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ABSTRAK 

 

Obtivia, Tri Dewi. 2019. Pengaruh Kegiatan Menghafal 

Al-Qur’an Juz 30 dan Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa 

Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr. Harjali, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kegiatan Menghafal Al-Qur’an Juz 30, 

Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah, dan Kecerdasan 

Spiritual 

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan 

manusia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Ilahiah 

sebagai manifestasi dari aktivitasnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Manusia pada saat ini tidak cukup hanya 

memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional 

saja, melainkan harus dilengkapi dengan kecerdasan 

spiritual yang didapatkan dengan cara mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. yang salah satunya dengan membiasakan 

diri beribadah kepada-Nya melalui kegiatan menghafal Al-

Qur’an juz 30 dan membiasakaan shalat dzuhur secara 

berjamaah. Di lapangan ditemukan masih terdapat siswa 

yang kurang sadar akan pentingnya nilai ibadah, belum fasih 

dalam membaca Al-Qur’an, dan kepribadian siswa yang 

kurang baik. Sehingga hal tersebut belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh bapak dan ibu guru. Jadi diharapkan 
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melalui kegiatan menghafal Al-Qur’an juz 30 dan 

pembiasakaan shalat dzuhur berjamaah akan meningkatkan 

kecerdasan spiritual siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 

pengaruh kegiatan menghafal Al-Qur’an juz 30 terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 3 

Ponorogo, (2) untuk mengetahui pengaruh pembiasaan 

shalat dzuhur berjamaah terhadap kecerdasan spiritual siswa 

kelas XI IPS di SMA Negeri 3 Ponorogo, (3) untuk 

mengetahui pengaruh yang signifikan antara kegiatan 

menghafal Al-Qur’an juz 30 dan pembiasaan shalat dzuhur 

berjamaah terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS 

di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif 

dengan rancangan penelitian ex post facto. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo yang berjumlah 103 siswa. Penentuan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling 

dengan jumlah sampel 73 responden. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara, tes, angket, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis data digunakan rumus 

Regresi Linier Sederhana dan Berganda dengan bantuan 

SPSS 16 for windows. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) adanya 

pengaruh yang signifikan antara kegiatan menghafal Al-

Qur’an juz 30 terhadap kecerdasan spiritual dimana 

diperoleh nilai Fhitung (8,410) ≥ Ftabel (3,98), sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti kegiatan menghafal Al-

Qur’an juz 30 mempunyai pengaruh terhadap kecerdasan 
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spiritual sebesar 10,6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain, (2) adanya pengaruh yang signifikan antara 

pembiasaan shalat dzuhur berjamaah terhadap kecerdasan 

spiritual dimana diperoleh nilai Fhitung (4,895) ≥ Ftabel (3,98), 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti pembiasaan 

shalat dzuhur berjamaah mempunyai pengaruh terhadap 

kecerdasan spiritual sebesar 6,4% dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain, (3) adanya pengaruh yang signifikan 

antara kegiatan menghafal Al-Qur’an juz 30 dan 

pembiasaan shalat dzuhur berjamaah terhadap kecerdasan 

spiritual dimana diperoleh nilai Fhitung (7,616) ≥ Ftabel (3,13), 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti kegiatan 

menghafal Al-Qur’an juz 30 dan pembiasaan shalat dzuhur 

berjamaah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kecerdasan spiritual sebesar 17,9% dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2000, Danah Zohar dan Ian 

Marshall (dalam Triantoro Safana, 2007: 15) 

menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual merupakan 

dasar yang diperlukan untuk memfungsikan 

kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan 

emosional (EQ). Mereka menegaskan bahwa 

kecerdasan spiritual (SQ) merupakan kecerdasan 

tertinggi pada manusia yang melingkupi seluruh 

kecerdasan yang ada pada manusia.
1
 Kecerdasan 

spiritual berpusat pada ruang spiritual (spiritual 

space) yang memberi kemampuan pada kita untuk 

memecahkan masalah dan menemukan langkah yang 

lebih bermakna dan bernilai.
2
 Menurutnya, tanpa 

kecerdasan spiritual maka IQ dan SQ tidak akan 

berjalan dengan efektif dan optimal.
3
 

Kecerdasan manusia sangat tergantung pada 

kemampuannya mengatualisasikan inteligensi 

spiritual. Maka, ketika seseorang yang telah selesai 

memberi ribuan buku, akan tetapi ia tidak peduli 

terhadap pena Allah, seperti alam itu sendiri, 

fenomena sosial, suasana batin, dan eksistensi 

                                                           
       

1
 Triantoro Safana, Spiritual Intellegence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Spiritual Anak (Yogyakarta: Gaha Ilmu, 2007), 15. 
       

2
 Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik 

Kecerdasan: Pedoman bagi Orang Tua dan Guru dalam Mendidik Anak 

Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 42. 
       

3
 Triantoro Safana, Spiritual Intellegence, 15. 
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dirinya sendiri, dianggap Al-Qur‟an sebagai kaum 

ahli kitab, atau lebih buruk lagi seperti keledai yang 

terbebani dengan kitab. Sebaliknya, orang yang 

cerdas adalah mereka yang mampu mengapresiasi 

kehidupan itu sendiri, serta mencari tahu dari 

jawaban atas berbagai persoalan kehidupan. Mereka 

inilah merupakan orang-orang yang berhasil 

mengaktualisasikan kecerdasan spiritualnya secara 

optimal.
4
 

Desmita (2010: 175) menyebutkan bahwa 

anak-anak telah memiliki dasar-dasar kemampuan 

SQ yang dibawanya sejak lahir.
5
 Jika peserta didik 

mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi, maka 

ia akan lebih mempunyai kemampuan beragama 

yang benar tanpa harus fanatik dan tertutup terhadap 

kehidupan yang sebenarnya beragam.
6
 Seseorang 

yang memiliki kecerdasan spiritual biasanya 

memiliki dedikasi kerja yang lebih tulus dan jauh 

dari kepentingan pribadi (egoisme), apalagi 

bertindak zalim kepada orang lain.
7
 

Sukidi (2002: 4) memaparkan bahwa dewasa 

ini telah marak fenomena krisis manusia, baik 

berupa krisis intelektual maupun moral. Jika ditarik 

                                                           
       

4
 Suharsono, Melejitkan IQ, IE, dan IS (Depok: Inisiasi Press, 

2004), 148. 
       

5
 Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), 175. 
       

6
 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual terj. 

Rahmani Astuti, et. al. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), 12-13. 
       

7
 Suharsono, Melejitkan IQ, EQ, dan IS, 151. 
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lebih dalam lagi, krisis moral hampir merambah ke 

seluruh lini kehidupan yang sebenarnya bermuara 

pada krisis spiritual yang berakar dalam diri 

manusia.
8
 Krisis itu antara lain berupa maraknya 

perilaku seksual sebelum waktunya dalam diri 

remaja, maraknya angka kekerasan anak-anak dan 

remaja, kejahatan pada teman, pencurian, kebiasaan 

mencontek, dan berbagai kenakalan remaja lainnya.
9
 

Dengan demikian, adanya perilaku 

menyimpang pada anak-anak dan remaja 

mengindikasikan rendahnya kecerdasan spiritual 

yang dimilikinya. Agar anak-anak tidak terjerumus 

pada kenakalan remaja nantinya, diperlukan pola 

pembelajaran yang tepat, salah satunya yaitu dengan 

membelajarkan Al-Qur‟an pada anak sejak dini. 

Al-Qur‟an merupakan kalam Allah Swt. yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

merupakan mukjizat melalui perantara malaikat 

Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia 

sebagai pedoman hidup, sehingga umat manusia 

mendapat petunjuk untuk kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat.
10

  Oleh karena itu, untuk 

menjaga keautentikan Al-Qur‟an diperlukan 

                                                           
       

8
 Sukidi, Rahasia Sukses Hidup Bahagia Kecerdasan Spiritual 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 4. 
       

9
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya 

dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), 2. 
       

10
 Rois Mahfud, Al-Islam: Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 

Erlangga, 2011), 107. 
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penjagaan dan pemeliharaan agar umat Islam tidak 

kehilangan petunjuk yaitu dengan membumikan Al-

Qur‟an. 

Membumikan Al-Qur‟an disini yaitu 

melakukan upaya-upaya terarah dan sistematis di 

dalam masyarakat agar nilai-nilai Al-Qur‟an hidup 

dan dipertahankan.
11

 Terdapat banyak cara dalam 

mempelajari dan membumikan Al-Qur‟an, salah 

satunya dengan metode hafalan. 

Mengajarkan anak-anak untuk menghafal Al-

Qur‟an adalah satu hal yang penting dan mulia.
12

 

Kemampuan anak untuk menghafal bisa dimulai 

sejak kecil yaitu saat anak mulai belajar berbicara 

dan menguasainya dengan baik setelah tiga tahun. 

Para sahabat Nabi pun mengetahui pentingnya 

menghfal Al-Qur‟an beserta pengaruhnya terhadap 

jiwa anak-anak.
13

 

Selain itu, dalam agama Islam juga 

mengajarkan kita untuk melaksanakan berbagai 

ibadah. Ibadah sendiri mempunyai arti mengikat diri 

dengan syari‟at Allah yang diserukan oleh para 

rasul-Nya meliputi perintah larangan, penghalalan, 

dan pengharaman sebagai perwujudan ketundukan 

dan ketaatan kepada Allah Swt. Ketaatan dan 

                                                           
       

11
 Rif‟at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani (Jakarta: Amzah, 

2011), 274. 
       

12
 Sa‟ad Riyadh, Anakku, Cintailah Al-Qur’an (Jakarta: Gema 

Insani, 2009), 17. 
       

13
 Ahmad Salim Badwilan, Panduan Cara Menghafal Al-Qur’an 

(Yogyakarta: Diva Press, 2009), 230-231. 
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ketundukan tersebut harus tumbuh dari kecintaan 

kepada Allah, karena sesungguhnya Dialah yang 

paling berhak untuk dicintai dan disembah 

sehubungan dengan nikmat yang diberikannya.
14

 

Ibadah tersebut banyak macamnya, yang salah 

satunya adalah shalat. Shalat sendiri pun juga terbagi 

menjadi shalat fardhu dan shalat sunnah. 

Shalat selain sebagai perwujudan eksistensi 

keimanan seseorang, juga sebagai pembinaan pribadi 

seorang muslim dan fungsi sosial. Oleh karena itu, 

Islam mensyari‟atkan shalat berjamaah. Shalat 

berjamaah adalah shalat yang dikerjakan bersama-

sama paling sedikit dua orang. Satu orang sebagai 

imam dan satu orang menjadi makmum.
15

 Shalat 

berjamaah dijadikan sebagai wahana pengikat dan 

pengerat ikatan kekerabatan antara seorang imam 

dan makmumnya, antara makmum dengan imam, 

ataupun pengerat jalinan persahabatan antar 

makmum (jamaah) itu sendiri, sehingga terciptalah 

tali silaturahmi yang kuat dan kokoh.
16

 

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan 

yang dilakukan peneliti dengan Bu Aning Ayuti, 

M.Pd., selaku salah satu guru PAI yang mengajar di 

SMA Negeri 3 Ponorogo bahwa masih terdapat 

                                                           
       

14
 Isnatin Ulfah, Fiqih Ibadah: Menurut Al-Qur’an, Sunnah, dan 

Tinjauan Berbagai Madzhab (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 2-3. 
       

