir dan 

diakhiri dengan salam.56 

Lima shalat yang dimaksud adalah salat 

Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. 

Kelima salat itu merupakan pintu bagi setiap 

hamba yang mendambakan perjumpaan 

dengan Allah Swt. Kelima salat fardu itu 

                                                           
55Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Kecerdasan Kenabian 

(Prophetic Intelligence (Yogyakarta: Pustaka AlFurqan, 2006), 333. 
56 Ibid., 335. 
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merupakan aktivitas ke-Tuhanan yang sangat 

dalam makna dan hakikatnya. Makna dan 

hakikat salat lima waktu secara totalitass 

adalah proses pelepasan diri dari unsur 

kehewanan, keinsanan, dan kealaman. 

Sehingga, esensi ketauhidan benar-benar 

terwujud dalam diri secara lahiriah dan 

batiniah. Bukan ketauhidan hanya pada lisan, 

retorika, dan diskusi.57 

Kegiatan shalat jamaah ini diwajibkan 

untuk seluruh santri yang berada dalam 

lingkungan pondok. Bagi santri yang tidak 

mengikuti satu kali jamaa’ah akan 

mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan. 

2) Shalat Tasbih 

                                                           
57 Ibid., 339. 
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Salat tasbih merupakan salat sunnah yang di 

dalamnya pelaku salat akan membaca kalimat 

tasbih sebanyak 300 kali (4 rakaat masing-

masing 75 kali tasbih).58 Hikmah salat tasbih 

adalah dapat mencegah perbuatan keji dan 

kemungkaran yang dilakukan dengan hati yang 

ikhlas. 

Shalat tasbih rutin dilaksanakan setiap 

malam jum’at setelah salat maghrib sampai 

pelaksanaan salat isya yang wajib dilaksanakan 

oleh semua santri. Setelah salat tasbih selalu 

diikuti istighosah dan tahlil. 

3) Tilawatil Qur’an 

Tilawah al-Qur’an adalah membaca ayat 

suci Al-Qur’an dengan baik dan benar (tartil, 

                                                           
58 Wikipedia, Salat Tasbih, (Online), 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Salat_Tasbih), diakses 12 Pebruari 

2019. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Salat_Tasbih
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menampakkan huruf-hurufnya dan berhati-hati 

melafadzkannya), biasanya dimulai dari surat 

al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas. 

Tentang keutamaan dan kelebihan membaca 

al-Qur’an, Allah Swt berfirman:  

  

   

 

 

  

  

  

   

    

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang 

selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan 

menafkahkan sebahagian dari 
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rezki yang Kami anuge- rahkan 

kepada mereka dengan diam-diam 

dan terang-terangan, mereka itu 

mengharapkan perniagaan yang 

tidak akan merugi”.59 
 

Kegiatan tilawatil Qur’an biasanya 

dilakukan dengan metode sorogan yang 

dilakukan setiap setelah salat subuh. Selain itu 

juga terdapat khatmil qur’an yang rutin 

dilaksankan setiap ahad pon. 

 

4. Kecerdasan Spiritual 

a. Definisi Kecerdasan Spiritual 

Secara bahasa kecerdasan mengandung arti 

“Kesempurnaan perkembangan akal budi”. Menurut 

C.P. Chaplin yang dikutip oleh Imas Kurniasih, 

kecerdasan adalah kemampuan menghadapi dan 

menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat 

                                                           
59 al-Qur’an, 35:29. 
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dan efektif.6061 Sedangkan spiritual berasal dari kata 

spirit yang artinya “Semangat, jiwa, roh dan sukma”.62 

Spiritual adalah semangat kehiwaan/rohani, 

maksudnya jiwa atau rohani itu memiliki semangat 

atau dorongan yang sangat kuat yang menjadi dasar 

bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, 

semangat jiwa seseorang dalam menjalankan 

kehidupan. 

Kecerdasan spiritual (SQ) merupakan bagian 

terpenting dari kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan 

emosional (EQ). Kecerdasan spiritual merupakan 

penggerak dalam menggunakan jenis-jenis kecerdasan 

lain secara sendiri-sendiri atau bersamaan. Beberapa 

ahli mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai 

berikut: 

                                                           
60 Imas Kurniash, Mendidik SQ Anak (Jakarta: Pustaka Marwa, 

2010), 12. 
61 Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 209. 
62 Ibid., 13335. 
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1) Danah Zohar dan Ian Marshal mendefinisikan 

kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk 

menghadapi dan memecahkan persoalan 

makna dan nilai bahwa tindakan dan jalan 

hidup seseorang lebih bermakna/ bermanfaat 

dari pada yang lain.63 

2) Menurut Mujib dan Mudzakir, kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan qalbu yang 

berhubungan dengan kualitas batin seseorang. 

Kecerdasan ini mengarahkan seseorang untuk 

berbuat lebih manusiawi sehingga dapat 

menjangkau nilai-nilai luhur yang mungkin 

belum tersentuh oleh akal pikiran manusia.64 

3) Ary Ginanjar Agustian dalam bukunya ESQ, 

menyebutkan bahwa SQ adalah kemampuan 

                                                           
63 Danah, SQ, 4. 
64 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi 

Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 329-330. 
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untuk memberi makna ibadah terhadap setiap 

perilaku dan kegiatan, melalui langkah-

langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, 

menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan 

memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), 

serta berprinsip hanya karena Allah SWT.65 

Dapat dipahami bahwa kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan yang sudah ada dalam setiap 

manusia sejak lahir yang membuat manusia menjalani 

hidup ini dengan penuh makna, selalu mendengarkan 

suara hati nuraninya, tak pernah merasa sia-sia, semua 

yang dijalaninya selalu bernilai. Jadi dengan adanya 

kecerdasan spiritual ini membantu diri mempunyai 

pribadi dan manusia yang utuh. Kecerdasan siritual 

adalah kecerdasan jiwa. Ia adalah kecerdasan yang 

dapat membantu kita menyembuhkan dan membangun 

                                                           
65 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun 

Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ (Jakarta: Arga, 2005), 57. 
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diri kita secara utuh. SQ adalah kecerdasan yang 

berada di bagian dari yang dalam, berhubungan 

dengan kearifan di luar ego atau pikiran sadar.66 

Kecerdasan spiritual ini berhubungan erat dengan 

hati. Hati mengaktifkan nilai-nilai yang paling dalam, 

mengubahnya dari sesuatu yang kita pikir menjadi 

sesuatu yang kita jalani. Hati nurani akan menjadi 

pembimbing manusia tehadap apa yang harus 

ditempuh dan apa yang harus diperbuat, artinya setiap 

manusia sebenarnya telah memiliki radar hati sebagai 

pembimbingnya. 

Bagi seorang muslim, orang yang cerdas secara 

spiritual juga memiliki kecenderungan senang 

membantu orang lain, meninggalkan hal-hal yang 

menimbulkan kemurkaan Allah, mempunyai 

kemampuan empati yang tinggi terhadap penderitaan 

                                                           
66 Danah Zohar, SQ, 6 
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orang lain, dan bisa memilih kebahagiaan dalam 

hidupnya. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Mu’minun ayat 

1-11 di sebutkan:  

“(1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang 

yang beriman, (2) (yaitu) orang-orang yang 

khusyu' dalam sembahyangnya, (3) dan orang-

orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan 

dan perkataan) yang tiada berguna, (4) dan 

orang-orang yang menunaikan zakat, (5) dan 

orang-orang yang menjaga kemaluannya, (6) 

kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak 

yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya 

mereka dalam hal ini tiada terceIa. (7) 

Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka 

mereka Itulah orang-orang yang melampaui 

batas. (8) dan orang-orang yang memelihara 

amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 

(9) dan orang-orang yang memelihara 

sembahyangnya. (10) mereka Itulah orang-

orang yang akan mewarisi, (11) (yakni) yang 

akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di 

dalamnya”.67 

 

Sejalan dengan ayat tersebut bahwa kecerdasan 

spiritual bisa tercipta dengan adanya pemaknaan 

terhadap nilai-nilai ke-Tuhanan dan nilai-nilai tersebut 

                                                           
67 al-Qur’an, 23, 1-11. 
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bisa terbangun tidak hanya dengan pemaknaan 

hubungan vertikal dengan Tuhan tapi juga dengan 

pemaknaan terhadap nilai-nilai hubungan horizontal 

terhadap sesama. 

Ada beberapa bukti ilmiah keberadaan SQ yang 

dikemukakan Danah Zohar dan Ian Marshal, di 

antaranya adalah penelitian neuropsikolog, yang 

menemukan adanya God Spot (“titik Tuhan”) dalam 

otak manusia. “titik Tuhan” ini memang tidak 

membuktikan keberadaan Tuhan, tetapi menunjuk 

kecenderungan otak manusia yang berkembang ke 

arah pencarian agenda-agenda fundamental dalam 

hidup, seperti rasa memiliki, masalah makna, dan nilai 

kehidupan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan seseorang yang berasal dari dalam diri 
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manusia dalam menghadapi dan memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan makna kehidupan dan 

kemapuan tersebut dapat terlihat dari bagaimana 

seseorang melihat dan memaknai hubungannya 

dengan pihak lain. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan 

Spiritual 

Ada beberapa faktor yang menentukan 

kecerdasan spiritual seseorang. Di antaranya sumber 

kecerdasan itu sendiri (God-Spot), potensi qalbu 

(hati nurani). Spiritual adalah jalan yang paling ideal 

yang memberikan makna hidup bagi manusia di 

antara makhluk Allah yang lain. Agar terhindar dari 

kesesatan yang sedang di jalani ini, maka perlu 

diperhatikan hal-hal berikut:  

1) God Spot (Fitrah) Sebagaimana yang telah 

dikemukakan sebelumnya, bahwa Michael 



78 
 

Persinger sebagai neuropsikologis, dan pada 

tahun 1997 V.S. Ramachandra (ahli syaraf) 

dan timnya dari UniVersitas California telah 

menemukakan keberadaan “God Spot” pada 

otak manusia ini merupakan pusat spiritual 

yang berlokasi diantara koneksi-koneksi 

syaraf yang terletak di lobe temporal otak. 