15
 M. Sholeh Qosim dan A. Afif Amrullah, Tuntutan Shalat untuk 

Warga NU dan Dalil-Dalilnya (Jakarta: LTM-PBNU, 2014), 153. 
       

16
 Chairil Mustafidz, Kaifiyyat Shalat Nabi (Yogyakarta: UII Press, 

2011), 130. 
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siswa yang kurang sadar akan pentingnya nilai 

ibadah. Misalnya, ketika adzan dzuhur telah 

berkumandang, siswa-siswinya masih belum 

bergegas untuk pergi ke masjid sekolah, tidak mau 

menjawab panggilan adzan, masih ada yang ke 

kantin, dan ada yang bercanda gurau bersama teman 

yang lainnya. Selain itu, juga masih terdapat siswa 

yang belum fasih dalam membaca Al-Qur‟an, suka 

bertutur kata yang kasar, suka urakan, dan 

kurangnya sikap hormat kepada guru. Ketika 

pelajaran berlangsung dan guru menjelaskan 

pelajaran, masih terdapat siswa yang tidak 

mendengarkan dan memperhatikannya. Ia malah 

sibuk berbincang-bincang dengan teman 

sebangkunya atau mengoperasikan hp pada saat jam 

pelajaran berlangsung. Hal tersebut mencerminkan 

bahwa kecerdasan spiritual siswa-siswinya masih 

kurang. Sehingga, guru-guru SMA Negeri 3 

Ponorogo terkhusus guru PAI mencanangkan 

program menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

membiasakan shalat Dzuhur secara berjamaah 

dilanjutkan dengan kultum. Program tersebut 

diberlakukan dengan tujuan agar semua siswanya 

dapat membaca Al-Qur‟an dengan fasih, untuk 

menciptakan lulusan yang minimal bisa menghafal 

Al-Qur‟an juz 30, membentuk kepribadian siswa 

yang baik, dapat menumbuh kembangkan kesadaran 

beribadah diantara para siswanya, dan membentuk 
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peserta didik agar selalu bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.
17

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kegiatan Menghafal Al-Qur‟an Juz 30 

dan Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah terhadap 

Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti 

dalam penelitian ini, namun karena keterbatasan 

waktu, dana, dan tenaga maka penelitian ini dibatasi 

pada kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah, serta 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS di SMA 

Negeri 3 Ponorogo. Objek penelitian ini difokuskan 

pada hasil atau nilai kecerdasan spiritual yang telah 

dilakukan setelah pemberian angket kecerdasan 

spiritual kepada siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan 

batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                                                           
       

17
 Wawancara dengan Bu Aning Ayuti, M.Pd. selaku guru PAI di 

SMA Negeri 3 Ponorogo pada hari Sabtu, 17 November 2018 pukul 

18.05 WIB. 
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1. Adakah pengaruh yang signifikan antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS di SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS di SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS di SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS di SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

pembiasaan shalat Duhur berjamaah terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS di SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS di SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 



9 
 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan 

penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menguji 

teori tentang ada ataupun tidaknya pengaruh 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 

kecerdasan spiritual siswa, dan diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran keilmuan 

tentang kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

dan pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah 

terhadap kecerdasan spiritual siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Sebagai informasi tentang pentingnya 

pengaruh kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 

30 dan pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah terhadap kecerdasan spiritual 

siswa. 

b. Bagi Sekolah/Guru 

Untuk memberikan wawasan akan 

pengaruh kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 

30 dan pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah terhadap kecerdasan spiritual 

siswa. 

c. Bagi Penulis Lain 

Untuk memberikan inspirasi 

sekaligus motivasi bagi peneliti lain, 
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khususnya mahasiswa IAIN Ponorogo 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

yang terkait dengan gagasan peneliti. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam 

memahami terhadap penulisan skripsi ini peneliti 

menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Adapaun 

pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil 

penelitian terdahulu, landasan teori kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30, pembiasaan shalat 

Dzuhur berjamaah, dan mata kecerdasan spiritual, 

dan pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian 

yang meliputi rancangan penelitian, populai, sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. 

Bab Keempat, berisi temuan dan hasil 

penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis), serta pembahasan dan interpretasi. 

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 

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa 

telaah pustaka yang peneliti temukan. Telaah 

pustaka tersebut antara lain: 

Pertama, skripsi milik Hidayatus Sayyidah, 

yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Membaca 

Al-Qur‟an Siswa Melalui Kegiatan Menghafal Juz 

30 Setiap Pagi di MI Ma‟arif Cekok Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

Tujuan penelitian tersebut adalah (1) untuk 

menjelaskan pelaksanaan membaca Al-Qur‟an juz 

30 di MI Ma‟arif Cekok Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2012/2013, (2) untuk menjelaskan upaya 

sekolah dalam peningkatan kemampuan membaca 

Al-Qur‟an juz 30 setiap pagi di MI Ma‟arif Cekok 

Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013, (3) 

untuk menjelaskan hasil dari kegiatan menghafal juz 

30 dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-

Qur‟an siswa di MI Ma‟arif Cekok Babadan 

Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013. 

Persamaannya yaitu sama-sama membahas 

tentang kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30. 

Sedangkan perbedaannya ada pada subjek yang 

diteliti dan metode penelitiannya. Jika peneliti yang 
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saat ini lakukan subjek yang diteliti adalah siswa 

kelas XI IPS di SMA Negeri 3 Ponorogo dan metode 

penelitiannya menggunakan metode kuantitatif, 

namun Hidayatus Sayyidah meneliti siswa-siswi di 

MI Ma‟arif Cekok Babadan Ponorogo dan metode 

penelitiannya menggunakan metode kualitatif. 

Dari hasil analisis yang dilakukan Hidayatus 

Sayyidah tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil 

dari kegiatan menghafal juz 30 yakni rata-rata 90% 

sudah bisa membaca Al-Qur‟an sesuai dengan 

kaidah yang benar. Namun, untuk yang rajin akan 

selalu termotivasi untuk selalu menghafal, 

sedangkan anak yang cenderung malas akan sedikit 

hafalannya. Hal ini juga terlihat bahwasannya dalam 

sehari setiap guru pengampu menerima setoran 

hafalan anak kurang lebih 5 sampai 10 anak. 

Kedua, skripsi milik Wiwin Nurul Laili yang 

berjudul “Peningkatan Kedisiplinan Shalat Dzuhur 

Berjamaah Melalui Fingerprints dan Pengaruhnya 

Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas XI di 

SMA N 4 Magelang”. 

Tujuan penelitian tersebut adalah (1) untuk 

mengetahui tingkat kedisiplinan shalat dzuhur 

berjamaah siswa SMA N 4 Magelang dan 

pengaruhnya terhadap kecerdasan spiritual, (2) untuk 

mengetahui tingkat kecerdasan spiritual siswa SMA 

N 4 Magelang, (3) untuk mengetahui korelasi 

kedisiplinan shalat Dzuhur berjamaah siswa SMA N 
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4 Magelang dan pengaruhnya terhadap kecerdasan 

spiritual. 

Persamaannya yaitu sama-sama membahas 

tentang pengaruh pembiasaan shalat dzuhur 

berjamaah terhadap kecerdasan spiritual siswa. 

Perbedaannya ada pada letak variabel pembiasaan 

shalat Dzuhur berjamaah. Peneliti meletakkan 

variabel pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah pada 

variabel X2, sedangkan Wiwin Nurul Laili 

meletakkan variabel pembiasaan shalat dzuhur 

berjaamah pada variabel X saja. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ada korelasi atau pengaruh antara 

kedisiplinan shalat Dzuhur berjamaah siswa melalui 

sistem fingerprint dengan kecerdasan spiritualnya 

siswa kelas XI yang yang menganut agama Islam di 

SMA N 4 Magelang. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil koefisien korelasi sebesar 0,617 yang berarti 

kuatnya tingkat hubungan antara kedua variabel 

tersebut, yang berarti semakin dapat dipercaya 

hubungannya antar kedua variabel tersebut. Uji 

signifikasi menunjukkan hasil 0,000 sehingga dapat 

diartikan adanya hubungan secara signifikasi antara 

kedisiplinan shalat dzuhur berjamaah siswa melalui 

sistem fingerprint dengan kecerdasan spiritual. 

Ketiga, skripsi milik Astrid Aisarahmi yang 

berjudul “Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan 

Kecerdasan Spiritual terhadap Akhlak Siswa Kelas 
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X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun 

Ajaran 2016/2017”. 

Tujuan penelitian tersebut adalah (1) untuk 

mengetahui pengaruh lingkungan pendidikan 

terhadap akhlak siswa kelas X di MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo, (2) untuk mengetahui 

pengaruh kecerdasan spiritual terhadap akhlak siswa 

kelas X di MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo, 

(3) untuk mengetahui pengaruh lingkungan 

pendidikan dan kecerdasan spiritual terhadap akhlak 

siswa kelas X di MA Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo. 

Persamaannya yaitu sama-sama membahas 

tentang kecerdasan spiritual siswa. Sedangkan 

perbedaannya ada pada subjek yang diteliti. Jika 

peneliti yang saat ini lakukan subjeknya adalah 

siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

Namun Astrid Aisarahmi meneliti tentang siswa 

kelas X MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan pendidikan dan kecerdasan 

spiritual berpengaruh terhadap akhlak siswa di MA 

Al-Islam Joresan tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini 

dibuktikan dari analisis bahwa dengan taraf 

kesalahan 5%, diperoleh Ftabel sebesar 3,07. 

Sedangkan Fhitung sebesar 46,648%. Sehingga Fhitung > 

Ftabel yang artinya lingkungan pendidikan dan 

kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap akhlak 

siswa di MA Al-Islam Joresan. Dengan demikian 
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maka H0 ditolak. Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R
2
), didapatkan lingkungan pendidikan 

dan kecerdasan spiritual berpengaruh 41,4% 

terhadap akhlak siswa di MA Al-Joresan, dan 58,6 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kegiatan Menghafal Al-Qur’an Juz 30 

a. Pengertian Menghafal Al-Qur’an Juz 30 

Diantara karakteristik Al-Qur‟an 

merupakan kitab suci yang mudah untuk 

dihafal, diingat, dan dipahami. Allah Swt. 

berfirman dalam Q.S. Al-Qamar ayat 17 

yang berbunyi: 

             

    

Artinya: “dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan 

Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang 

mengambil pelajaran?”
1
 

Ayat-ayat Al-Qur‟an mengandung 

keindahan dan kemudahan untuk dihafal 

bagi mereka yang ingin menghafalnya dan 

menyimpannya di dalam hati. Allah Swt. 

telah menjamin pemeliharaan Al-Qur‟an ini 

                                                           
       

1
 Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan Al-Qur’an terj. Abdul 

Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 187. 
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dengan ungkapan yang tegas. Di antara 

perangkat untuk memeliharanya adalah 

menyiapkan orang yang menghafalnya pada 

setiap generasi.
2
 

Selain itu, banyak juga hadits 

Rasulullah SAW yang mendorong untuk 

menghafal Al-Qur‟an atau membacanya di 

luar kepala, sehingga hati seorang individu 

muslim tidak kosong dari sesuatu bagian 

dari kitab Allah Swt. Rasulullah SAW 

memberikan penghormatan kepada orang-

orang yang mempunyai keahlian dalam 

membaca Al-Qur‟an dan menghafalnya, 

memberitahukan kedudukan mereka, dan 

mengedepankan mereka dibandingkan 

orang lain.
3
 

Syaiful Bahri Djamarah  mengatakan 

bahwa menghafal adalah kemampuan jiwa 

untuk memasukkan (learning), menyimpan 

(retention), dan menimbulkan kembali 

(remembering) hal-hal yang telah lampau.
4
 

Menghafal Al-Qur‟an adalah simbol umat 

Islam dan duri bagi masuknya musuh-

musuh Islam.
5
 

                                                           
       

2
 Ibid., 188. 

       
3
 Ibid., 191. 

       4 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), 44. 
       

5
 Ahmad  Salim Badwilan, Panduan Cara Menghafal Al-Qur’an, 

27. 
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Dalam proses penghafalan, memori 

memiliki peranan yang sangat penting. 

Ingatan (memory) merupakan suatu daya 

yang dapat menerima, menyimpan, dan 

mereproduksi kembali kesan-kesan atau 

tanggapan atau pengertian. Adapun hal-hal 

yang mudah diingat adalah: 

1) Suatu hal yang sesuai dengan 

perasaannya. 

2) Hal-hal yang dialami sebaik-baiknya. 

3) Hal-hal yang menimbulkan minat dan 

perhatian. 

4) Hal-hal yang mengandung arti bagi 

seseorang.
6
 

Dari pemaparan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa menghafal adalah suatu 

proses memasukkan atau menyimpan 

informasi dengan membaca ataupun 

mendengar secara berulang dan dapat 

mengingat dan memunculkan kembali di 

luar kepala. 

Al-Qur‟an merupakan kalam Allah 

yang bernilai mukjizat yang diturunkan 

pada Rasulullah melalui malaikat Jibril 

yang diriwayatkan secara mutawatir dan 

membacanya bernilai ibadah, yang dimulai 

dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan 

                                                           
       

6
 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta,2013), 26-27. 
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surat An-Nas.
7
 Tidak ada satu bacaan pun 

selain Al-Qur‟an yang dipelajari redaksinya, 

bukan hanya dari segi penetapan kata demi 

kata dalam susunannya serta pemeliharaan 

kata tersebut, tetapi mencakup arti 

kandungannya yang tersurat dan tersirat 

sampai kepada kesan-kesan yang 

ditimbulkannya.
8
 

Menghafal Al-Qur‟an adalah fardhu 

kifayah. Apabila sebagian orang 

melakukannya, maka gugurlah dosa dari 

yang lain. Disini harus ditunjukkan 

keutamaan mempelajari Al-Qur‟an dan 

keharusan pencarian yang lebih intensif 

terhadapnya. Allah Swt. tidak 

memerintahkan Nabi-Nya untuk mencari 

penambahan sesuatu selain ilmu. Tidak ada 

sesuatu yang lebih baik selain mempelajari 

Al-Qur‟an, karena di dalamnya terkandung 

ilmu-ilmu agama yang merupakan dasar 

bagi beberapa ilmu syariat yang 

menghasilkan pengetahuan manusia tentang 

Tuhannya, dan mengetahui perintah agama 

                                                           
       

7
 Mohammad Gufron dan Rahmawati, Ulumul Qur’an: Praktis dan 

Mudah (Yogyakarta: Teras, 2013), 1. 
       

8
 M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an (Yogyakarta: Mizan, 

2013), 21. 
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yang diwajibkan terhadap seorang mukallaf 

dalam aspek ibadah dan muamalah.
9
 

Menghafal Al-Qur‟an adalah suatu 

proses mengulang-ulang bacaan Al-Qur‟an 

baik dengan cara membaca maupun dengan 

cara mendengar, sehingga bacaan tersebut 

dapat melekat pada ingatan dan dapat 

diucapkan atau diulang kembali tanpa 

melihat mushaf Al-Qur‟an. Selain itu, 

menghafal Al-Qur‟an juga merupakan suatu 

proses mengingat, dimana seluruh materi 

ayat (rincian bagian-bagiannya seperti 

fonetik, waqaf, dan lain-lain) harus diingat 

secara sempurna.
10

 

Jadi, kegiatan menghafal Al-Qur‟an 

adalah suatu proses kegiatan aktif 

menyimpan dan menjaga Al-Qur‟an dalam 

diri seseorang dengan sungguh-sungguh 

sebagai upaya untuk melestarikannya 

melalui kegiatan membaca maupun 

mendengar.  

 

 

 

 

                                                           
       

9
 Ahmad  Salim Badwilan, Panduan Cepat Menghafal Al-Qur’an, 

23-24. 
       

10
 Wiwi Alawiyah Wahid, Cara Cepat Menghafal Al-Qur’an 

(Yogyakarta: Diva Press, 2014), 15. 
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kegiatan Menghafal Al-Qur’an Juz 30 

1) Menjaga Kelurusan Niat (Ikhlas) 

Niat merupakan faktor pendorong 

yang dilatar belakangi oleh keyakinan 

akan nilai-nilai spiritual. Niat menjadi 

motor penggerak utama bagi remaja 

penghafal Al-Qur‟an yang 

mengarahkan segala pikiran, tindakan, 

dan kemauannya untuk tetap istiqomah 

menghafal hingga selesai. Niat dalam 

menghafal Al-Qur‟an harus ikhlas 

semata karena Allah. Ikhlas bermakna 

bahwa seseorang menyandarkan setiap 

gerak-geriknya hanya karena Allah. 

Oleh karena itu, menjaga 

kelurusan niat dalam proses menghafal 

Al-Qur‟an sangatlah penting. 

Keikhlasan niat akan membuka banyak 

kemudahan dalam proses menghafal.
11

 

Kemantapan niat pula yang membuat 

penghafal Al-Qur‟an merasa bahwa di 

dalam menghafal, kecerdasan bukan 

penentu utama melainkan kemantapan 

                                                           
       

11
 Lisya Chairani dan M.A. Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al-

Qur’an: Peranan Regulasi Diri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

191. 
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niat yang mendorongnya untuk gigih 

dalam melakukan hafalan.
12

 

Wajib mengikhlaskan niat dengan 

memperbaiki tujuan serta menjadikan 

hafalan Al-Qur‟an dan perhatiannya 

hanya untuk Allah Swt.
13

 Niat yang 

ditetapkan ikhlas semata karena Allah 

akan memberikan kekuatan secara 

internal pada diri seseorang untuk tetap 

konsisten menghafal.
14

 

Jadi, niat itu penting dilakukan 

dalam melaksanakan sesuatu, terlebih 

niat untuk melakukan kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30. Karena 

dengan adanya niat yang tulus dan 

ikhlas dari dalam hati akan 

mensukseskan dan melancarkan hafalan 

kita, serta akan menjadikan hafalan kita 

bermanfaat untuk kehidupan di dunia 

maupun di akhirat kelak. 

2) Menetapkan Tujuan (Jangka Pendek 

dan Jangka Panjang) 

Penetapan tujuan oleh para 

remaja penghafal Al-Qur‟an  ini 

memberi arah perencanaan pada 

                                                           
       

12
 Ibid., 193. 

       
13

 Amjad Qosim, Hafal Al-Qur’an dalam Sebulan (Ponorogo: 

Qiblat Press, 2010), 155. 
       

14
 Lisya Chairani dan M.A. Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al-

Qur’an: Peranan Regulasi Diri, 193. 
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tindakan yang akan dilakukan. Secara 

umum, tujuan penghafal Al-Qur‟an 

adalah dapat melakukan penambahan 

secara konsisten, mencapai hafalan 

hingga 30 juz atau dapat menyelesaikan 

hafalannya, melakukan penjagaan agar 

hafalannya langgeng, dan juga 

berkeinginan untuk mengamalkannya 

sebagaimana yang dituntun oleh Al-

Qur‟an dan hadits. 

Sebagian besar orang menetapkan 

tujuan jangka pendek dan tujuan jangka 

panjang. Tujuan jangka pendek 

biasanya ditetapkan berdasarkan target 

hafalan dalam hitungan kuantitas 

(menggunakan ukuran banyaknya 

pendapatan yang diperoleh). Sedangkan 

tujuan jangka panjang ditetapkan dalam 

perencanaan langkah-langkah yang 

akan ditempuh selanjutnya dalam 

proses menghafal agar keseluruhan 

tujuan yang disebut di atas tercapai. 

Hitungan kuantitas dalam 

menghafal biasanya menggunakan 

istilah satu kaca (satu halaman Al-

Qur‟an). Beberapa orang biasanya 

menargetkan dapat menambah hafalan 

perharinya berkisar satu sampai dua 

kaca atau setara dengan satu lembar 
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timbal balik. Pencapaian kuantitas ini 

biasanya ditargetkan dalam hitungan 

waktu yaitu hari, bulan, dan tahun. 

Penetapan target ini sepenuhnya 

tergantung pada seseorang tanpa 

adanya paksaan dari siapapun.
15

 Oleh 

karena itu, para penghafal Al-Qur‟an 

hendaknya mempunyai dan 

menetapakan tujuan terlebih dahulu 

sebelum melaksanakan kegiatan 

hafalannya, karena dengan adanya 

sebuah tujuan yang dikehendaki, maka 

akan memberikan sebuah arah 

perencanaan pada tindakan yang akan 

dilakukan tersebut. 

3) Motivasi 

Pada umumnya motivasi terbesar 

seseorang bersifat transendental yang 

didasari oleh keyakinan akan adanya 

jaminan bagi penghafal Al-Qur‟an 

bahwa Allah akan menjaga hidupnya. 

Selain itu seseorang juga termotivasi 

oleh keutamaan menghafal Al-Qur‟an 

karena dapat menjadi penyelamat 

keluarganya di hari akhir nanti. 

Motivasi ini dapat dipandang sebagai 

motivasi sosial dimana keinginan untuk 

membahagiakan orang tua dan 

                                                           
       

15
 Ibid., 194. 
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mempersembahkan mahkota kepada 

orang tua di hari akhir menjadi sumber 

pemicu semangat. 

Motivasi sejumlah seseoang pada 

awalnya ditumbuhkan oleh orang tua 

sejak dini melalui cerita atau kisah-

kisah mengenai keutamaan orang yang 

menghafal Al-Qur‟an sehingga menjadi 

inspirasi bagi remaja untuk menjadi 

penghafal Al-Qur‟an. Namun, pada 

umumnya seseorang dapat menjadikan 

motivasi orang tua tersebut menjadi 

motivasi yang bersumber dari dirinya 

sendiri setelah merasakan begitu 

banyak manfaat menghafal. Sehingga 

dari uraian di atas jelaslah bahwa 

motivasi itu penting diberikan sejak 

dini bagi setiap anak, khususnya bagi 

penghafal Al-Qur‟an, karena dengan 

adanya motivasi tersebut dapat 

mendorong anak untuk segera 

menyelesaikan hafalan Al-Qur‟annya 

dengan baik, fasih, dan benar. 

4) Karakteristik Kepribadian (Mulai Sabar 

Sampai Tawakkal) 

Terdapat beberapa sifat yang 

menurut sebagian besar orang perlu 

dikembangkan agar berhasil dalam 

menghafal Al-Qur‟an. Beberapa sifat 
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tersebut adalah sabar, bersungguh-

sungguh, tekun, tidak mudah putus asa, 

pantang menyerah, optimis, selalu 

berfikir positif, tidak sombong, dan 

tawakkal dengan selalu berdoa kepada 

Allah Swt.
16

 

Sehingga dengan melaksanakan 

beberapa sifat yang telah 

dikembangkan tersebut, maka apa yang 

menjadi tujuannya akan ia dapatkan, 

serta dapat menilai suatu permasalahan 

atau persoalan apa saja ataupun yang 

berkaitan dengan hafalan Al-Qur‟an juz 

30 secara rasional dan emosinya pun 

dapat terjaga. 