2) Potensi qalbu, Mangenai potensi qalbu, secara 

klasik, sering dihubungkan dengan polemos 

‘amarah’, eros ‘cinta’, dan logos 

’pengetahuan’, padahal dimensi qalbu tidak 

hanya mencakup atau dicakup dengan 

pembatasan kategori yang pasti. Seluruh 

potensi qalbu harus disinari cahaya Ilahi (Ruh 

kebenaran), sehingga ia akan tetap berada di 
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dalam jalan kebenaran. Inilah tugas manusia 

yang paling berat.68 

Menurut Sinetar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan spiritual ialah otoritas 

intuitif, yaitu kejujuran, keadilan, kesamaan 

perlakuan terhadap semua orang dan mempunyai 

faktor yang mendorong (motivasi) kecerdasan 

spiritual. Suatu dorongan yang disertai oleh 

pandangan luas tentang tuntutan hidup dan 

komitmen untuk memenuhinya.69 

Sedangkan menurut Ary Ginanjar adalah inner 

value (nilai-nilai spiritual dari dalam) yang berasal 

dari dalam diri (suara hati), seperti keterbukaan, 

tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, dan 

kepedulian sosial. Faktor kedua yaitu drive yaitu 

                                                           
68 Toto, Kecerdasan Ruhaniah., 94. 
69 Sinetar, Kecerdasan Spiritual (Bandung: Mizan, 2001), 42. 
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dorongan dan usaha untuk mencapai kebenaran dan 

kebahagiaan.70 

Ary Ginanjar juga menyatakan akan terbentuk 

karakter manusia dengan 6 prinsip dalam kecerdasan 

spiritual berdasarkan rukun iman, yaitu: 

1) Prinsip bintang berdasarkan iman kepada 

Allah SWT, yaitu kepercayaan kepada Allah 

SWT. Semua tindakan hanya untuk Allah 

SWT, tidak pamrih dari orang lain dan 

melakukannya sendiri. 

2) Prinsip malaikat berdasarkan iman kepada 

malaikat. Semua tugas dilakukan dengan 

disiplin dan sebaik-baiknya. 

3) Prinsip kepemimpinan berdasarkan iman 

kepada rasul. Seorang pemimpin harus 

memiliki prinsip teguh, agar mampu menjadi 

                                                           
70 Ary Ginanjar, Rahasia Sukses, 45. 
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pemimpin yang sejati, seperti halnya 

Rasulullah  SAW. 

4) Prinsip pembelajaran berdasarkan iman 

kepada kitab. Suka membaca dan belajar 

untuk menambah pengetahuan dan mencari 

kebenaran yang hakiki. Berpikir kritis 

terhadap segala sesuatu hal dan menjadikan 

Al-Qur’an sebagai pedoman bertindak. 

5) Prinsip masa depan berdasarkan iman kepada 

hari akhir. Berorientasi terhadap tujuan 

jangka pendek, menengah, maupun jangka 

panjang. Semua itu karena setiap individu 

yakin akan mendapat balasan setiap apa yang 

dilakukan. 

6) Prinsip keteraturan berdasarkan iman kepada 

qadha dan qadar. Setiap keberhasilan dan 

kegagalan, semua takdir yang telah 
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ditentukan oleh Allah SWT. Hendaknya 

berusaha dengan bersungguh-sungguh dan 

berdoa kepada Allah SWT.71 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kecerdasan  spiritual 

adalah nilai-nilai yang muncul dari diri sendiri 

dengan dorongan usaha dan kebenaran  serta faktor 

good spot dan potensi qalbu. 

c. Tanda-tanda Orang Yang Memiliki Kecerdasan 

Spiritual 

Pada dasarnya anak dilahirkan dalam keadan suci, 

ia memiliki kecenderungan dasar pada kebajikan, 

dimana sadar ataupun tidak, sebagai manusia seorang 

anak juga merindukan, tercapainya kebermaknaan 

spiritual melalui hubungan dengan yang Maha Kuasa, 

sehingga jelas bahwa anak juga membutuhkan 

                                                           
71 Ary Ginanjar, Rahasia Sukses. 52. 
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pemenuhan kebutuhan spiritualnya agar mampu 

berkembang menjadi manusia sempurna. Selain itu, 

anak juga dianugerahi akal, agar mampu memahami 

dunianya, dan keagungan Tuhan, diberikan hati agar 

mampu menerima cahaya kebenaran dan iman, 

diberikan berbagai nafsu, serta ditiupkan ruh dimana 

Allah mengambil kesaksian padanya tentang keesaan 

Ilahi. 

Pada prinsipnya kecerdasan spiritual sudah ada di 

diri manusia tapi masih bisa dikembangkan seperti 

halnya bakat. Untuk itu, mengembangkan kecerdasan 

spiritual sangatlah penting. Berikut adalah tanda-tanda 

dari SQ yang telah berkembang dengan baik menurut 

teori Danah Zohar dan Ian Marshal yaitu: 

1) Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara 

spontan dan aktif) 
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Orang yang mempunyai kecerdasan 

spiritual yang tinggi ditandai dengan sikap 

hidupnya yang fleksibel atau bisa luwes dalam 

menghadapi persoalan. Fleksibel juga bukan 

berarti tidak mempunyai pendirian. Akan 

tetapi, flesibel karena pengetahuannya yang 

luas dan dalam serta sikap dari hati yang tidak 

kaku. Orang yang fleksibel lebih mudah untuk 

menyesuaikan diri dalam berbagai macam 

situasi dan kondisi. Orang feksibel juga tidak 

mau memaksakan kehendak dan tak jarang 

tampak mudah mengalah dari orang lain. 

Namun demikian, ia mudah untuk menerima 

kenyataan dengan hati yang lapang.72 

  

                                                           
72 Danah Zahar, SQ, 14. 
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2) Tingkat kesadaran yang tinggi. 

Orang yang mempunyai tingkat kesadaran 

yang tinggi berarti ia mengenal dengan baik 

siapa dirinya. Orang yang demikian lebih 

mudah mengendalikan diri dalam berbagai 

situasi dan keadaan, termasuk dalam 

mengendalikan emosi. Dengan mengenal diri 

sendiri secara, seseorang lebih mudah pula 

dalam memahami orang lain. Dalam tahap 

spiritual selanjutnya lebih muda baginya untuk 

mengenal Tuhannya. 

3) Kemampuan untuk menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan. 

Tidak banyak orang yang bisa menghadapi 

penderitaan dengan baik. Pada umumnya, 

manusia ketika dihadapkan dengan 

penderitaan, akan mengeluh, kesal, marah, atau 
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bahkan putus asa. Akan tetapi, orang yang 

mempunyai kecerdasan spiritual yang baik 

akan mempunyai kemampuan dalam 

menghadapi penderitaan dengan baik. 

Kemampuan menghadapi penderitaan ini 

didapat karena seseorang mempunyai 

kesadaran bahwa penderitaan ini terjadi 

sesungguhnya untuk membangun dirinya agar 

menjadi manusia yang lebih kuat. Ia juga 

mmepunyai kesadaran bahwa orang lain yang 

lebih menderita darinya ternyata masih banyak. 

Lebih dari itu, ia menemukan hikmah dan 

makna hidup dari penderitaan yang 

dihadapinya.73 

4) Kemampuan untuk menghadapi dan 

melampaui rasa takut. 

                                                           
73 Ibid., 17. 
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Setiap orang pasti mempunyai rasa takut, 

entah sedikit atau banyak. Takut terhadap apa 

saja, termasuk menghadapi kehidupan. Dalam 

menghadapi rasa takut ini, tidak sedikit dari 

manusia yang dijangkiti oleh rasa khawatir 

yang berlebihan. Takut menghadapi 

kemiskinan, misalnya bila berlebihan rasa 

takut itu membuat seseorang lupa terhadap 

hukum dan nilai. Akhirnya dalam rangka 

supaya hidupnya tidak miskin tidak segan 

untuk menipu, berbohong, mencuri, dan 

melakukan korupsi. Namun, jika seseorang 

yang memiliki kecerdasan spiritual akan 

menghadapi dan mengelola rasa takut itu 

dengan sabar. Kesabaran dalam banyak hal 

memang bisa bermakna sebagai keberanian 

karena orang orang yang mempunyai 



88 
 

kecerdasan spiritual juga mempunyai sandaran 

kuat dalam keyakinan jiwanya. 

5) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan 

nilai-nilai. 

Visi dan nilai inilah hal yang termasuk 

bernilai mahal dalam kehidupan seseorang. 

Tidak jarang seseorang mudah terpengaruh 

oleh bujuk rayu karena memang tidak 

mempunyai visi dan nilai. Atau mempunyai 

visi dan nilai namun tidak berpegangan dengan 

kuat. Visi dan nilai yang dimiliki sseorang bisa 

membuat hidupnya terarah, tidak goyah ketika 

menghadapi cobaan, dan lebih mudah dalam 

meraih kebahagiaan. 

6) Keengganan untuk menyebabkan kerugian 

yang tidak perlu. 
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Orang yang kecerdasan spiritualnya yang 

baik akan enggan bila keputusan atau langkah-

langkah yang diambilnya bisa menyebabkan 

kerugian yang tidak perlu. Hal ini bisa terjadi 

karena ia bisa berfikir lebih selektif dalam 

mempertimbangkan berbagai hal. Inilah hasil 

kecerdasan spiritual yang baik karena 

seseorang mempertimbangkannya dengan 

kekayaan jiwa. 

7) Kecenderungan untuk melihat keterkaitan 

antara berbagai hal (berpandangan holistik). 

Agar hal yang sedang di pertimbangkan 

itu menghasilkan kebaikan, sangat perlu 

melihat keterkaitan antara berbagai hal dalam 

sebuah masalah. Inilah yang disebut cara 

pandang holistik. Hanya orang yang memiliki 
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kecerdasan spiritual yang mampu 

melakukannya.74 

8) Kecenderungan untuk bertanya “mengapa” 

atau “bagaimana jika” untuk mencari jawaban-

jawaban yang mendasar.  

Pertanyaan tersebut biasanya dilakukan 

oleh seseorang untuk mencari jawaban 

mendasar. Inilah tanda bagi orang yang 

mempunyai kecerdasan spiritual yang baik. 

Dengan demikian, ia dapat memahami masalah 

dengan baik, tidak secara parsial, dan dapat 

mengambil keputusan yang baik pula. 

Pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana jika” 

penting agar seseorang mempunyai banyak 

kemungkinan sebagai jalan keluara dalam 

menghadapi suatu masalah. 

                                                           
74 Ibid., 22. 
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9) Pemimpin yang penuh pengabdian dan 

bertanggungjawab. 

Orang yang mempunyai kecerdasan 

spiritual yang baik akan bisa menjadi 

pemimpin yang penuh pengabdian dan 

bertanggung jawab.75 

Pada hakikatnya orang-orang yang cerdas 

spiritualnya akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

1) Merasakan kehadiran Allah 

2) Sabar 

3) Empati 

4) Berjiwa besar 

5) Jujur.76 

Menurut Jalaluddin Rakhmat mengutip lima 

karakterstik orang yang cerdas secara spiritual 

menurut Roberts A. Emmons, yaitu:  

                                                           
75 Ibid. 
76 Ibid., 14. 
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1) Mampu untuk mentransendensikan yang fisik 

dan material. 

2) Mampu untuk mengalami tingkat kesadaran 

yang memuncak. 

3) Mampu untuk menyakralkan pengalaman 

sehari-hari. 

4) Mampu menggunakan sumber-sumber spiritual 

untuk menyelesaikan masalah. 