5) Pentingnya Dukungan Psikologis 

Bagi seorang penghafal Al-

Qur‟an, dukungan terbesar adalah 

berasal dari keluarga. Dukungan yang 

diberikan keluarga dapat berupa 

dorongan agar selalu bersemangat 

dengan memberikan doa, nasihat, 

iming-iming, dan bentuk kontrol yang 

dilakukan oleh orang tua. Bentuk 

dukungan yang diberikan orang tua 

pada dasarnya sama yaitu dengan 

mendoakan anaknya, memberi nasihat 

ketika anaknya mengalami penurunan 

                                                           
       

16
 Ibid., 196-198. 
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semangat, mengingatkan untuk rajin, 

dan melakukan tirakat khusus. 

Dukungan selanjutnya berasal dari 

teman.
17

 

 

c. Metode Menghafal Al-Qur’an 

Sa‟adullah (dalam Lisya Chairani, 

2010: 35) memaparkan beberapa metode 

yang biasanya digunakan oleh penghafal 

Al-Qur‟an, yaitu:
18

 

1) Bin-nazhar, yaitu membaca dengan 

cermat ayat-ayat Al-Qur‟an yang akan 

dihafalkan dengan melihat mushaf-

mushaf secara berulang-ulang. 

2) Tahfidz, yaitu melafalkan sedikit demi 

sedikit ayat-ayat Al-Qur‟an yang telah 

dibaca berulang-ulang pada saat bin-

nazhar sehingga sempurna dan tidak 

terdapat kesalahan. Hafalan selanjutnya 

dirangkai ayat demi ayat hingga hafal. 

3) Talaqqi, yaitu menyetorkan atau 

memperdengarkan hafalan kepada 

seorang guru atau instruktur yang telah 

ditentukan. 

4) Takrir, yaitu mengulang hafalan atau 

melakukan sima‟an terhadap ayat yang 

telah dihafal kepada guru atau orang 

                                                           
       

17
 Ibid., 202-203. 

       
18

 Ibid., 41. 
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lain. Takrir ini bertujuan untuk 

mempertahankan hafalan yang telah 

dikuasai. 

5) Tasmi’, yaitu memperdengarkan 

hafalan kepada orang lain baik kepada 

perseorangan atau jamaah. 

Metode-metode ini merupakan suatu 

rangkaian tahap-tahap yang biasanya 

dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya bisa 

jadi bukan merupakan suatu rangkaian utuh 

yang harus dijalani setiap penghafal Al-

Qur‟an, karena ada yang hanya 

menggunakan tahfidz dan takrir saja dalam 

menghafal. Penerapan metode ini juga 

sangat bergantung pada gaya menghafal 

masing-masing individu. 

 

d. Indikator Kemampuan Membaca Al-

Qur’an 

Indikator-indikator kemampuan 

membaca Al-Qur‟an dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Kelancaran membaca Al-Qur‟an 

Kelancaran berasal dari kata 

dasar lancar. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia berarti tidak 

tersangkut, tidak terputus, tidak 
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tersendat, fasih, tidak tertunda-tunda.
19

 

Yang dimaksud kelancaran disini 

adalah membaca Al-Qur‟an dengan 

fasih tanpa tersendat ataupun terputus-

putus. 

2) Ketepatan membaca Al-Qur‟an sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid 

Tajwid secara bahasa adalah 

membaguskan, menyempurnakan, 

mamantapkan. Sedangkan menurut 

istilah ilmu tajwid adalah ilmu yang 

berguna untuk mengetahui bagaimana 

cara memenuhkan/memberikan hak 

huruf dan mustahaqnya. Baik yang 

berkaitan dengan sifat, mad dan 

sebagainya.
20

 Tajwid bertujuan untuk 

memelihara bacaan Al-Qur‟an dari 

kesalahan membaca. Meskipun 

mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu 

kifayah, tetapi membaca Al-Qur‟an 

dengan kaidah ketentuan tajwid 

hukumnya fardhu „ain. 

 

 

                                                           
       

19
 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 633. 
       

20
 Ahmad Annuri, Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur’an dan 

Pembahasan Ilmu Tajwid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 17. 
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3) Kesesuaian membaca dengan 

makharijul huruf 

Makharijul huruf adalah 

membaca huruf-huruf sesuai dengan 

tempat keluarnya huruf seperti 

tenggorokan, ditengah lidah, antara dua 

bibir dan lain-lain.
21

 

 

e. Tata Cara Menghafal Al-Qur’an 

Menghafalkan Al-Qur‟an merupakan 

pekerjaan tidak mudah. Ada beberapa tata 

cara yang harus dipenuhi dalam 

menghafalnya, antara lain: 

1) Keinginan yang tulus dan niat yang 

kuat untuk menghafal Al-Qur‟an. 

2) Pelajari aturan-aturan membaca Al-

Qur‟an di bawah bimbingan seorang 

guru yang mempelajari dan mengetahui 

dengan baik aturan-aturan tersebut. 

3) Terus bertekad dan memiliki keyakinan 

untuk menghafal Al-Qur‟an setiap hari, 

yaitu dengan menjadikan hafalan 

sebagai wirid harian. 

4) Mengulang hafalan yang telah 

dilakukan sebelum melanjutkan hafalan 

selanjutnya disertai dengan 

kesinambungan. Mungkin bisa dengan 
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membaca surat yang telah selesai 

dibaca di dalam shalat, hingga tertanam 

dalam ingatan. 

5) Niat dalam menghafal dan mendalami 

selayaknya diniatkan demi mencari 

keridhaan Allah Swt., bukan untuk 

tujuan dunia. 

6) Mengerjakan apa yang ada dalam Al-

Qur‟an, baik urusan-urusan kecil 

maupun yang besar dalam kehidupan 

kita.  

7) Ketika Allah memberikan petunjuk 

kepada kita untuk menghadal Al-

Qur‟an, maka kita wajib 

mengajarkannya kepada orang lain. 

8) Hendaknya ada penyadaran pada diri 

kita, serta usaha menjadikan iman kita 

kuat. 

9) Bagi setiap orang yang mencari 

hakikat, cahaya, dan kehidupan bahagia 

di dunia dan akhirat, serta mencari 

keridhaan Allah, maka kejarlah 

sekarang dengan membuka Al-Qur‟an, 

membacanya dengan penuh keimanan 

dan ketulusan, dan berlindunglah dari 

setan yang terkutuk. 

10) Setiap permulaan sesuatu biasanya agak 

sulit dan menjemukan, namun dengan 

keimanan, kesabaran, dan ketabahan, 
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niscaya kebaikan yang besar akan 

melengkapi kita.
22

 

 

f. Hambatan-Hambatan dalam Menghafal 

Ada sebagian sebab yang mencegah 

penghafalan dan membantu melupakan Al-

Qur‟an. Orang yang ingin menghafal Al-

Qur‟an harus menyadari hal itu dan 

menjauhinya. Berikut adalah beberapa 

hambatan-hambatan yang menonjol yaitu: 

1) Banyak dosa dan maksiat. Karena hal 

itu membuat seorang hamba lupa pada 

Al-Qur‟an dan melupakan dirinya pula, 

membutakan hatinya dari ingat kepada 

Allah Swt., seta dari membaca dan 

menghafal Al-Qur‟an. 

2) Tidak senantiasa mengikuti, 

mengulang-ulang, dan 

memperdengarkan hafalan Al-

Qur‟annya. 

3) Perhatian yang lebih pada urusan-

urusan dunia menjadikan hati terikat 

dengannya, dan pada gilirannya hhati 

menjadi keras, sehingga tidak bisa 

menghafal dengan mudah. 
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4) Menghafal banyak ayat pada waktu 

yang singkat dan pindah ke selainnya 

sebelum menguasainya dengan baik. 

5) Semangat yang tinggi untuk menghafal 

di permulaan membuatnya menghafal 

banyak ayat tanpa menguasainya 

dengan baik, kemudian ketika ia 

merasakan dirinya tidak menguasainya 

dengan baik, ia pun malas menghafal 

dan meninggalkannya.
23

 

6) Gangguan asmara, muncul karena 

adanya ketertarikan asmara. Kendala 

ini sering muncul seiring dengan 

pertambahan usia yang mulai menekuni 

Al-Qur‟an sejak usia dini. Memasuki 

masa pubertas, perubahan hormonal 

yang diselami seringkali menimbulkan 

emosi negatif tertentu yang menggangu 

suasana hati untuk meneruskan hafalan. 

7) Merendahnya semangat menghafal. 

Rendahnya semangat menghafal ini 

dapat disebabkan oleh banyak faktor, 

biasanya dikarenakan adanya 

kejenuhan hingga mengalami keletihan 

mental.
24
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Oleh sebab itu, jangan sampai hal-hal 

yang disebutkan di atas merasuk pada diri 

kita, karena dapat mengendorkan bahkan 

melupakan hafalan Al-Qur‟an kita. 

 

2. Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah 

a. Pengertian Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang 

sengaja dilakukan secara berulang-ulang 

agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. 

Metode pembiasaan (habituation) ini 

berintikan pengalaman, karena yang 

dibiasakan itu adalah sesuatu yang 

diamalkan. Dan inti kebiasaan adalah 

pengulangan. Pembiasaan menempatkan 

manusia sebagai sesuatu yang istimewa 

yang dapat menghemat kekuatan, karena 

akan menjadi kebiasaan yang melekat dan 

spontan, agar kegiatan itu dapat dilakukan 

dalam setiap pekerjaan. 

Mulyasa (dalam Heri Gunawan, 

2014: 93-95) menegaskan bahwa 

pendidikan dengan pembiasaan dapat 

dilaksanakan secara terprogram dalam 

pembelajaran atau dengan tidak terprogram 

dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan 

pembiasaan dalam pembelajaran secara 

terprogram dapat dilaksanakan dengan 

perencanaan khusus dalam kurun waktu 
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tertentu. Adapun kegiatan pembiasaan 

peserta didik dilakukan secara tidak 

terprogram dapat dilaksanakan dengan cara 

sebagai berikut:
25

 

1) Kegiatan rutin, yaitu pembiasaan yang 

dilakukan secara terjadwal, seperti 

shalat berjamaah, shalat duha bersama, 

upacara bendera, senam, memelihara 

kebersihan diri sendiri dan lingkungan 

sekolah, dan kegiatan yang lainnya. 

2) Kegiatan yang dilakukan secara 

spontan, adalah pembiasaan yang 

dilakukan tidak terjadwal dalam 

kejadian khusus, misalnya 

pembentukan perilaku memberi salam, 

membuang sampah pada tempatnya, 

melakukan antre, dan sebagainya. 