5) Kemampuan untuk berbuat baik.77 

Dua karakteristik yang pertama sering disebut 

sebagai komponen inti kecerdasan spiritual. Orang 

yang cerdas secara spiritual tidak memecahkan 

persoalan hidup hanya secara rasional atau emosi saja. 

Dia menghubungkannya dengan makna kehidupan 

secara spiritual. Dia merujuk pada warisan spiritual 

                                                           
77 Imas, Mendidik SQ Anak, 43. 
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seperti teks-teks kitab suci untuk memberikan 

penafsiran pada situasi yang dihadapinya. 

d. Cara Mengembangkan Kecerdasan Spiritual 

Kecedasan spiritual adalah kecerdasn 

menyeluruh, sebagai tujuan akhir dari hirarki 

kebutuhan. Kecerdasan spiritual dapat dicapai setelah 

kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar sudah 

terpenuhi. Seseorang dengan kecerdasan spiritual yang 

sangat tinggi akan merasa bahwa hidup mereka sudah 

lengkap dan bertujuan positif, sejalan dengan 

kenyataan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang 

mendalam akan diri mereka dan melakukan apa yang 

mereka lakukan. Mereka memiliki kerendahan hati 

dan kepercayaan diri dengan baik dan dianggap lebih 

dewasa dan baik daripada rata-rata orang pada 

umumnya. 
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Untuk memperoleh kemampuan tersebut, Prof. 

DR. KH. Jalaludin Rakhmat menyarankan kepada 

orangtua dan guru dengan memberikan sepuluh kiat 

mengembangkan SQ anak sebagai berikut: 

1) Jadilah kita “Gembala Spiritual” yang baik 

untuk anak. 

Menjadikan diri kita sebagai orang yang 

pertama yang memberikan pemahaman dan 

makna akan segala yang dialami anak. Anak 

adalah “penyontoh” atau peniru yang baik. 

2) Bantulah anak merumuskan “misi” hidupnya. 

Misi yang utama untuk anak tentulah 

menjadi anak yang saleh, saleh dalam arti 

sesunggunya. Menurut Qurais Shihab, yang 

dimaksud saleh adalah menjadi manusia yang 

sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu 

untuk mengabdikan diri kepada Allah swt dan 
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menjadi khalifah di muka bumi yang 

membawa risalah kebenaran yang sesuai amar 

ma’ruf nahi munkar. 

3) Bacalah kitab suci bersama-sama dan 

jelaskanlah maknanya dalam kehidupan. 

Untuk orangtua dianjurkan untuk 

menggunakan waktu sesering mungkin untuk 

memperdengarkan bacaan-bacaan yang 

bermanfaat terutama al-Qur’an. Menurut 

penelitian, dengan sendirinya anak akan 

mendapat kemudahan nantinya dalam 

memahami apa-apa yang mereka dengar. Dan 

ketika sudah memulai memahami suatu hal 

maka jelaskanlah makna yang terkandung di 

dalamnya. 

4) Ceritakan kisah-kisah agung dari tokoh-tokoh 

spiritual. 
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Dengan menceritakan kisah-kisah tersebut 

agar anak dapat mencari hakikat kebenaran 

dalam hidup. 

5) Diskusikan berbagai persoalan dari segala 

perspektif. 

Diskusi merupakan langkah awal yang 

baik untuk merangsang pola pikir anak. 

Mereka akan terbiasa dengan segala persoalan 

dan bagaimana cara pemecahannya. 

6) Libatkan anak dalam kegiatan-keiatan ritual 

keagamaan. 

Orangtua harus memberikan pemahaman 

dan pemaknaan akan ritual keagamaan 

tersebut, agar anak tidak merasa semua itu 

hanya sebatas kebiasaan saja. 

7) Bacakan puisi-puisi atau lagu-lagu yang 

spiritual dan inspirasional. 
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Hal tersebut tidak hanya untuk melengkapi 

pengetahuan mereka, tapi juga akan mengasah 

bakat-bakat seni yang mereka miliki. 

8) Bawa anak untuk menikmati keindahan alam. 

Cara tersebut merupakan salah satu cara 

dalam memperkenalkan kebesaran Tuhan akan 

keindahan ciptaannya. 

9) Bawa anak ke tempat-tempat orang yang 

menderita. 

Ini salah satu cara untuk mengajarkan 

pada anak untuk bersyukur atas nikmat dan 

kesempurnaan yang telah diterimanya. 

10) Ikut sertakan anak dalam kegiatan-kegiatan 

sosial. 

Hal tersebut mengajarkan anak bersyukur 

dan memupuk kebersamaan dengan nilai-nilai 
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sosial, dan membuat anak terbiasa berbagi dan 

senantiasa peduli dengan orang lain.78 

 

C. Kerangka Berfikir 

Dalam menghadapi suatu masalah dalam hidup 

terkadang seseorang melakukan tindakan irasonal. Hal ini 

terjadi karena adanya kegersangan jiwa, tidak mendapat 

kedamaian abadi. Untuk itu seseorang perlu memiliki 

spiritual quotient (SQ) untuk membimbing pada 

kesadaran bahwa setiap diri manusia mempunyai 

keterbatasan tertentu. Salah satu cara untuk 

meningkatkan spiritual quotient (SQ) adalah dengan 

mengikuti pengajian kitab kuning dan kegiatan 

keagamaan. 

Kitab kuning merupakan salah satu elemen penting. 

Dari kitab-kitab ini dapat diperoleh segenap tata nilai dan 

                                                           
78 Ibid., 44-47. 
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ilmu pengetahuan Islam sehingga dapat di aplikasikan 

dalam kehidupannya. Selain mengikuti pengajian kitab 

kuning terdapat juga kegiatan keagamaan yang rutin 

dilakukan bertujuan untuk mengamalkan nilai-nilai yang 

Islami dalam setiap tindakan serta perbuatan dalam 

sehari-hari. 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: 

Variabel Independen (X1) : Keaktifan Mengikuti 

Pengajian Kitab 

Kuning 

 (X2) : Keaktifan Mengikuti 

Kegiataan 

Keagamaan   

Variabel Dependen (Y) :  Kecerdasan Spiritual 

1. Jika keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning 

baik, maka kecerdasan sipiritual santri baik. 
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2. Jika keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

baik, maka kecerdasan sipiritual santri baik. 

3. Jika keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning 

dan kegiatan keagaman baik, maka kecerdasan 

sipiritual santri baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesa berasal dari kata hypo yang berarti “kurang 

dari”, dan thesis yang berarti “pendapat”. Hipotesis 

merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang masih 

harus dibuktikan.79 Hipotesis juga diartikan merupakan 

dugaan yang mungkin benar, atau mungin salah. Dia 

akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika 

fakta-fakta membenarkannya. 

Untuk memudahkan jalan bagi peneliti ini, penulis 

mengajukan hipotesa yang nantinya akan diuji 

kebenarannya.hipotesa tesebut adalah sebagai berikut: 

                                                           
79Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 24. 
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Ha : Ada pengaruh keaktifan mengikuti pengajian kitab 

kuning terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo. 

Ho : Tidak ada pengaruh keaktifan mengikuti pengajian 

kitab kuning terhadap kecerdasan spiritual santri 

di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo. 

Ho : Tidak ada pengaruh kegiatan keagamaan terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

Ha : Ada pengaruh keaktifan mengikuti pengajian kitab 

kuning dan kegiatan keagamaan terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

Ho : Tidak ada pengaruh keaktifan mengikuti pengajian 

kitab kuning dan kegiatan keagamaan terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

Dari kedua hipotesis di atas, yang diajukan dalam 

peneletian ini adalah hipotesis alternatif (Ha). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah rencana atau struktur 

penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga kita 

dapat memperoleh jawaban atas permasalahan-

permasalahan penelitian. Rancangan peneltian bertujuan 

memberi pertanggungjawaban terhadap semua langkah 

yang akan diambil.80 

Dalam rancangan ini peneliti menggali sejumlah fakta 

data atau fakta-fakta yang ada di pondok pesanten 

Darussalam Bangunsari Ponorogo dengan teknik 

pengumpulan data dokumentasi dan angket dengan 

menyebar lembaran pernyataan yang akan diisi oleh 

                                                           
80 Margono, Metode PenelitianPendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta 2009), 100. 
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santri pondok pesanten Darussalam Bangunsari 

Ponorogo. 

Rancangan penelitan ini, peneliti mengambil tiga 

variabel, yaiu variabel bebas (Independent) dan variabel 

terikat (Dependent) yaitu: 

1. Keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning (X1) 

dan keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan (X2) 

sebagai variabel bebas (independent) yang menjadi 

sebuah perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (kecedasan spiritual). 

2. Kecerdasan spiritual (Y) sebagai variabel terikat 

(dependent) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas.81 

  

                                                           
81 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 187. 
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Dengan demikian rancangan penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1 : Keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning 

X2 : Keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

Y : Kecerdasan spiritual 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

X1 

X2 

Y 
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Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti 

baik berupaorang, benda, kejadian, nilai maupun hal-

hal yang terjadi.82 Sesuai dengan definisi di atas, maka 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh santri Pondok Pesantren Darussalam 

Bangunsari tahun yang keseluruhan berjumlah 68 

santri, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Santri putra: 17 santri 

b. Santri putri: 51 santri 

Namun, populasi yang diambil dalam penelitian ini 

adalah santri yang tidak mengikuti program tahfidz, 

sehingga total populasi yang terdapat dalam penelitian 

ini berjumlah 61 santri. 

2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu 

yang merupakan bagian dari populasi. Apabila peneliti 

                                                           
82 Ibid, 215. 
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dapat menjangkau seluruh populasi maka tidak pelu 

dilakukan pengambilan sampel.83 

Menurut Suharsimi, apabila subyeknya kurang dari 

100 orang, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat 

diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.84 Karena 

subjek dalam penelitian ini adalah santri putri dan 

putra yang mengikuti pengajian kitab kuning dan 

kegiatan keagamaan, serta jumlah subyek kurang dari 

100 orang, yakni  sejumlah 61 santri, maka penulis 

menetapkan sampel sebanyak 100% dari semua santri. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah sampling jenuh. Sampel ini sering dilakukan 

                                                           
83Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

Dalam Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 9. 
84 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), 94-95. 
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bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 

orang, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.85 

  

                                                           
85 Sugiono, Metode Penelitian, 85. 



108 
 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila 

menggunakan instrumen. Instrumen sebagai alat 

pengumpulan data harus benar-benar dirancang dan 

dibuat sedemikan rupa, sehingga menghasilkan data 

empiris sebagaimana adanya. Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang keaktifan mengikuti pengajian 

kitab kuning santri PP. Darussalam Bangunsari 

Ponorogo 

2. Data tentang keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan kitab kuning santri PP. Darussalam 

Bangunsari Ponorogo 

3. Data tentang kecerdasan spiritual santri PP. 

Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 2.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, 

penulis menggunakan teknik dengan menggunakan 

angket atau kuesioer. Angket atau kuesioner 

merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung tanya-

jawab dengan responden). Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan/pernyataan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui.86 Dengan demikian kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

                                                           
86 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik Dengan Menggunakan SPSS VERSI 22, 69 
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Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau 

selompok tentang fenomena sosial.87 Dengan skala 

Likert ini maka variabel yang akan dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak dalam menyusun item-

item instumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Pernyataan ini akan disebarkan kepada 

respoden, yakni seluruh santri Pondok Pesantren  

Darussalam Bangunsari Ponorogo.  