3) Kegiatan dengan keteladanan, adalah 

pembiasaan dalam bentuk perilaku 

sehari-hari, seperti berpakaian rapi, 

berbahasa yang baik dan santun, rajin 

membaca, memuji kebaikan atau 

keberhasilan orang lain, datang ke 

sekolah tepat waktu, dan lain 

sebagainya. 
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b. Pengertian Shalat Dzuhur Berjamaah 

Shalat menurut arti bahasa adalah 

doa, sedangkan menurut terminologi syara’ 

shalat adalah sekumpulan ucapan dan 

perbuatan yang diawali dengan takbir dan 

diakhiri dengan salam. Ia disebut shalat 

karena menghubungkan seorang hamba 

kepada penciptanya, dan shalat merupakan 

manifestasi penghambaan dan kebutuhan 

diri kepada Allah Swt. Shalat dapat menjadi 

media permohonan pertolongan dalam 

menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang 

ditemui manusia dalam perjalanannya. 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. 

Al-Baqarah ayat 2: 

      

Artinya: “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu”.
26

  

Di dalam agama Islam, semua shalat 

harus dilaksanakan sesuai dengan syariat 

Islam. Shalat yang diwajibkan hanya ada 

lima macam yaitu shalat Dzuhur, Ashar, 

Maghrib, Isya‟, dan Subuh. Namun, yang 

dibahas kali ini hanya shalat dzuhur saja. 
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Shalat Dzuhur adalah shalat yang 

dilaksanakan ketika matahari bergeser dari 

posisinya di tengah-tengah langit 

berdasarkan penglihatan mata, dan waktu 

berakhirnya seiring dengan masuknya awal 

waktu shalat Ashar dengan rentang waktu 

yang kira-kira cukup untuk menjalankan 

shalat 4 rakaat.
27

  Waktu shalat Dzuhur ini 

berubah-ubah bergantung pada perubahan 

peredaran bumi yang mengelilingi matahari. 

Akan tetapi, di dalam Al-Qur‟an dikatakan 

bahwa waktu shalat Dzuhur adalah pada 

saat tergelincir matahari.
28

 

Shalat berjamaah adalah shalat yang 

dikerjakan bersama-sama paling sedikitnya 

ada imam dan seorang makmum. Shalat 

berjamaah merupakan spesialisasi atau 

keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad 

SAW. Manusia yang pertama kali 

melaksanakan shalat berjamaah adalah Nabi 

Muhammad SAW. Beliau bersabda: 
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َصاِلةُ اْلَجَماَعِت أَْفَضُل ِمْن َصالَِة اْلفَذِّ بَِسْبعِ 

 َوِعْشِزْيَن َدَرَجتً )رواه البخاري وغيزه(

Artinya: “Shalat berjamaah itu lebih utama 

daripada shalat sendirian dengan (selisih) dua puluh 

tujuh derajat”.
29

 

Jadi, pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah adalah kegiatan shalat Dzuhur 

yang dilaksanakan secara bersama-sama 

ketika matahari bergeser dari posisinya di 

tengah-tengah langit yang mana salah satu 

orang menjadi imam dan yang lain menjadi 

makmum dan kegiatan shalat dzuhur 

berjamaah tersebut dilaksanakan secara 

konsisten dan berulang-ulang agar shalat 

berjamaah itu dapat menjadi kebiasaan. 

Shalat jamaah termasuk sunnat 

muakkad (sunnat yang sangat ditekankan), 

karena ia merupakan syi‟ar Islam yang 

sangat besar, dan pendekatan keagamaan 

yang sangat utama. Sampai-sampai Nabi 

Muhammad SAW melebihkan derajatnya 

27 kali lipat daripada shalat sendirian. 

Bahkan Al-Qur‟an Al-Karim menurunkan 

tentang tata caranya di tengah-tengah 

pertempuran.
30
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah 

Shalat berjamaah sangat dianjurkan 

bagi umat Islam. Hal tersebut dapat dilihat 

dari dua sisi. Pertama, dilihat dari pahala 

yang akan diberikan kepada mereka yang 

menjalankan ibadah berjamaah, misalnya 

akan diampuni dosanya, dilipatgandakan 

atau dikalikan 27 kali, dan dirinya di bawah 

tanggungan Allah Swt. Kedua, menekankan 

ancaman bagi bagi mereka yang tidak mau 

berjamaah.
31

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah yaitu: 

1) Adanya nilai kebersamaan 

Dalam shalat berjamaah, tampak 

sekali nilai-nilai kebersamaan di 

dalamnya. Aspek kebersamaan pada 

shalat berjamaah ini mempunyai nilai 

terapeutik, dapat menghindarkan 

seseorang dari rasa terisolir, terpencil, 

tidak bergabung dalam kelompok, tidak 

diterima atau dilupakan, dan perasaan 

cemas dan takut. 

Nilai-nilai kebersamaan dalam 

shalat berjamaah ini sangat penting 

sekali ditumbuhkan dalam lingkungan, 
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terutama bagi anggota keluarga. Orang 

tua bisa mengajak putra-putri mereka 

mengerjakan shalat berjamaah agar 

kehidupan rumah tangga semakin akrab 

dan kedekatan bersama anak-anak 

bertambah erat. Sebab, dalam shalat 

berjamaah terkandung nilai-nilai sosial 

atau kebersamaan.
32

 

2) Rasa diperhatikan dan berarti 

Unsur-unsur rasa diperhatikan 

dan rasa berarti yang sangat dibutuhkan 

bagi setiap orang teryata ada dalam 

shalat berjamaah. Sebagai contoh, pada 

saat mengisi shaf (barisan) meluruskan 

shaf, apabila shalat akan dimulai, maka 

imam akan memeriksa barisan 

kemudian memerintahkan pada 

makmum agar mengisi shaf yang 

kosong dan merapatkan barisan. 

Begitu pula setelah shalat 

berjamaah usai, mereka membiasakan 

untuk bersalaman dengan jamaah yang 

ada di kanan dan di kiri (bahkan tidak 

jarang dengan sebelah depan dan 

sebelah belakang). Hal ini 

menunjukkan bahwa mereka 

mempunyai kedudukan yang sama dan 
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berhak untuk menyapa lingkungannya. 

Sedangkan hal yang sedemikian ini, 

mungkin akan sulit ditemui dalam 

kesempatan-kesempatan lain. 

Suasana seperti di atas akan 

memupuk tumbuhnya rasa berarti bagi 

diri seseorang. Mereka akan merasakan 

bahwa dalam hidup ini ternyata masih 

banyak orang-orang yang mau 

memperhatikan dirinya dan mereka 

sebaliknya, serta juga berart bagi orang 

lain.
33

 

3) Tidak ada jarak personal 

Salah satu kesempurnaan shalat 

berjamaah adalah lurus dan rapatnya 

barisan (shaf) para jamaahnya. Ini 

berarti tidak ada jarak personal antara 

satu dengan lainnya. Pada saat ini 

banyak orang yang merasa sepi di 

tempat yang ramai, merasa asing 

dengan dirinya sendiri, merasa asing 

dengan rumahnya, merasa asing dengan 

anak atau istrinya, dan sebagainya. 

Semakin jauh jarak personal seseorang 

berarti akan semakin tidak intim, dan 

ini akan memungkinkan terjadinya 

kesepian, keterasingan (alienasi) pada 

diri seseorang. Kajian mengenai jarak 
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personal ini sudah banyak dilakukan 

pada psikologi lingkungan yang 

membuktikan bahwa semakin asing 

seseorang pada orang lain berarti 

semakin lebar atau jauh jarak personal. 

Sebaliknya bila semakin intim maka 

akan semakin dekat jarak personalnya. 

Dalam shalat berjamaah jarak 

personal ini boleh dikata tidak ada, 

karena pada saat para jamaah 

mendirikan shalat, mereka harus rapat 

dan meluruskan barisan demi 

keutamaan shalat. Masing-masing 

berusaha untuk mengurangi jarak 

personal, bahkan kepada mereka yang 

tidak ia kenal, namun merasa ada satu 

ikatan yaitu ikatan aqidah (keyakinan). 

Hal ini ditunjukkan dengan hadits Nabi 

Muhammad SAW yang artinya 

“Samaratakanlah shafmu, karena 

menyamaratakan shaf itu merupakan 

kesempurnaan shalat”. (HR. Bukhari 

Muslim)
34

 

4) Pengalihan perhatian 

Pada saat ini orang disibukkan 

oleh berbagai macam kesibukan yang 

menyita pikiran, tenaga, dan perasaan, 

bahkan kadang-kadang kebutuhan fisik, 
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misalnya makan dan istirahat saja tidak 

sempat dilakukan. Dalam kondisi 

seperti ini maka seseorang 

membutuhkan istirahat dan perubahan 

suasana. Hal ini juga sekaligus menjadi 

penjelasan mengapa di tempat tugas, 

misalnya kantor atau instansi perlu 

diadakan mutasi, rotasi, alih tugas, 

mengubah suasana kerja dan 

sebagainya. 

Melakukan shalat berjamaah di 

masjid atau musholla juga diharapkan 

akan mengalihkan perhatian seseorang 

dari kesibukan yang sudah menyita 

segala energi yang ada dalam diri 

seseorang dan kadang-kadang sebagai 

penyebab stres. Lingkungan masjid 

atau musholla akan memberikan 

suasana yang relaks, tenang, apalagi ia 

akan bertemu dengan jamaah yang lain. 

Pada saat ini juga sudah didukung oleh 

lingkungan masjid atau musholla yang 

telah tertata dengan baik, tidak seperti 

dahulu lagi. Misalnya ada dekorasi 

yang indah, taman yang nyaman, 

dilengkapi pengatur sirkulasi udara 

yang baik bahkan telah dilengkapi 

dengan perpustakaan masjid.
35
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5) Melatih saling ketergantungan 

Shalat berjamaah merupakan 

salah satu ibadah yang mengandung 

segi kemasyarakatan. Mereka yang 

mengerjakan akan diberi ganjaran lebih 

besar daripada ibadah yang bersifat 

perseorangan.
36

 Shalat berjamaah yang 

utama adalah dilakukan di masjid atau 

musholla. Hal ini mengajarkan nilai-

nilai seperti saling membutuhkan atau 

ketergantungan satu jamaah dengan 

jamaah lainnya.
37

 

Melalui shalat berjamaah ini, 

akan tumbuh perasaan bermasyarakat 

dan bersosialisasi yang lebih baik, 

berkembang kedisplinan dalam 

kehidupan, pergaulan yang sehat, 

menambah perasaan keagamaan, dan 

keikhlasan dalam beribadah kepada 

Allah Swt. Shalat berjamaah akan 

sangat mudah dilaksanakan bagi 

mereka yang dekat dengan masjid atau 

musholla. Tetapi bagi mereka yang 

rumahnya jauh dari tempat-tempat 

ibadah, bisa melaksanakannya dengan 

keluarga, tetangga, dan teman-teman 
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sejawat. Karena begitu penting dan 

banyaknya manfaat shalat berjamaah, 

maka alangkah tepatnya bila kita 

membiasakan dan membudayakannya, 

terutama dalam lingkungan kita sehari-

hari.
38

 

6) Membantu memecahkan masalah 

Manusia tidak pernah lepas dari 

permasalahan, baik itu permasalahan 

pribadi, permasalahan sosial, politik, 

ekonomi, dan yang lain. Adapun 

pemecahan masalah yang dikaitkan 

dengan shalat, baik itu shalat sendirian, 

dan secara khusus shalat berjamaah 

adalah sebagai berikut:
39

 

a) Antara shalat, dzikir, dan doa 

merupakan satu rangkaian yang 

tidak terpisahkan. Shalat dapat 

berarti doa atau permohonan, 

sehingga ketiga hal tersebut dapat 

disimpulkan dari aspek ini yaitu 

sebagai salah satu sarana 

pemecahan permasalahan dalam 

kehidupan seseorang. Ia dapat 

melakukan shalat sesuai dengan 

permasalahan. 
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b) Sekarang ini sudah banyak para 

takmir masjid yang 

menyelenggarakan pengajian 

pendek yang lebih dikenal dengan 

isitilah kultum (Kuliah Tujuh 

Menit) setiap selesai shalat. 

Tentunya salah satu pokok 

pembahasan adalah mengenai 

permasalahan manusia, sehingga 

hal ini akan membantu pemecahan 

masalah. 

c) Di masjid, kita akan bertemu 

dengan teman, tetangga baik yang 

sudah dikenal atau belum, atau 

anggota jamaah yang lain. Hal ini 

juga memberikan efek psikologis 

yang besar, karena dengan adanya 

mereka maka akan ada yang 

membantu memecahkan 

permasalahan yang kita hadapi. 

d) Adanya media lain yang secara 

spesifik senantiasa ada pembicara 

yaitu shalat jum‟at, shalat tarawih, 

shalat idul fitri, shalat idul adha, 

mimbar agama di TV, radio, 

Koran, majalah, dan sebagainya. 

Kesemua ini akan membantu 

pencerahan diri dan pemecahan 
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permasalahan yang ia hadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

3. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient/SQ) 

a. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

(Spiritual Quotient/SQ) 

Kecerdasan spiritual pada hakekatnya 

adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai 

sehingga manusia mampu menempatkan 

perilaku dan hidup manusia dalam konteks 

makna yang lebih luas dan kaya.
40

 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan 

jiwa, yakni tingkat baru kesadaran yang 

bertumpu pada bagian dari dalam diri 

manusia yang berhubungan dengan kearifan 

di luar ego atau jiwa sadar, yang membantu 

menyembuhkan dan membangun diri 

manusia secara utuh, yang dengannya 

manusia tidak hanya mengakui nilai-nilai 

yang ada, tetapi lebih kreatif menemukan 

nilai-nilai baru.
41

 Sehingga dengan 

kecerdasan spiritual ini kita mampu 

menemukan makna dan tujuan hidup, 

memahami dan memelihara hubungan kita 

dengan Tuhan, serta menentukan dan 
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mengikuti jalan, moral, etika, dan praktik 

cinta kasih.
42

 

Secara harfiah, kecerdasan spiritual 

beroperasi dari pusat otak yaitu dari fungsi-

fungsi penyatu otak. Kecerdasan spiritual 

mengintegrasikan semua kecerdasan kita. 

Kecerdasan spiritual menjadikan kita 

makhluk yang benar-benar utuh secara 

intelektual, emosional, dan spiritual.
43

 

Kecerdasan spiritual harus menjadi pusat 

motivasi, sumber inspirasi, sekaligus 

penasihat dari intelektual. Sehingga di 

dalam kecerdasan spiritual inilah 

bersemayam karakter atau akhlak seseorang 

antara lain keyakinan, prinsip-prinsip 

kejujuran, dan ketabahan.
44

 Dan dari sinilah, 

akan terlihat adanya sebuah prinsip atau 

hukum spiritual yang berlaku mutlak 

sebagai pengantar seseorang menuju 

kesuksesan lahir batin.
45

 

Kecerdasan spiritual dari sudut 

pandang psikologi memiliki fungsi dapat 

membangkitkan “God Spot” yang ada pada 
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otak manusia. God Spot (titik Tuhan) 

merupakan titik spiritual yang terletak 

diantara hubungan-hubungan saraf dalam 

cuping-cuping temporal otak. Pada God 

Spot inilah sebenarnya terdapat fitrah 

manusia yang terdalam. Kajian tentang God 

Spot inilah yang melahirkan konsep 

kecerdasan spiritual.
46

 

Orang yang cerdas spiritual adalah 

orang yang mampu mengaktualisasikan 

nilai-nilai Ilahiah sebagai manifestasi dari 

aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari 

dan berupaya mempertahankan 

keharmonisan dan keselarasan dalam 

kehidupannya sebagai wujud dari 

pengalamannya terhadap tuturan fitrahnya 

sebagai makhluk yang memiliki 

ketergantungan terhadap kekuatan yang 

berada di luar jangkauan dirinya yaitu sang 

Maha Pencipta.
47

 

Jadi, kecerdasan spiritual yaitu 

kecerdasan yang berasal dari dalam jiwa 

seseorang yang mana dengan adanya 

kecerdasan spiritual ini seseorang mampu 

memecahkan berbagai persoalan yang ada 

dan mampu menemukan nilai-nilai yang 
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baru, serta dapat menempatkan dirinya 

dalam konteks yang lebih luas dan kaya. 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kecerdasan Spiritual (Spiritual 

Quotient/SQ) 

Zohar dan Marshall (dalam Kadim 

Masaong dan Afan A. Tilome, 2011: 105) 

mengemukakan ada 8 faktor kecerdasan 

spiritual yang ada kaitannya dengan 

kepribadian yang meliputi:
48

 

1) Kapasitas diri untuk bersikap fleksibel, 

seperti aktif dan adaptif secara spontan. 

2) Level kesadaran diri (self-awareness) 

yang tinggi. 

3) Kapasitas diri untuk menghadapi dan 

memanfaatkan penderitaan (suffering). 

4) Kualitas hidup yang terinspirasi dengan 

visi dan nilai-nilai. 

5) Keengganan untuk menyebabkan 

kerugian yang tidak perlu (unnecessary 

harm). 

6) Memiliki cara pandang yang holistik, 

dengan memiliki kecenderungan untuk 

melihat keterkaitan di antara segala 

sesuatu yang berbeda. 
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7) Memiliki kecenderungan nyata untuk 

bertanya dan mencari jawaban yang 

fundamental. 

8) Memiliki kemudahan untuk bekerja 

melawan tradisi (konvensi). 

Selain itu, menurut Abd. Wahab dan 

Umiarso, seseorang yang cerdas secara 

spiritual akan terlihat dalam beberapa ciri-

ciri sebagai berikut:
49

 

1) Memiliki tujuan hidup yang jelas 

Seseorang yang cerdas secara 

spiritual akan memiliki tujuan hidup 

berdasarkan alasan-alasan yang jelas 

dan bisa dipertanggung jawabkan baik 

secara moral maupun di hadapan Allah 

Swt. Dengan demikian, hidup manusia 

sebenarnya bukan sekadar memenuhi 

kebutuhan jasmani saja, tetapi manusia 

juga memerlukan kebutuhan ruhani 

seperti mendekatkan diri kepada Allah 

dengan cara beribadah yang tujuan 

akhirnya adalah untuk mencapai 

ketenangan dan ketenteraman dalam 

hidupnya. 

Orang yang memiliki tujuan 

hidup secara jelas akan memperoleh 

manfaat yang banyak dari apa yang 
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telah dicita-citakannya. Diantara 

manfaat tujuan hidup adalah sebagai 

berikut:
50

 

a) Mendorong untuk berpikir lebih 

mendalam tentang kehidupan. 

b) Membantu memeriksa pikiran-

pikiran yang terdalam. 

c) Menjelaskan hal-hal yang benar-

benar penting untuk dilakukan. 

d) Memperluas cakrawala pandangan. 

e) Memberikan arah dan komitmen 

terhadap nilai-nilai yang diyakini. 

f) Membantu dalam mengarahkan 

kehidupan. 

g) Mempermudah dalam mengelola 

potensi dan karunia yang ada. 

Kualitas hidup seseorang sangat 

tergantung kepada persepsinya terhadap 

tujuan hidupnya. Persepsinya terhadap 

tujuan hidup amat dipengaruhi pula 

oleh pandangan terhadap dirinya 

sendiri. Jika seseorang selalu pesimis 

dalam melaksanakan aktivitas yang 

menjadi tujuannya, ia juga akan 

memperoleh hasil yang tidak 

memuaskan. Demikian pula sebaliknya, 

orang yang selalu optimis dalam 
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kehidupan, maka keberhasilan juga 

akan selalu dekat dengannya.
51

 

2) Memiliki prinsip hidup 

Prinsip adalah suatu kesadaran 

fitrah yang berpegang teguh kepada 

pencipta yang abadi, yaitu prinsip yang 

Esa. Kekuatan prinsip akan 

menentukan tindakan yang akan 

dilakukan dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan, jalan mana yang akan 

dipilih, apakah jalan yang benar atau 

jalan yang salah. Semuanya tergantung 

kepada keteguhannya dalam memegang 

prinsip yang telah ditentukan. Orang 

yang cerdas secara spiritual adalah 

orang yang menyadarkan prinsipnya 

hanya kepada Allah semata dan ia tidak 

ragu-ragu terhadap apa yang telah 

diyakininya berdasarkan ketentuan 

Ilahiyah. 

3) Selalu merasakan kehadiran Allah 

Orang yang memiliki kecerdasan 

spiritual selalu merasakan kehadiran 

Allah, bahwa dalam setiap aktivitas 

yang mereka lakukan tidak satupun 

yang luput dari pantauan Allah Swt. 

Dalam kesadaran itu pula akan lahir 

nilai-nilai moral yang baik karena 
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seluruh tindakan atau perbuatannya 

berdasarkan panggilan jiwanya yang 

suci sehingga akan lahir pribadi-pribadi 

yang teguh memegang prinsip 

keimanannya. 

Perasaan selalu merasakan Allah 

(kesadaran keTuhanan) dalam jiwa 

seseorang tentu saja tidak datang begitu 

saja tanpa proses terlebih dahulu, tetapi 

melalui pengembangan perilaku 

kontruktif (akhlak) antara sesama serta 

pembersihan jiwa dengan 

memperbanyak ibadah-ibadah kepada 

Allah. 

4) Cenderung kepada kebaikan 

Insan yang memiliki kecerdasan 

spiritual akan selalu termotivasi untuk 

menegakkan nilai-nilai moral yang baik 

sesuai keyakinan agamanya dan akan 

menjauhi segala kemungkaran dan sifat 

yang merusak kepribadiannya sebagai 

manusia yang beragama. 

Moral merupakan suatu 

kepercayaan sehingga setiap Muslim 

wajib dibekali dengan nilai-nilai moral 

yang Islami demi mempertinggi 

kualitas iman dan masyarakat Islam itu 

sendiri. Dengan kecerdasan spiritual, 

manusia dapat membangun kepekaan 
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kemanusiaan berlandaskan aspek 

kesadaran keTuhanan yang 

dimunculkan pada tatanan perilaku 

yang moralis.
52

 

5) Berjiwa besar 

Manusia memiliki kecerdasan 

ruhiyah atau spiritual akan sportif, yaitu 

mudah mengoreksi diri dan mengakui 

kesalahannya. Manusia seperti ini 

sangat mudah memaafkan dan meminta 

maaf bila ia bersalah. Bahkan, ia akan 

menjadi karakter yang berkepribadian 

lebih mendahulukan kepentingan 

umum daripada kepentingan dirinya 

sendiri. 