Adapun pengumpulan data dengan meggunakan 

angket yang mengacu pada skala Likert dengan skor 

sebagai berikut: 

  

                                                           
87 Ibid., 73. 
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Tabel 1 

Skala Likert 

Kriteria Skor Pernyataan 

Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak pernah 1 

 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip 

termasuk buku-buku pendapat, teori, dalil atau 

hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian.88 Teknik ini digunakan 

untuk mendapatkan data-data tentang identitas pondok 

pesanten, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, sejarah 

berdirinya pondok pesantren, dan sarana prasarana 

pondok pesantren. 

 

                                                           
88 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, 181. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan 

kegiatan setelah dari seluruh responden atau sumber data 

lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menguji hiptesis yang 

telah dilakukan.89 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian 

adalah: 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kormogorov–Smirnov (KS)  

yang dihitung dengan aplikasi SPSS VERSI 22 

Versi 21 pada taraf signifikansi 5%. 

                                                           
89 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, 207. 
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Pengambilan keputusan berdasarkan nilai 

probabilitas yaitu jika > 0,05 maka data normal 

dan jika < 0,05 maka data tidak normal. 

Untuk proses perhitungan data penelitian ini 

menggunakan aplikasi SPSS Versi 22. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam metode regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan penganggu pada periode 

sebelumnya (t-1). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi dapat dilakukane dengan 

uji Durbin-Watson (DW-test). Kriteria 

pengambilan keputusannya adalah:  

1) Jika < d < dL, berarti ada autokorelasi 

positif 



114 
 

2) Jika 4 – dL < d < 4, berarti ada 

autokorelasi negatif 

3) Jika dU < d < 4 – dU, berarti tidak ada 

autokorelasi positif atau negatif 

4) Jika dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ dL, 

pengujian tidak meyakinkan. 

Untuk proses perhitungan data penelitian ini 

menggunakan aplikasi SPSS Versi 22. 

c. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent). dimana nilai toleransi > 0,10 

yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen. 

Untuk proses perhitungan data penelitian ini 

munggunakan aplikasi SPSS Versi 22. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heretoskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variansi daalari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskidastisitas. Cara untuk 

mendeteksi dengan cara melihat grafik scatter 

plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(ZPRED) dengan residual (SRESID) dengan 

bantuan penghitung aplikasi komputer SPSS 

Versi 22. 

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel terikat dan variabel bebas 

mempunyai hubungan linier. Proses 

penghitungannya peneliti menggunakan bantuan 
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aplikasi SPSS Versi 22. Uji ini digunakan 

sebagai prasyarat dalam penerapan metode 

regresi linier. Adapun uji linieritas dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho : data kelompok A dengan kelompok 

B tidak berpola linier. 

Ha : data kelompok A dengan kelompok 

B berpola linier. 

2) Menemukan risiko kesalahan. Biasanya 

sering disebut dengan istilah taraf 

signifikansi. 

3) Kriterian pengujian 

Jika F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima 

Jika F hitung ≥ F table, maka Ho ditolak 

Menentukan F hitung dan F tabel 
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Langkah-langkah menghitung F hitung 

a) Membuat tabel penolong 

b) Menghitung jumlah kuadrat regresi 

 [𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 (𝑎)] 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 (𝑎)  =
(∑ 𝑌)2

𝑁
 

c) Menghitung nilai konstanta b 

𝑏 =  
𝑛. ∑ 𝑥𝑦 – ∑ 𝑥 . ∑ 𝑦

𝑛. ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥)2
 

d) Menghitung jumlah kuadrat regresi 

[𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 𝑎 (𝑏/𝑎)] 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 𝑎 (𝑏/𝑎) = 𝑏 (∑ 𝑥𝑦 −
∑ 𝑥 . ∑ 𝑦

𝑛
) 

e) Menghitung jumlah kuadrat reduksi 

⌈𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠⌉ 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠  =  ∑ 𝑌2 −  (𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 𝑎 (𝑏/𝑎) + 𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 (𝑎)) 

f) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat 

regresi [𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 (𝑎)] 
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𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 (𝑎) =  𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 (𝑎) 

g) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat 

regresi [𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 (𝑏/𝑎)] 

    𝑅𝐽𝐾
𝑟𝑒𝑔 (

𝑏

𝑎
)
 = 

𝐽𝐾
𝑟𝑒𝑔 𝑎 (

𝑏

𝑎
)
 

h) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat 

reduksi [𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 ] 

𝑅𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 =  
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠

𝑛 − 2
 

i) Menentukan Fhitung 

j) Menentukan Ftabel 

Nilai F table = F[(1-α) (dk reg [b/a]), (dk res)] 

F[(1-0,005) (dk reg [b/a]=1), (dk res)] 

F[(1-0,005) (dk reg, dk res)] 

4) Membandingkan nilai F hitung dan nilai F 

tabel  
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Membuat keputusan apakah Ho atau Ha 

yang diterima. 90 

Untuk proses penghitungan data penelitian 

menggunakan aplikasi SPSS Versi 22. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Sederhana 

Tekni analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah no 1 dan 2 yaitu dengan 

menggunakan analisisala regresi liner sederhana 

untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang ada dalam model mempunyai pengaruh 

yang nyata terhadap variabel dependen. Peliti 

menggunakan aplikasi SPSS Versi 22 untuk 

mengolah data.  

                                                           
90 Syofian Siregar, Statistic Parametrik Untuk Penelitian 

Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS 

VERSI 22 Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 178-180. 
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Adapun langkah-langkah pengambilan 

keputusan output SPSS Versi 22 adalah sebagai 

berikut; 

1) Cara 1 : jika sig > 0,005 maka Ho 

diterima dan jika sig < 0,005 maka Ho 

ditolak 

2) Cara 2 : jika -t tabel < t hitung, t tabel maka 

Ho diterima dan jika t hitung > - t tabel atau t 

hitung > t tabel maka Ho ditolak. 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan 

regresi sederhana menunjukkan Ho ditolak maka 

artinya ada pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat sehingga perlu analisis lebih 

lanjut.  

b. Uji Regresi Berganda  

Tekni analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah no 3 yaitu dengan 
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menggunakan analisis regresi linier berganda 

untuk mengetahui apakah kedua variabel bebas 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Peneliti menggunakan aplikasi 

SPSS Versi 22 untuk mengolah data. Adapun 

langkah-langkah pengambilan kputusan output 

SPSS Versi 22 adalah sebagai berikut; 

1) Cara 1: jika sig > 0,05 maka Ho diterima 

dan jika sig < 0,05 maka Ho ditolak 

2) Cara 2: jika Fhitung < Ftabel maka Ho 

diterima dan jika F hitung > F tabel maka Ho 

ditolak 

r  : untuk menentukan koefisien korelasi 

r2  : untuk koefisien determinasi 

uji F : untuk pengujian signifikansi 

regresi ganda yaitu untuk melihat 
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pengaruh secara bersama-sma antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan 

regresi ganda menunjukkan Ho ditolak, maka 

artinya ada pengaruh bersama-sama antara 

variabel bebas dan variabel terikat sehingga 

perlu analisis lebih lanjut. Untuk mengetahui 

besar pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat yaitu melihat 

output SPSS Versi 22 tabel anova B. 

c. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) sering 

diartikan sebagai seberapa jauh kemampuan 

semua variabel bebas dalam menjelaskan 

varians dari variabel terikatnya. Secara 

sederhana koefisien determinasi dihitung dengan 

mengkuadratkan koefisien korelasi (R).  
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F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak 

diukur. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus 

Product Moment: 

Ry.x1.x2 = √
𝑟2𝑦.𝑥1+𝑟2𝑦.𝑥2−2𝑟𝑦.𝑥1𝑟𝑦.𝑥2𝑟𝑥1.𝑥2

1−𝑟2𝑥1𝑥2
 

Keterangan:  

Ry.x1.x2 = koefisien korelasi antara variabel 𝑥1 dan 𝑥2 

bersama dengan variabel Y  

𝑟𝑦.𝑥1 = Korelasi product moment antara  𝑥1 

dengan y 

𝑟𝑦.𝑥2 = Korelasi product moment antara  𝑥2 

dengan y 

𝑟𝑥1.𝑥2 = Korelasi product moment antara  𝑥1 

dengan 𝑥2 



124 
 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2)/(𝑛−𝑘−𝑙)
 

Keterangan: 

R         = Koefisien korelasi berganda 

K         = jumlah variabel independent 

n         = jumlah data 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  𝐹(𝑘;𝑛−𝑘−𝑙)  

Dengan cara yang sama didapatkan koefisien 

korelasi untuk item pertanyaan yang lain. Setelah itu, 

untuk mendapatkan informasi kevalidannya, masing-

masing rxy dibandingkan dengan nilai rtabel. Apabila 

nilai rxy > nilai rtabel , maka item pertanyaan 

dinyatakan valid. 91 

Untuk uji validitas instrumen, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 29 responden dengan menggunakan 

12 butir pernyataan untuk variabel keaktifan 

                                                           
91 Ibid., 81-84. 
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mengikuti pengajian kitab kuning dan 12 butir 

pernyataan untuk variabel keaktifan mengikuti 

kegiatan keagamaan. Dari hasil perhitungan validitas 

item instrumen keaktifan mengikuti pengajian kitab 

kuning terdapat 9 butir soal yang dinyatakan valid 

yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Variabel 

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan terdapat 11 

butir soal yang dinyatakan valid yaitu nomor: 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sedangkan variabel kecerdasan 

spiritual terdapat 10 butir soal yang dinyatakan valid 

yaitu nomor: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18. 

Hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi berikut ini: 

Tabel 2 

“Hasil Uji Validitas Keaktifan Mengikuti Pengajian Kitab 

Kuning” 

No.Item 

Soal 
r “tabel” r “hitung” keterangan 

1 0,367 0,2099 Tidak Valid 
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2 0,367 0,4325 Valid 

3 0,367 0,5723 Valid 

4 0,367 0,3861 Valid 

5 0,367 0,5749 Valid 

6 0,367 0,5403 Valid 

7 0,367 0,4656 Valid 

8 0,367 0,4659 Valid 

9 0,367 0,5294 Valid 

10 0,367 0,3583 Tidak Valid 

11 0,367 0,4911 Valid 

12 0,367 0,036 Tidak Valid 

 

Tabel 3 

“Hasil Uji Validitas Keaktifan Mengikuti Kegiatan Keagamaan” 

No.Item 

Soal 
r “tabel” r “hitung” keterangan 

1 0,367 0,5732 Valid 

2 0,367 0,4057 Valid 

3 0,367 0,4358 Valid 
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4 0,367 0,3544 Tidak Valid 

5 0,367 0,5907 Valid 

6 0,367 0,5154 Valid 

7 0,367 0,5348 Valid 

8 0,367 0,4832 Valid 

9 0,367 0,7296 Valid 

10 0,367 0,4633 Valid 

11 0,367 0,4561 Valid 

12 0,367 0,5046 Valid 

Tabel 4 

“Hasil Uji Validitas Kecerdasan Spiritual” 

No.Item 

Soal 
r “tabel” r “hitung” keterangan 

1 0,367 0,5864 Valid 

2 0,367 0,2174 Tidak Valid 

3 0,367 0,3267 Tidak Valid 

4 0,367 0,5435 Valid 

5 0,367 0,0327 Tidak Valid 
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6 0,367 0,1459 Tidak Valid 

7 0,367 0,4384 Valid 

8 0,367 0,3801 Tidak Valid 

9 0,367 0,6166 Valid 

10 0,367 0,5576 Valid 

11 0,367 0,3911 Valid 

12 0,367 0,2222 Tidak Valid 

13 0,367 0,6023 Valid 

14 0,367 0,3831 Valid 

15 0,367 0,2712 Tidak Valid 

16 0,367 0,3459 Tidak Valid 

17 0,367 0,6049 Valid 

18 0,367 0,4885 Valid 

19 0,367 0,3038 Tidak Valid 
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2. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten cermat dan akurat. Jadi uji 

reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat 

ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya 

apabila lebih dari satu kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subyek yang homogen diperoleh 

hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur 

dalam diri subyek memang belum berubah. Dalam hal 

ini, relatif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap 

adanya perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil 

beberapa kali pengukuran. Karena data dalam 

penelitian ini merupakan data ordinal maka rumus 

yang digunakan adalah rumus alpha cronbach:92 

                                                           
92Ibid, 85-90.  
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Rumus varians (𝜎1
2) 

 𝜎1
2 =  

∑ 𝑥2𝑛
𝑖=𝑙

𝑛
−  [

∑ 𝑥𝑛
𝑖=𝑙

𝑛
]² 

Rumus koefisien alpha cronbach: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −  

∑ 𝜎1
2𝑛

𝑖=𝑙

𝜎1
2 ].  

Keterangan:  

r11  = koefisien reliabilitas tes 

k   = banyaknya butir item 

Σ𝜎𝑖²  = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir 

item 

𝜎𝑡
2   = varian total 

1  = bilangan konstanta 

Tabel 5 

“Hasil Uji Reliabilitas Instrumen  Penelitian” 

Variabel r11 rtabel Keterangan 

Keaktifan 

Mengikuti 

Pengajian Kitab 

Kuning 

0,712 
0,367 

Reliabel 
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Keaktifan 

Mengikuti 

Kegiatan 

Keagamaan 

0,691 
0,367 

Reliabel 

Kecerdasan 

Spiritual 
0,460 

0,367 
Reliabel 

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS VERSI 22, Lampiran 3 

Dari perhitungan reliabilitas melalui aplikasi SPSS 

Versi 22 yang terdapat pada lampiran 3 diketahui 

bahwa nilai reliabilitas instrumen pada pengelolaan 

kelas sebesar 0,712, dan nilai reliabilitas instrumen 

pada media pembelajaran 0,691. Kemudian 

dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf signifikansi 

5% adalah 0,367. Hasil konsultasi menunjukkan 

bahwa r hitung  > r tabel. Untuk itu dapat disimpulkan 

bahwa instrumen di atas adalah reliabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pondok Pesantren Darussalam 

Pada mulanya, di tahun 2009  Kiai Yasin Ashari 

mempunyai seorang anak asuh bernama Binti di tahun 

2010 bertambah satu bernama Nike,  dan di tahun 

2012 betambah satu lagi bernama Masruhin yang juga 

masih termasuk saudara dari keluarga istri Kiai Yasin. 

Pada tahun 2013 tiba-tiba datanglah dua orang yang 

berniat untuk meminta izin untuk menempati sambil 

merawat masjid, lalu Bu Rofi’ (panggilan dari istri 

Kiai Yasin) mengatakan, akan memberikan salah satu 

kamar di rumah beliau di bagian belakang bersama 

dengan Masruhin, jadi tidak usah tidur di masjid 

dengan syarat selalu ikut jama’ah dan adzan di masjid.  
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Kegiatan sehari-hari dari anak asuh dan dua orang 

pendatang tersebut adalah mengaji al-Qur’an ba’da 

subuh yang dibimbing oleh Kiai Yasin sampai khatam 

al-Qur’an. Adik kandung bu Rofi’ bernama Ust. Ali 

Murtadlo tiba-tiba ingin mengamalkan ilmunya yaitu 

dengan mengkaji kitab Minhajul ‘Abidin bersama 

dengan mereka di malam hari atau ba’da isya’. Jadi 

kegiatan mereka bertambah dengan mengaji kitab 

kuning. 

Pada tahun berikutnya datang lagi dua anak yang 

masih sekolah di SMKN 2 Ponorogo yang berniat 

untuk mencari tempat mengaji sambil sekolah, mereka 

bernama Arif dan Najib. Salah satunya adalah saudara 

Bu Rofi’ sendiri yang beralamat di desa Jambon-

Ponorogo. Pada awalnya mereka berniat untuk 

mencari kos yang dekat dengan sekolah mereka, 

namun ibunya Najib meminta agar ikut dengan Bu 
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Rofi’. Akhirnya Kiai yasin mendirikan satu kamar lagi 

untuk mereka.  

Selanjutnya datanglah rombongan anak dari 

Bojonegoro dan pendatang dari kota lain yang berniat 

untuk kuliah di IAIN Ponorogo untuk mencari tempat 

yang relatif murah, karena mereka berasal dari 

keluarga yang perekonomiannya relatif rendah. Dan 

pada akhirnya Kiai Yasin membangunkan lagi kamar 

untuk mereka. Kegiatan mereka di rumah Kiai Yasin 

ditambah dengan mengaji kitab Fathul Qorib di 

malam hari. Enam bulan berikutnya bertambah lagi 

tiga orang. Tahun 2015 meningkat sebanyak dua 

puluh tiga orang. Tahun 2016 bertambah lagi 

sebanyak 12 orang. Dan sampai sekarang di tahun 

2017 jumlahnya sudah mencapai sekitar tujuh puluh 

orang. 
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Pada awalnya Kiai Yasin dan Bu Rofi’ tidak 

berniat untuk membangun sebuah pondok pesantren, 

namun secara tiba-tiba banyak orang datang untuk 

mencari tempat, yang secara umum mereka adalah 

“anak kampus”. Lalu Kiai Yasin dan Bu Rofi’ 

mempunyai inisiatif untuk mengajarkan kitab al-

Qur’an dan kitab kuning sebagai kegiatan yang 

bermanfaat bagi mereka, karena pada umumya “anak 

kampus” mencari rumah kos sebagai tempat tinggal 

semasa kuliah dan pada umumnya mempunyai 

kegiatan relatif bebas. Disamping itu rumah Kiai 

Yasin juga satu lokasi dengan masjid, jadi sangat 

cocok untuk kegiatan-kegiatan yang bercirikan 

pesantren seperti jama’ah lima waktu, mengaji al-

Qur’an dan mengkaji kitab-kitab salafiyah. Hingga 

kemudian banyak orang yang menyebutnya sebagai 

pondok pesantren. 
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Banyak orang yang mencari rumah Kiai Yasin 

untuk menitipkan anaknya selama kuliah, namun 

mereka belum tau apa nama pesantrennya.  Sehingga 

Kiai Yasin menamakan pondok pesantrennya dengan 

nama “Nurul Munawwaroh”. Pada tahun 2016 ada 

rencana diadakan sebuah kegiatan Haflatul Imtihan 

Akhirussanah sebagai kegiatan tambahan santri pada 

akhir tahun. Kemudian pada akhirnya nama pondok 

pesantren tersebut ditetapkan berubah menjadi 

“Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam”. Nama 

tersebut diambilkan dari nama pondok yang pernah 

ditempati oleh Bu Rofi’ dan Ust. Ali murtadlo selama 

mondok dulu.  

2. Tujuan, Visi, dan Misi Pondok Pesantren Darussalam 

Pondok Pesantren Darussalam berdasarkan 

Pancasila dan Aqidah Islamiyah. Pondok ini bergerak 

di bidang pendidikan dan pengajaran serta dalam 
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usahanya selalu mengutamakan prinsip-prinsip 

pendidikan. 

a. Tujuan: 

1) Menjunjung tinggi dan mendalami ilmu 

agama Islam serta mengamalkan dengan 

sebaik-baiknya. 

2) Membentuk pribadi/karakter umat yang 

berbudi luhur, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, dan berkhidmad 

kepada masyarakat. 

3) Menumbuhkembangkan nilai-nilai agama 

kepada santri, sehingga dapat dijadikan 

pedoman dalam bermasyarakat, beramal, 

dan beribadah. 

b. Visi:  

“Unggul dalam kompetensi Agama, akademik 

dengan mengedepankan Akhlaqul Karimah, 
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serta berlandaskan Ahlus-Sunah Wal Jama’ah 

‘Ala Madzhabi Imam Syafi’i” 

c. Misi: 

1) Membantuk pribadi-pribadi yang tangguh, 

ulet, berkualitas, dan berakhlak mulia untuk 

menjadi umat/masyarakat yang baik dan 

bermanfaat bagi umat/masyarakat yang lain. 

2) Mencetak kader-kader ulama dan pemimpin 

umat yang mantap iptek dan imtaqnya, 

mampu mengamalkan ilmunya, baik untuk 

diri sendiri, keluarga maupun 

lingkungannya, serta mampu berdakwah 

untuk beramar ma’ruf dan nahi munkar.   

Kegiatan: “pembelajaran ilmu syari’at dan ushuluddin 

sebagai landasan dalam hidup beragama 

dengan media kitab kuning”. 
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3. Identitas Lembaga 

a. Nama Lembaga : PONDOK PESANTREN 

DARUSSALAM 

b. Alamat   : Jl Anggrek Kelurahan 

Bangunsari Kecamatan Ponorogo  

c. No Telepon  : 085259507733 

d. Berdiri  : 01 Juli 2015 

4. Sarana Prasarana 

Tabel 6 

Sarana Prasarana Pondok Pesantren Darussalam 

No Nama Barang 
Jumlah 

Barang 

Keadaan 

Barang 

1 Papan Tulis 3 Baik 

2 Meja Belajar Santri 25 Baik 

3 Rak Al Qur’an/Buku 2 Baik 

4 Ruang Kelas 4 Baik 

5 Kamar 10 Baik 
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6 Kamar Mandi 10 Baik 
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5. Susunan Penyelenggara/Pengurus Yayasan  

Pelindung : K.M. Yasin Ashari 

Penasehat : Drs. H. M. Muhsin 

 Slamet Hariyanto, S.H 

 Jamus Kunto, M.SI 

Ketua  : Imam Mudzakir, SE  

Sekretaris : Khusniati Rofi’ah, M.SI  

Bendahara : Nurul Chudaifah, S.Ag, M.H 

Anggota  : Budiono 

 Marsudi, S.Pd.I 

 Maratul Muflichati, S.Pd.I 

 

B. Deskripsi Data 
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1. Keaktifan Mengikuti Pengajian Kitab Kuning di 

Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning, peneliti 

menggunakan metode angket. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan objek penelitian adalah santri pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo yang 

berjumlah 61 santri. 

Dalam analisis ini, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan Mean dan Standar Deviasi untuk 

menentukan kategori keaktifan mengikuti pengajian 

kitab kuning yang baik, cukup dan kurang. 

Selanjutnya hasil skor keaktifan mengikuti pengajian 

kitab kuning dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Variabel Keaktifan Mengikuti 

Pengajian Kitab Kuning 

X1 F FX1 X1
2 FX1

2 
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36 1 36 1296 1296 

33 1 33 1089 1089 

30 1 30 900 900 

29 2 58 841 1682 

28 6 168 784 4704 

27 2 54 729 1458 

26 2 52 676 1352 

25 5 125 625 3125 

24 5 120 576 2880 

23 2 46 529 1058 

22 13 286 484 6292 

21 5 105 441 2205 

20 3 60 400 1200 

19 3 57 361 1083 

17 1 17 289 289 

16 5 80 256 1280 

15 2 30 225 450 

14 1 14 196 196 
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13 1 13 169 169 

N 61 1384 10866 32708 

 

Dari data skor tersebut kemudian dicari mean dan 

standar deviasi dengan langkah sebagai berikut: 

Mx1 = 
∑ 𝑓𝑥1

𝑁
=

1384

61
 = 22,68852 

SDx2 = √
∑ 𝑓𝑋12

𝑁
−  ⌊

∑ 𝑓𝑋1

𝑁
⌋

2

 

= √
32708

61
−  ⌊

1384

61
⌋

2

 

= √2955,049 − (22,68852)2 

= √536,1967 − 514,7689 

=√21,4278 

= 4,62901 

Hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx1 = 

22,68852 dan SDx1 = 4,62901. Untuk menentukan 

santri tentang keaktifan mengikuti pengajian kitab 

kuning pondok pesantren Darussalam Bangunsari 
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Ponorogo itu baik, cukup, dan kurang, dibuat 

pengelompokkan skor dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari Mx1 + 1.SDx1 adalah kategori  

santri tentang keaktifan mengikuti pengajian 

kitab kuning pondok pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo itu baik. 

2) Skor kurang dari Mx1 - 1.SDx1 adalah kategori  

peseta didik tentang santri tentang keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

itu kurang. 

3) Skor antara dari Mx1 + 1.SDx1 sampai Mx - 

1.SDx adalah kategori  santri tentang keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

itu cukup. 
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Adapun perhitungannya sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = 22,68852 + 1. 4,62901 

 = 22,68852 + 4,62901 

 = 27,31753 (dibulatkan 27) 

Mx1 - 1.SDx1  = 22,68852 - 1. 4,62901 

 = 22,68852 - 4,62901 

 = 18,05951 (dibulatkan 18) 

Skor lebih dari 27 dikategorikan  santri tentang 

keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo itu baik, 

sedangkan skor kurang dari 18 dikategorikan  santri 

tentang keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning 

pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

itu kurang baik, dan skor 18-27 dikategorikan  santri 

tentang keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning 

pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

itu cukup. Untuk mengetahui lebih jelas  santri tentang 
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keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8 

Kategori Keaktifan Mengikuti Pengajian Kitab Kuning 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 
Lebih dari 

27 
11 18,03% Baik 

2 18-27 40 65,58% Cukup 

3 
Kurang dari 

18 
10 16,39% Kurang 

 Jumlah 61 100%  

Berdasarkan  pengkategorian pada tabel 8 dapat 

diketahui bahwa yang menyatakan keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning pondok pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo dalam kategori baik 

dengan frekuensi sebanyak 11 responden (18,03%) 

dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 40 

responden (65,58%) dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 10 responden (16,39%) 

dengan demikian secara umum dapat diketahui bahwa 
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keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo adalah 

cukup. 

2. Keaktifan Mengikuti Kegiatan Keagamaan di Pondok 

Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan, peneliti menggunakan 

metode angket. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

objek penelitian adalah santri pondok pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo yang berjumlah 61 

santri. 

Dalam analisis ini peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Mean dan Standar Deviasi untuk 

menentukan kategori keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan yang baik, cukup dan kurang. Selanjutnya 

hasil skor keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

dapat dilihat di tabel berikut: 
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Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Variabel Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Keagamaan 

X2 F FX2 X2
2 FX2

2 

44 1 44 1936 1936 

42 1 42 1764 1764 

41 1 41 1681 1681 

40 2 80 1600 3200 

39 3 117 1521 4563 

38 3 114 1444 4332 

37 2 74 1369 2738 

36 10 360 1296 12960 

35 5 175 1225 6125 

34 5 170 1156 5780 

33 4 132 1089 4356 

32 5 160 1024 5120 

30 1 30 900 900 

29 3 87 841 2523 
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28 3 84 784 2352 

27 3 81 729 2187 

26 1 26 676 676 

25 2 50 625 1250 

24 4 96 576 2304 

23 1 23 529 529 

28 1 28 784 784 

N 61 2014 23549 68060 

Dari data skor tersebut kemudian dicari mean dan 

standar deviasi dengan langkah sebagai berikut: 

Mx2 = 
∑ 𝑓𝑥2

𝑁
=

2014

61
 = 33,01639 

SDx2 = √
∑ 𝑓𝑋22

𝑁
−  ⌊

∑ 𝑓𝑋2

𝑁
⌋

2

 

= √
68060

61
−  ⌊

2014

61
⌋

2

 

= √1115,737 − (22,68852)2 

= √1115,737 − 1090,082 

=√25,655 
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= 5,06507 

Hasil perhitungan di atas, dapat diketahui Mx2 = 

33,01639 dan SDx2 = 5,06507. Untuk menentukan  

santri tentang keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan di pondok pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo itu baik, cukup, dan kurang, 

dibuat pengelompokkan skor dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

4) Skor lebih dari Mx2 + 1.SDx2 adalah kategori  

santri tentang keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan pondok pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo itu baik. 

5) Skor kurang dari Mx2 - 1.SDx2 adalah kategori  

peseta didik tentang santri tentang keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

itu kurang. 
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6) Skor antara dari Mx2 + 1.SDx2 sampai Mx - 

1.SDx adalah kategori  santri tentang keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

itu cukup. 

Adapun perhitungannya sebagai berikut: 

Mx2 + 1.SDx2 = 33,01639+ 1.5,06507 

 = 33,01639+ 5,06507 

= 38,08146 (dibulatkan 38) 

Mx2 - 1.SDx2 = 33,01639- 1.5,06507 

 = 33,01639- 5,06507 

= 27,95132 (dibulatkan 28) 

Skor lebih dari 38 dikategorikan  santri tentang 

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo itu baik, 

sedangkan skor kurang dari 28 dikategorikan  santri 

tentang keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 
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pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

itu kurang baik, dan skor 28-38 dikategorikan  santri 

tentang keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

pondok pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

itu cukup. Untuk mengetahui lebih jelas  santri tentang 

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10 

Kategori Keaktifan Mengikuti Kegiatan Keagamaan 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 
Lebih dari 

38 
8 13,11% Baik 

2 28-38 41 67,21% Cukup 

3 
Kurang 

dari 28 
12 19,68% Kurang 

 Jumlah 61 100%  

 

Berdasarkan  pengkategorian pada tabel 10  

dapat diketahui bahwa yang menyatakan keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan di pondok pesantren 



154 
 

Darussalam Bangunsari Ponorogo dalam kategori baik 

dengan frekuensi sebanyak 8 responden (13,11%) 

dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 41 

responden (67,21%) dan dalam kategori kurang 

dengan frekuensi sebanyak 12 responden (19,68%) 

dengan demikian secara umum dapat diketahui bahwa 

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan di pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo adalah 

cukup. 

3. Spiritual Qotient (SQ) di Pondok Pesantren 

Darussalam 

Untuk mendapatkan data mengenai spiritual 

quotient, peneliti menggunakan metode angket. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah 

santri pondok pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo yang berjumlah 61 santri. 
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Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban 

tentang bagaimana spiritual quotient di pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo, maka 

peneliti menggunakan teknik perhitungan Mean dan 

Standar Deviasi untuk menentukan kategori spiritual 

quotient yang baik, cukup dan kurang. Selanjutnya 

hasil skor keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

dapat dilihat di tabel berikut: 

Tabel 11 

Distribusi Frekuensi Variabel Spiritual Quotient 

Y F FY Y2 FY2 

37 4 148 1369 5476 

36 3 108 1296 3888 

35 5 175 1225 6125 

34 5 170 1156 5780 

33 9 297 1089 9801 

32 5 160 1024 5120 

31 8 248 961 7688 
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30 4 120 900 3600 

29 5 145 841 4205 

28 5 140 784 3920 

27 4 108 729 2916 

26 1 26 676 676 

25 1 25 625 625 

24 2 48 576 1152 

N 61 1918 13251 60972 

 

Dari data skor tersebut kemudian dicari mean dan 

standar deviasi dengan langkah sebagai berikut: 

My = 
∑ 𝑓𝑦2

𝑁
=

1918

61
 = 31,44262 

SDy2 = √
∑ 𝑓𝑦22

𝑁
−  ⌊

∑ 𝑓𝑦2

𝑁
⌋

2

 

= √
60972

61
−  ⌊

1918

61
⌋

2

 

= √999,5409 − (31,44262)2 

= √999,5409 − 988,6383 
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=√10,9026 

= 3,30190 

Hasil perhitungan di atas, dapat diketahui My = 

31,44262 dan SDy = 3,30190. Untuk menentukan santri 

tentang spiritual quotient di pondok pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo itu baik, cukup, dan 

kurang, dibuat pengelompokkan skor dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

7) Skor lebih dari My + 1.SDy adalah kategori 

spiritual quotient di pondok pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo itu baik. 