Fungsi agama dalam memberikan 

sumbangan pada moral manusia dengan 

mempertinggi semua sikap mental yang 

berharga seperti penghargaan pada 

tradisi, keharmonisan dengan 

lingkungan, keberanian dan 

kepercayaan diri dalam pergulatan 

mengatasi kesukaran, dan kepercayaan 

diri dalam maut. Sikap berjiwa besar 

yang dimunculkan kecerdasan spiritual 

merupakan rentetan atau implikasi dari 

kesadaran keTuhanan manusia yang 

bersumber dari ajaran agama yang 
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diyakininya, terutama aspek keyakinan 

pada yang transcendental. 

6) Memiliki empati 

Manusia yang memiliki 

kegemilangan spiritual adalah orang 

yang peka dan memiliki perasaan halus, 

suka meringankan beban orang lain, 

serta mudah tersentuh dan bersimpati 

kepada keadaan dan penderitaan orang 

lain. Sejarah dirinya dan orang lain 

merupakan tonggak pelajaran bagi 

dirinya. 

Empati seorang individu kepada 

orang lain akan membuka hati orang 

lain tersebut dan juga membawa pada 

kehidupan hati untuk berhubungan 

dengan Tuhan. Sebaliknya, hati yang 

mati tidak akan mampu membangun 

empati pada pemimpin dan akan 

membawa pada kemudharatan 

dirinya.
53

 

 

c. Manfaat Kecerdasan Spiritual (Spiritual 

Quotient/SQ) 

Menurut Abd. Wahab dan Umiarso, 

terdapat beberapa manfaat yang didapatkan 
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dengan menerapkan kecerdasan spiritual, 

yaitu:
54

 

1) Kecerdasan spiritual menjadikan 

manusia lebih kreatif, luwes, 

berwawasan luas, atau spontan secara 

kreatif. 

2) Ketika berhadapan dengan masalah 

eksistensial seperti merasa terpuruk, 

terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran, 

dan masalah masa lalu akibat penyakit 

dan kesedihan, kecerdasan spiritual 

menjadikan manusia sadar bahwa 

manusia memiliki masalah setidak-

tidaknya bisa berdamai dengan masalah 

tersebut. 

3) Kecerdasan spiritual membuat 

seseorang mempunyai pemahaman 

tentang siapa dirinya, apa makna segala 

sesuatu baginya, dan bagaimana semua 

itu memberikan suatu tempat di dalam 

dirinya kepada orang lain dan makna-

makna mereka. 

4) Kecerdasan spiritual melahirkan iman 

yang kukuh dan rasa kepekaan yang 

mendalam. Kecerdasan inilah yang 

menegaskan wujud Allah yang dapat 

ditemukan di mana-mana. Kecerdasan 

yang melahirkan kemampuan untuk 

                                                           
       

54
 Ibid., 58-59. 



57 
 

menemukan makna hidup, 

memperhalus budi pekerti, dan dia juga 

yang melahirkan indra keenam bagi 

manusia. 

5) Kecerdasan spiritual menjadikan 

manusia dapat memahami bahwa setiap 

saat, setiap detik, dan setip desah nafas 

selalu diperhatikan Allah dan tidak 

pernah luput dari pengawasan Allah. 

Sehingga dengan begitu manusia akan 

merasa kecil, kemudian kekuatan emosi 

dan intelektualnya akan saling mengisi 

dan diwujudkan dengan munculnya 

kekuatan dahsyat berupa tindakan yang 

positif dengan seketika. 

6) Menjadikan manusia akan mengenal 

dirinya, mengenal Allah, dan selalu 

mendapatkan ridha-Nya, karena di 

dunia ini tidak ada yang melebihi 

keridhaan Allah. 

7) Kecerdasan spiritual mampu 

mengintegrasikan kekuatan otak dan 

hati manusia dalam membangun 

karakter dan kepribadian tangguh 

berdasarkan nilai-nilai mulia 

kemanusiaan. Dan akhirnya akan 

tercapai kemajuan dan keberhasilan 

melalui sumber daya manusia 

berkualitas yang tidak hanya cerdas 
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secara intelektual, tetapi juga diimbangi 

dengan kecerdasan emosi-spiritual yang 

tinggi pula. 

8) Menjadikan manusia akan memiliki 

hubungan yang kuat dengan Allah, 

sehingga akan berdampak kepada 

kepandaiannya dalam berinteraksi 

dengan manusia karena dibantu oleh 

Allah.
55

 

 

4. Pengaruh Kegiatan Menghafal Al-Qur’an 

Juz 30 terhadap Kecerdasan Spiritual 

Anak-anak yang dilatih untuk menghafal 

Al-Qur‟an sejak dini, akan mengalami 

peningkatan kecerdasan spiritual dengan sangat 

baik, karena dengan melantunkan ayat-ayat suci 

Al-Qur‟an secara tidak langsung anak-anak telah 

menjalin hubungan dengan Allah Swt. dan 

menjadikan Al-Qur‟an sebagai sarana untuk 

berdzikir pada Allah Swt. Seseorang yang 

memiliki kecerdasan spiritual dapat merasakan 

kehadiran Allah dimanapun mereka berada 

sehingga senantiasa akan berbuat baik.
56
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5. Pengaruh Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah terhadap Kecerdasan Spiritual 

Shalat yang dilakukan secara berjamaah 

akan membentuk sebuah kesatuan dan kesamaan 

gerakan, kesamaan misi dan visi di dalam shalat, 

saling mendoakan, dan bahkan cara 

memperbaiki imam apabila ia melakukan 

kesalahan. Hal ini dapat mengasah perasaan 

empati manusia terhadap sesama, dan rasa 

empati akan menjadikan hubungan antar 

manusia terasa damai.
57

 

 

6. Pengaruh Kegiatan Menghafal Al-Qur’an 

Juz 30 dan Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah terhadap Kecerdasan Spiritual 

Perasaan selalu merasakan Allah (kesadaran 

keTuhanan) dalam jiwa seseorang tentu saja 

tidak datang begitu saja tanpa proses terlebih 

dahulu, tetapi melalui pengembangan perilaku 

kontruktif (akhlak) antara sesama serta 

pembersihan jiwa dengan memperbanyak 

ibadah-ibadah kepada Allah.
58
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model 

konseptual bagaimana teoi berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting. Berdasarkan landasan teori 

yang dikemukakan di atas, maka dihasilkan 

kerangka berfikir yang berupa kerangka asosiatif: 

1. Vaiabel X1 = Kegiatan Mengahafal Al-

Qur‟an Juz 30 

2. Variabel X2 = Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah 

3. Variabel Y = Kecerdasan Spiritual 

Berangkat dari landasan teori dan telah pustaka 

diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 siswa 

baik, maka kecerdasan spiritual siswa baik. 

2. Jika kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 siswa 

tidak baik, maka kecerdasan spiritual siswa 

rendah. 

3. Jika pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah siswa 

baik, maka kecerdasan spiritual siswa baik. 

4. Jika pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah siswa 

tidak baik, maka kecerdasan spiritual siswa 

rendah. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis berarti dugaan atau jawaban 

sementara terhadap suatu permasalahan penelitian. 
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Hipotesis merupakan prediksi mengenai 

kemungkinan hasil dari suatu penelitian.
59

 Hipotesis 

penelitian memberikan kerangka kerja untuk 

pelaporan hasil penelitian, dan pembuatan 

interpretasi data.
60

 Berdasarkan landasan teori dan 

kerangka berfikir yang telah dijabarkan diatas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

H1 = Ada pengaruh yang signifikan antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

2. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah 

terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

H1 = Ada pengaruh yang signifikan antara 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah 

terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 
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2018/2019. 

3. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah 

terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

H1 = Ada pengaruh yang signifikan antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah 

terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang 

terorganisasi untuk mencari, mencatat, merumuskan, 

dan menganalisis sampai menyusun laporannya. 

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan dimana usaha-usaha itu dilakukan 

dengan menggunakan metode ilmiah.
1
 Danim (dalam 

Deni Darmawan, 2014: 130) menyatakan bahwa 

setidaknya terdapat dua jenis metode penelitian yaitu 

metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian kuantitatif, yang datanya berupa 

angka-angka.
2
 

Penelitian ini menggunakan desain ex post 

facto, yaitu penelitian secara empiris yang sistematis, 

di mana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung 

terhadap variabel-variabel bebas karena manifestasi 

fenomena telah terjadi atau karema fenomena sukar 

dimanipulasikan.
3
 

                                                           
       

1
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 1-2. 
       

2
 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 130. 
       3 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 

73. 



64 
 

Peneliti harus menentukan variabel-variabel 

mana yang akan digunakan dalam pengujian sebuah 

hipotesis. Variabel-variabel yang ingin digunakan 

perlu ditetapkan, diidentifikasikan, dan 

diklasifikasikan. Jumlah variabel yang digunakan 

bergantung dari luas serta sempitnya penelitian yang 

akan dilakukan. 

Umumnya, variabel dibagi sebagai variabel 

tergantung (dependent) dan variabel bebas 

(independent).
4
 Dalam penelitian ini, variabel yang 

digunakan yaitu: 

1. Variabel bebas (independent variable) yaitu 

kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti 

dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan 

hubungannya dengan fenomena yang 

diobservasi. Variabel ini sering disebut variabel 

pengaruh, karena secara bebas berpengaruh 

terhadap variabel lain.
5
 Dalam penelitian ini, 

variabel independent (X) terbagi menjadi 2 yaitu 

X1 adalah kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

dan X2 adalah pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah. 

2. Variabel terikat (dependent variable) yaitu 

variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas, karenanya juga sering disebut 

variabel yang dipengaruhi atau variabel 
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terpengaruhi.
6
 Dalam penelitian ini, variabel 

dependent (Y) adalah kecerdasan spiritual siswa 

kelas XI IPS di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

Dengan demikian, rancangan penelitian ini 

adalah: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1 : Kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

X2 : Pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah 

Y  : Kecerdasan spiritual 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, benda, 

atau hal yang menjadi sumber pengambilan 

sampel. Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi 
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seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki 

oleh subjek atau objek itu.
7
 

Dalam penelitian ini, populasi yang 

diambil penulis adalah seluruh siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 yang berjumlah 103 siswa, yang 

dibagi dalam 3 kelas yaitu: 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi 

No. Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1. XI IPS 1 11 23 34 

2. XI IPS 2 18 17 35 

3. XI IPS 3 10 24 34 

Total 39 64 103 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan 

prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat 

mewakili populasi.
8
 Adapun teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik 

simple random sampling yang artinya 

pengambilan anggota sampel dari populasi 

                                                           
       

7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 80. 
       

8
 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan 

Analisis Data Sekunder, 77. 
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dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu. Cara 

demikian dilakukan bila anggota populasi 

dianggap homogen.
9
 

Berdasarkan teori yang dikembangkan 

oleh Isaac dan Michael, jumlah populasi 103 

dengan taraf kesalahan 10% berdasarkan tabel 

dalam buku Sugiyono didapatkan sampel 

sejumlah 73 orang. Untuk perhitungan sampel 

masing-masing kelas dapat dihitung 

menggunakan rumus:
10

 

n1 = n ×  
  

 
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N1 = Jumlah anggota kelas 

N = Jumlah seluruh siswa 

Tabel 3.2 

Jumlah Proporsi Pengambilan Sampel Tiap Kelas 

No. Kelas Jumlah 

1. XI IPS 1 n1 = 73 ×  
  

   
 = 24 siswa 

2. XI IPS 2 n1 = 73 ×  
  

   
 = 25 siswa 

3. XI IPS 3 n1 = 73 ×  
  

   
 = 24 siswa 

Total 73 siswa 

 

 

                                                           
       

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, R & D, 20. 
       