8) Skor kurang dari My - 1.SDy adalah kategori 

spiritual quotient di pondok pesantren 

Darussalam Bangunsari itu kurang. 

9) Skor antara dari My + 1.SDy sampai My - 

1.SDy adalah kategori spiritual quotient di 
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pondok pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo itu cukup. 

Adapun perhitungannya sebagai berikut: 

My + 1.SDy = 31,44262 + 1.3,30190 

 = 31,44262 + 3,30190 

 = 34,74452 (dibulatkan 35) 

Mx2 - 1.SDx2 = 31,44262 - 1.3,30190 

 = 31,44262 - 3,30190 

 = 28,14072 (dibulatkan 28) 

Skor lebih dari 35 dikategorikan spiritual 

quotient di pondok pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo itu baik, sedangkan skor kurang dari 28 

dikategorikan spiritual quotient di pondok pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo itu kurang baik, dan 

skor 28-35 spiritual quotient di pondok pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo itu cukup. Untuk 

mengetahui lebih jelas spiritual quotient di pondok 
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pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12 

Kategori Spiritual quotient 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 
Lebih dari 

35 
7 11,47% Baik 

2 28-35 46 75,41% Cukup 

3 
Kurang 

dari 28 
8 13,12% Kurang 

 Jumlah 61 100%  

Berdasarkan  pengkategorian pada tabel 12 

dapat diketahui bahwa yang menyatakan spiritual 

quotient di pondok pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 7 responden (11,47%) dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 46 responden (75,41%) 

dan dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 

8 responden (13,12%) dengan demikian secara umum 

dapat diketahui bahwa spiritual quotient di pondok 
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pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo adalah 

cukup. 
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C. Analisis Data 

1. Pengujian Asumsi (Uji Asumsi Klasik) 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kormogorov–Smirnov (KS)  yang 

dihitung dengan aplikasi SPSS Versi 22 pada taraf 

signifikansi 5%. Pengambilan keputusan 

berdasarkan nilai probabilitas yaitu jika > 0,05 

maka data normal dan jika < 0,05 maka data tidak 

normal. Berdasarkenan harga koefisien probabilitas 

(sig) keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning 

sebesar 0,384, keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan sebesar 0,287, dan spiritual quotient 

sebesar 0,496. Dengan demikian data berdistribusi 

normal karena nilai p > 0,05. Hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 13 

Hasil Uji Normalitas Residu 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kitab_Kuning Keagamaan SQ 
Unstandardized 

Residual 

N 61 61 61 61 

Normal 

Parameter

sa,b 

Mean 22.69 32.85 31.44 .0000000 

Std. Deviation 4.667 5.422 3.329 2.40220581 

Most 

Extreme 

Differenc

es 

Absolute .116 .126 .106 .089 

Positive .116 .068 .064 .089 

Negative -.097 -.126 -.106 -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .906 .985 .830 .695 

Asymp. Sig. (2-tailed) .384 .287 .496 .719 

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS VERSI 22, Lampiran 8 

Dari hasil uji normalitas menggunakan aplikasi 

SPSS VERSI 22 masingmasing variabel X1, X2 dan 

Y mempunyai P-Value > 0,150 dan bisa dikatakan 

semua berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Oleh karena itu, penggunaan statistika 

regresi untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. 
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam metode regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan penganggu pada periode 

sebelumnya (t-1). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji 

Durbin-Watson (DW test). Kriteria pengambilan 

keputusannya adalah:  

5) Jika < d < dL, berarti ada autokorelasi 

positif 

6) Jika4 – dL < d < 4, berarti ada autokorelasi 

negatif 

7) Jika dU < d < 4 – dU, berarti tidak ada 

autokorelasi positif atau negatif 

8) Jika dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ dL, 

pengujian tidak meyakinkan. 
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Berikut tabel yang merupakan hasil dari uji 

autokorelasi. 

Tabel 14 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

M

o

d

e

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .692a .479 .461 2.443 1.872 

 Sumber: Hasil Perhitungan SPSS VERSI 22, Lampiran 8 

Berdasarkan output uji autokorelasi di atas 

nilai DW sebesar 1,872, sedangkan dL = 1,4847; 

dU = 1,6904. Uji autkorelasi di atas menunjukkan 

bahwa nilai dU < d < dL (1,5189 < 1,872 < 

1,6540), artinya tidak ada autokorelasi yang 

positif maupun negatif. 

c. Uji Multikolinieritas 
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Multikolinieritas adalah korelasi tinggi yang 

terjadi antara variabel bebas satu dengan variabel 

bebas lainnya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independent). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Nilai toleransi > 0,10 

dan nilai VIF = 10 maka dikatakan bahwa tidak ada 

multikolinieritas dalam variabel independen dalam 

model regresi. Berikut disajikan tabel yang 

merupakan hasil output uji multikolinieritas. 

Tabel 15 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

kitab kuning .574 1.743 
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keagamaan .574 1.743 

 Sumber: Hasil Perhitungan SPSS Versi 22, Lampiran 8 

Berdasarkan output uji multikolinieritas di atas 

bahwa hasil perhitungan nilai korelasi dari masing-

masing variabel independen yaitu keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning memiliki nilai 

toleransi 0,574, keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan memiliki nilai toleransi sebesar 0,574, 

dimana nilai toleransi > 0,10 yang berarti tidak ada 

korelasi antar variabel independen. Hasil 

perhitungan VIF dari masing-masing variabel 

independent yaitu variabel keaktifan mengikuti 

pengajian kitab kuning memiliki nilai VIF sebesar 

1,743, keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

memiliki nilai VIF sebesar 1,743, atau nilai VIF 

lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
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tidak ada multikolinieritas antar variael 

independen dalam model regresi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heretoskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variansi dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskidastisitas. Cara untuk mendeteksi dengan 

cara melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residual 

(SRESID).  

Dasar analisis: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang 

membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian 
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menyempit), maka mengindikasi telah 

terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas,serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka nol 

pada sumbu Y, maka tidak ada 

heteroskedastisitas 

Berikut hasil uji heteroskedastisitas:  

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

di atas da di bawah angka nol pada sumbu Y, maka 

model regesi tidak terdapat heteroskedastisitas. 

e. Uji Linieritas 

Sebelum menenukan uji linieritas, maka dapat 

dibuat rumusan hipotesis sebagi berikut: 

H0 : Tidak terdapat hubungan linier variabel 

bebas dengan variabel terikat 

H1 : Terdapat hubungan linier variabel bebas 

dengan variabel terikat 

Menentukan kriteria pengujian: 

H0 diterima jika Sig. Deviation From Linearity < 

0,05 

H1 diterima jika Sig. Deviation From Linearity > 

0,05 
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 Berdasarkan hasil uji linieritas pada output 

Tabel 16, diketahui bahwa nilai Sig. Deviation 

From Linearity sebesar 0,412 ; karena nilai sig 

0,412 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha yang diterima artinya terdapat 

hubungan linier variabel spiritual quotient (SQ) 

dengan keaktifan mengikuti pengajian kitab 

kuning. 

Hasil uji Linieritas: 

Tabel 16 

Uji Linieritas Kecerdasan Spiriual * Keaktifan 

Mengikuti Pengajian Kitab Kuning 

 

ANOVA Table 

 Mean 

Square 

F Sig. 

SQ * kitab 

kuning 

Between 

Groups 

(Combined) 19.510 2.611 .005 

Linearity 215.239 28.801 .000 
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Deviation 

from 

Linearity 

7.996 1.070 .412 

Within Groups 7.473   

Total    

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS VERSI 22, Lampiran 8 

Tabel 17 

Uji Linieritas Spiritual quotient * Keaktifan 

Mengikuti Kegiatan Keagamaan 

ANOVA Table 

 Mean Square F Sig. 

SQ * 

keagamaan 

Between 

Groups 

(Combined) 19.877 2.972 .002 

Linearity 298.838 44.686 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

5.195 .777 .718 

Within Groups 6.688   

Total    

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS VERSI 22, Lampiran 8 

Berdasarkan hasil uji linieritas pada outpu 

tabel anova di atas diketahui bahwa nilai Sig. 
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Deviation From Linearity adalah sebesar 0,718, 

karena nilai sig 0,718 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bawa Ho ditolak dan Ha yang dierima, 

sehingga terdapat hubungan linier variabel spiritual 

quotient (SQ) dengan keaktifan megikuti kegiatan 

keagamaan. 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial (T) Pengaruh Keaktifan Mengikuti 

Pengajian Kitab Kuning terhadap Spiritual quotient 

Santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo. 

Pengujian ini bertujuan menguji pengaruh 

keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning 

terhadap spiritual quotient santri di Pondok 

pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo 

dengan menggunakan analisis regresi linier 



174 
 

sederhana. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS 

Versi 22 untuk mengolah data.  

Berikut hasil output pengujian data: 

Tabel 18 

Hasil Uji T Pengaruh Keaktifan Mengikuti 

Pengajian Kitab Kuning terhadap Spiritual quotient 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error 

1 

(Constant) 22.236 1.768 12.573 .000 

Kitab_Kuning .406 .076 5.313 .000 

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS VERSI 22, Lampiran 9 

Untuk memperoleh hasil dari uji regresi secara 

parsial dengan tahapan sebagai berikut:  

1) Ha : b1 = 0 artinya, variabel keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

spiritual quotient (SQ). 
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Ho : b1 > 0 artinya, variabel keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel 

spiritual quotient (SQ). 

2) 𝛼 = 0,05 dengan df (n-k-1) = 61-2-1 = 58 

ttabel  = 2,001 

3) kriteria pengujian: 

a) Bila thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berarti ada pengaruh antara 

variabel terikat dengan variabel bebas. 

b) Bila thitung < ttabel, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. Berarti tidak ada pengaruh 

antara variabel terikat dengan variabel 

bebas. 

4) Dari tabel 4.13  di atas diketahui bahwa uji 

nilai thitung:  
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thitung variabel keaktifan mengikuti 

pengajian kitab kuning 5,313 dengan sig. 

0,073  

Berdasarkan hasil nilai thitung sebesar 5,313 dan 

t tabel sebesar 2,001 maka (thitung > ttabel), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa 

untuk variabel keaktifan mengikuti pengajian kitab 

kuning secara parsial memiliki pengaruh terhadap 

spiritual quotient (SQ). Dengan kata lain, apabila 

keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning baik, 

maka spiritual quotient (SQ) santri juga semakin 

meningkat. Sebaliknya, apabila keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan tidak baik maka 

spiritual quotient (SQ) santri juga akan turun. 
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b. Uji Parsial Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Keagamaan terhadap Spiritual quotient (SQ) Santri 

di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo 

Pengujian ini bertujuan menguji pengaruh 

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan terhadap 

spiritual quotient santri di Pondok pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

Peneliti menggunakan aplikasi SPSS Versi 22 untuk 

mengolah data. Berikut hasil output pengujian data: 

Tabel 19 

Hasil Uji T Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Keagamaan Berpengaruh Terhadap Spiritual 

quotient 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error 
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1 

(Constant) 17.920 1.975 9.074 .000 

Keagamaan .412 .059 6.939 .000 

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS VERSI 22, Lampiran 9 

Untuk memperoleh hasil dari uji regresi secara 

parsial dengan tahapan sebagai berikut:  

1) Ho : b2 = 0 artinya, variabel keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

spiritual quotient (SQ). 

  Ha : b2 > 0 artinya, variabel keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel 

spiritual quotient (SQ). 

2) 𝛼 = 0,05 dengan df (n-k-1) = 61-2-1 = 58 

ttabel  = 2,001 

3) kriteria pengujian: 
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a) Bila thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Berarti ada pengaruh antara 

variabel terikat dengan variabel bebas. 

b) Bila thitung < ttabel, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. Berarti tidak ada pengaruh 

antara variabel terikat dengan variabel 

bebas. 

4) Dari tabel 4.14  di atas diketahui bahwa uji 

nilai thitung: 

thitung variabel keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan = 6,939 dengan sig. 0,000. 

Berdasarkan hasil thitung sebesar 6,939 dan ttabel 

sebesar 2,001 maka (thitung > ttabel), maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa untuk 

variabel keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

secara parsial memiliki pengaruh terhadap spiritual 

quotient (SQ) santri. Dengan kata lain, apabila 
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keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan baik, 

maka spiritual quotient (SQ) santri juga semakin 

meningkat. Sebaliknya, apabila keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan tidak baik maka 

spiritual quotient (SQ) santri juga akan turun. 

c. Uji Simultan (uji F) Analisis Data Pengaruh 

Keaktifan Mengikuti Pengajian Kitab Kuning dan 

Kegiatan Keagamaan terhadap Spiritual quotient 

Santri di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo 

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sebuah tafsiran parameter secara 

bersama-sama yang artinya seberapa besar 

pengaruh dari variabel keaktifan mengikuti 

pengajian kitab kuning (X1) dan keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan (X2) terhadap 

spiritual quotient (Y) dengan menggunakan 



181 
 

analisis regresi berganda. Langkah-langkah 

pengujian: 

1) Ho : 𝛽1.2  = 0; artinya variabel keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning (X1) dan 

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

(X2) secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap spiritual quotient 

(SQ) (Y), 

Ha : 𝛽1.2  > 0; artinya variabel keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning (X1) dan 

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

(X2) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap spiritual quotient (SQ) (Y) 

2) Ftabel (df pembilang/k : df penyebut/ n-k-1 = 

61-2-1 = 58 

Ftabel (58;2) = 3,16 
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3) Kriteria penerimaan atau penolakan 

hipotesis, yaitu: 

a) Bila Fhitung ≥ 3,16 maka Ho ditolak 

b) Bila Fhitung ≤ 3,16 maka Ho diterima 

4) Hasil uji F 

Tabel 20 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Mean Square F Sig. 

1 

Regression 159.407 26.703 .000b 

Residual 5.970   

Total    

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS VERSI 22, Lampiran 9 

Berdasarkan uji F dapat dijelaskan bahwa 

besarnya Fhitung: 26,703 dan Ftabel 3,16; berarti 

Fhitung > Ftabel pada tingkat kesalahan 5% besarnya 

signifikansi 0,000 < 0,05 (𝛼 = 5%) maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Kesimpulannya bahwa variabel 



183 
 

keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning (X1) 

dan keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan (X2) 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

spiritual quotient (Y). 

Dari data kuesioner yang telah ditabulasikan 

dan dilakukan analisis menggunakan regresi 

berganda dengan mneggunakan program SPSS 

Versi 22 sebagai berikut: 

Tabel 21 

Hasil Uji Regresi Ganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

1 

(Constan

t) 

17.230 1.973 8.733 .000 

kitab 

kuning 

.163 .089 1.829 .073 

Keagam

aan 

.320 .077 4.165 .000 
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Sumber: Hasil Perhitungan SPSS VERSI 22, Lampiran 9 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Y = 17,230 + 0,163X1 + 0, 320X2 

a = 17,230; menunjukkan besarnya spiritual 

quotient (SQ) sebelum dipengaruhi 

keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning 

(X1) dan keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan (X2), 

b1 = 0,163; variabel keaktifan mengikuti 

pengajian kitab kuning mempengaruhi 

sebesar 0,163 untuk meningkatkan spiritual 

quotient (SQ), 

b2 = 0,320; variabel keaktifan mengikuti kegiatan 

keagamaan mempunyai pengaruh sebesar 

0,320 untuk meningkatkan spiritual 

quotient (SQ). 
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Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda dapat disimpulkan bahwa variabel 

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan (X2) 

mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam 

menaikkan spiritual quotient (SQ) dibandingkan 

dengan variabel keaktifan mengikuti pengajian 

kitab kuning. 

d. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel terikat, berikut 

hasil uji koefisien determinasi. 

Tabel 22 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Durbin-Watson 

1 .692a .479 .461 1.872 

Sumber: Hasil Perhitungan SPSS Versi 22, Lampiran 9 
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Untuk analisis koefisien determinasi adalah 

0,479 artinya perubahan spiritual quotient santri 

mampu diterangkan oleh perubahan keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning (X1) dan 

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan (X2) 

secara bersama-sama sebesar 47,9%. Sementara 

sisanya yaitu sebesar 52,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar variabel yang diteliti. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Keaktifan Mengikuti Pengajian Kitab 

Kuning terhadap Spiritual quotient Santri 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning secara 

parsial memiliki pengaruh terhadap spiritual quotient 

(SQ). Dari perhitungan diketahui bahwa responden 

yang diteliti berjumlah 61 responden,  sehingga 61 - 2 
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- 1 = 58. Dengan taraf kesalahan sebesar 5% maka 

thitung sebesar 5,313 dan ttabel sebesar 2,001 maka (thitung 

> ttabel), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

Ha yang berbunyi terdapat pengaruh keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning terhadap spiritual 

quotient santri di pondok pesantren Darussalam 

Bangunsari Ponorogo tidak ditolak. 

Adanya pengaruh antara pengajian kitab kuning 

dengan spiritual quotient ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rofiatul Hosna, 

M.Pd. mengenai urgensi pembelajaran kitab salaf 

dalam mengembangkan spiritual quotient. Beliau 

menyatakan bahwa pembelajaran kitab kuning 

merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan 

spiritual quotient, dimana guru/ustadz mengirimkan 

do’a atau tawassul kepada mushonnif dan kyai-kyai 
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yang mendahului. Materi yang diajarkan juga 

mengandung nilai spiritual yang tinggi. 
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2. Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Keagamaan 

terhadap Spiritual quotient Santri 

Berdasarkan hasil thitung sebesar 6,939 dan ttabel 

sebesar 2,001 maka (thitung > ttabel), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa untuk variabel 

keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

spiritual quotient (SQ) santri. Dengan kata lain, 

apabila keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan baik, 

maka spiritual quotient (SQ) santri juga semakin 

meningkat. Sebaliknya, apabila keaktifan mengikuti 

kegiatan keagamaan tidak baik maka spiritual quotient 

(SQ) santri juga akan turun. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini Ha yang 

berbunyi terdapat pengaruh keaktifan mengikuti 

kegiatan keagamaan terhadap spiritual quotient santri 
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di pondok pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo tidak ditolak. 

Adanya pengaruh kegiatan keagamaan terhadap 

spiritual quotient ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Suniar Siwi Mahanani mengenai 

pengaruh intensitas kegiatan keagamaan terhadap 

spiritual quotient. Suniar menyatakan bahwa 

intensitas kegiatan keagaman merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap spiritual quotient. 

3. Pengaruh Keaktifan Mengikuti Pengajian Kitab 

Kuning dan Kegiatan Keagamaan terhadap Spiritual 

quotient Santri 

Berdasarkan uji F dapat dijelaskan bahwa 

besarnya Fhitung: 26,703 dan Ftabel 3,16; berarti Fhitung > 

Ftabel pada tingkat kesalahan 5% besarnya signifikansi 

0,000 < 0,05 (𝛼 = 5%) maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Kesimpulannya bahwa variabel keaktifan 
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mengikuti pengajian kitab kuning (X1) dan keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan (X2) secara bersama-

sama berpengaruh terhadap spiritual quotient (Y). 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini Ha yang berbunyi terdapat pengaruh 

keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning dan 

kegiatan keagamaan terhadap spiritual quotient santri 

di pondok pesantren Darussalam Bangunsari 

Ponorogo tidak ditolak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 

mengenai variabel keaktifan mengikuti pengajian kitab 

kuning dan keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan 

terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren 

Darussalam Bangunsari Ponorogo dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan keaktifan 

mengikuti pengajian kitab kuning terhadap 

kecerdasan spiritual (SQ) santri di Pondok 

Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

Berdasarkan hasil (thitung > ttabel)  dengan nilai 

thitung sebesar 5,313 dan ttabel sebesar 2,001. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan keaktifan 

mengikuti kegiatan keagamaan terhadap 
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kecerdasan spiritual (SQ) santri di Pondok 

Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo. 

Berdasarkan hasil (thitung > ttabel) dengan nilai thitung 

sebesar 6,939 dan ttabel sebesar 2,001. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning dan 

variabel kegiatan keagamaan berpengaruh 

terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo, 

Berdasarkan hasil (Fhitung > Ftabel) dengan nilai 

Fhitung sebesar 26,703 dan Ftabel asebesar 3,16, 

sehingga apabila keaktifan mengikuti pengajian 

kitab kuning baik dan kegiatan keagamaan baik 

maka kecerdasan spiritual santri Pondok 

Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo juga 

baik. 
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B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasanm engenai 

pengaruh keaktifan mengikuti pengajian kitab kuning dan 

kegiatan keagamaan terhadap kecerdasan spiritual santri 

di Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo, 

maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Ustadz/ustadzah hendaknya selalu memperhatikan 

keaktifan santri dalam pembelajaran kitab kuning 

baik dari segi kehadiran ataupun sikap kritis 

dalam pembelajaran. 

2. Pengasuh serta penguruh pondok pesantren 

Darussalam lebih serius dalam mengawasi santri 

dalam mengikuti kegiatan keagamaan, jika 

melakukan pelanggaran benar-benar diberi sanksi 

dengan serius oleh pengurus tidak hanya untuk 
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menggugurkan kewajiban melakuka perintah dari 

pengasuh. 

3. Santri senantiasa mengikuti pengajian kitab 

kuning dan kegiatan keagamaan untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual. 
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