10
 Ibid., 86-87. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati (variabel penelitian). Peneliti menggunakan 

instrumen untuk mengumpulkan data.
11

 Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 

30 siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 3 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

2. Data tentang pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 3 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

3. Data tentang kecerdasan spiritual siswa kelas XI 

IPS di SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
       

11
 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendeketan Praktik dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN PO 

PRESS, 2012), 78.  
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Tabel 3.3 

Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel Indikator Teknik 

No. Item 

Sebelum 

Diuji 

No. 

Item 

Setelah 

Diuji 

Kegiatan 

Menghafal 

Al-Qur‟an 

Juz 30 (X1) 

1. Siswa mampu 

membaca Al-

Qur‟an dengan 

lancar. 

Tes   

2. Siswa mampu 

menguasai hukum 

bacaan tajwid 

dengan baik. 

3. Siswa mampu 

menguasai 

makharijul huruf 

dengan baik. 

4. Siswa mampu 

menghafal Al-

Qur‟an juz 30 

minimal 3 surat 

dalam sehari. 

Pembiasaan 

Shalat 

Dzuhur 

1. Adanya nilai 

kebersamaan. 
Angket 

1, 2, 3 1, 2, 3, 

2. Rasa diperhatikan. 4, 5, 6 5, 6 
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Berjamaah 

(X2) 

3. Tidak ada jarak 

personal. 

7, 8, 9, 

10 

7, 8, 9, 

10 

4. Pengalihan 

perhatian. 

11, 12, 

13 

11, 12, 

13 

5. Melatih saling 

ketergantungan. 

14, 15, 

16, 17 

14, 15, 

17 

6. Membantu 

memecahkan 

masalah. 

18, 19, 

20 

18, 19, 

20 

Kecerdasan 

Spiritual 

Siswa (Y) 

1. Selalu merasakan 

kehadiran Allah. 

Angket 

1, 2, 3, 4, 

5 

1, 2, 3, 

4, 5 

2. Memiliki tujuan 

hidup yang jelas. 
6, 7, 8, 9 

6, 7, 8, 

9 

3. Memiliki prinsip 

hidup. 

10, 11, 

12, 13 

10, 11, 

12, 13 

7. Cenderung kepada 

kebaikan. 

14, 15, 

16, 17, 

18 

14, 15, 

16, 17 

8. Berjiwa besar. 
19, 20, 

21, 22 
19, 20 

9. Memiliki empati. 
23, 24, 

25 

23, 24, 

25 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara dan alat-

alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan datanya.
12

 Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Angket (Kuesioner) 

Teknik angket (kuesioner) merupakan 

suatu pengumpulan data dengan memberikan 

atau menyebarkan daftar pertanyaan atau 

pernyataan kepada responden dengan harapan 

memberikan respon atas daftar pertanyaan 

tersebut. Instrumen yang berupa lembar daftar 

pertanyaan tadi dapat berupa angket (kuesioner), 

checklist ataupun skala.
13

 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala Likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan menggunakan skala 

Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel.
14

 Artinya indikator-

indikator yang diukur ini dapat dijadikan titik 

tolak membuat item instrumen yang berupa 

pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab 

                                                           
       

12
 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 159. 

       
13

 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 49-50. 
       

14
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, R & D, 134. 
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oleh responden. Responden dalam penelitian ini 

adalah siswa-siswi kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. Adapun 

pengumpulan data dengan menggunakan angket 

yang mengacu pada skala Likert dengan skor 

sebagai berikut:
15

 

Tabel 3.4 

Kriteria Skor 

POSITIF  NEGATIF  

SELALU 4 SELALU 1 

SERING 3 SERING 2 

KADANG-KADANG 2 KADANG-KADANG 3 

TIDAK PERNAH 1 TIDAK PERNAH 4 

 

2. Tes 

Menurut Anne Anastasi dalam karya 

tulisnya berjudul “Psychological Testing”, tes 

adalah alat pengukur yang mempunyai standar 

yang obyektif sehingga dapat digunakan secara 

meluas, serta dapat betul-betul digunakan untuk 

mengukur dan membandingkan keadaan psikis 

atau tingkah laku individu. 

Secara umum, ada dua macam fungsi 

yang dimiliki oleh tes, yaitu:
16

 

                                                           
       

15
 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), 181. 
       

16
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), 66-75. 
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a. Sebagai alat pengukur terhadap peserta 

didik. Dalam hubungan ini tes berfungsi 

mengukur tingkat perkembangan atau 

kemajuan yang telah dicapai oleh peserta 

didik setelah mereka menempuh proses 

belajar mengajar dalam jangka waktu 

tertentu. 

b. Sebagai alat pengukur keberhasilan program 

pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan 

dapat diketahui sudah berapa jauh program 

pengajaran yang telah ditentukan, telah 

dapat dicapai. 

Tes dibagi menjadi dua yaitu tes tulis dan 

tes lisan. Adapun tes yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah tes lisan. Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 siswa 

kelas XI SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. Ketentuan yang harus dilakukan 

oleh peserta didik yaitu: 

a. Surat yang dihafalkan adalah surat-surat 

yang ada di dalam Al-Qur‟an juz 30. 

b. Setiap anak setidaknya menghafalkan 

minimal 3 surat dalam sehari. 

 

3. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan 
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sebagainya.
17

 Metode dokumentasi ini akan 

peneliti lakukan untuk mencari informasi 

tentang SMA Negeri 3 Ponorogo, struktur 

organisasi sekolah, dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam 

bentuk dokumen, terutama untuk mencari 

informasi tentang kecerdasan spiritual siswa 

kelas X IPS di SMA Negeri 3 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. 

 

4. Wawancara 

Dalam teknik ini dikenal adanya dua 

macam pedoman wawancara, yakni wawancara 

berstruktut dan tidak berstruktur. 

Dalam wawancara berstruktur, 

pewawancara sudah mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang sudah dipersiapkan 

terlebih dahulu. Sedangkan dalam wawancara 

tidak berstruktur, pewawancara tidak 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, 

melainkan langsung mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara lisan kepada responden dan 

mencatat jawabannya secara langsung pula.
18

 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

masalah yang ada di SMA Negeri 3 Ponorogo, 

                                                           
       

17
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 231. 
       

18
 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 162-163. 
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maka penulis menggunakan teknik wawancara 

tidak berstruktur yang mana hasil wawancaranya 

diperoleh: “Ketika adzan dzuhur telah 

berkumandang, siswa-siswi SMA Negeri 3 

Ponorogo masih belum bergegas untuk pergi ke 

masjid sekolah, tidak mau menjawab panggilan 

adzan, masih ada yang ke kantin, dan ada yang 

bercanda gurau bersama teman yang lainnya. 

Selain itu, juga masih terdapat siswa yang belum 

fasih dalam membaca Al-Qur‟an. Kemudian 

guru PAI SMA Negeri 3 Ponorgo 

mencanangkan program menghafal Al-Qur‟an 

juz 30 dan membiasakan shalat Dzuhur secara 

berjamaah dilanjutkan dengan kultum. Program 

tersebut diberlakukan dengan tujuan agar semua 

siswanya dapat membaca Al-Qur‟an dengan 

fasih, untuk menciptakan lulusan yang minimal 

bisa menghafal Al-Qur‟an juz 30, membentuk 

kepribadian siswa yang baik, dapat menumbuh 

kembangkan kesadaran beribadah diantara para 

siswa, dan membentuk peserta didik agar selalu 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.” 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara 

melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan 

mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab 
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masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data 

maupun untuk membuat induksi, atau menarik 

kesimpulan tentang karakteristik populasi 

berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.
19

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan 

dengan menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan suatu 

instrument adalah suatu ukuran seberapa 

tepat instrument itu mampu menghasilkan 

data sesuai dengan ukuran yang 

sesungguhnya ingin diatur. Untuk menguji 

validitas instrument dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan jenis validitas 

konstruk, sebab variabel dalam penelitian 

ini berkaiatan dengan fenomena dan objek 

yang abstrak tetapi gejalanya dapat diamati 

dan diukur. Adapun cara menghitungnya 

dengan menggunakan rumus Korelasi 

Product Moment.
20 

Dengan rumus: 

                                                           
       

19
 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis 

Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), 52. 
       

20
 Retno Widyayaningrum, Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2015), 107. 
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Keterangan: 

Rxy : Koefisien korelasi antara variabel X 

dan Y 

N : Jumlah responden 

       : Jumlah seluruh nilai X

       : Jumlah seluruh nilai Y 

     : Jumlah hasil perkalian antara nilai X 

dan Y 

Kriteria dari validitas setiap item 

pertanyaan adalah apabila koefisien korelasi 

rhitung negatif atau lebih kecil dari rtabel maka 

item tersebut dikatakan tidak valid (drop). 

Selanjutnya apabila terdapat item-item 

pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria 

validitas (tidak valid), maka item tersebut 

akan dikeluarkan dari angket. Sebaliknya, 

apabila koefisien korelasi rhitung positif atau 

lebih besar dari rtabel maka item tersebut 

dikatakan valid. Nilai rtabel yang digunakan 

untuk subjek (N sebanyak 22 adalah 

ketentuan df=N-2, berati 22-2=20, dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% maka 

diperoleh rtabel=  0,444.
21

 

                                                           
       21 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 95. 
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Untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 22 responden. Hasil 

perhitungan uji validitas instrumen 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah dan 

kecerdasan spiritual dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Pembiasaan 

Shalat Dzuhur Berjamaah (X2) 

No. 

Soal 

“r” 

Hitung 

“r” 

Tabel 
Keterangan 

1 0.5380869 0,444 VALID 

2 0.672186 0,444 VALID 

3 0.693138 0,444 VALID 

4 -0.02062 0,444 TIDAK VALID 

5 0.544101 0,444 VALID 

6 0.684123 0,444 VALID 

7 0.65677 0,444 VALID 

8 0.617282 0,444 VALID 

9 0.576524 0,444 VALID 

10 0.715802 0,444 VALID 

11 0.782938 0,444 VALID 

12 0.776107 0,444 VALID 

13 0.493412 0,444 VALID 

14 0.480185 0,444 VALID 
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15 0.634893 0,444 VALID 

16 0.246999 0,444 TIDAK VALID 

17 0.717596 0,444 VALID 

18 0.510419 0,444 VALID 

19 0.470617 0,444 VALID 

20 0.717002 0,444 VALID 

Dari hasil perhitungan validitas 

instrumen terhadap 20 butir soal variabel 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah, 

instrumen nomor 4 dan 16 tidak valid 

sehingga tidak diikutkan pada analisis 

selanjutnya. Sedangkan nomor item yang 

valid dan digunakan untuk penelitian 

sesungguhnya yaitu item nomor 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 

Adapun untuk mengetahui skor hasil 

perhitungan angket uji validitas pembiasaan 

shalat Dzuhur berjamaah dapat dilihat pada 

lampiran 04. 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Kecerdasan 

Spiritual (Y) 

No. 

Soal 

“r” 

Hitung 

“r” 

Tabel 
Keterangan 

1 0.590284 0,444 VALID 

2 0.525462 0,444 VALID 

3 0.659855 0,444 VALID 
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4 0.477343 0,444 VALID 

5 0.68782 0,444 VALID 

6 0.623785 0,444 VALID 

7 0.853326 0,444 VALID 

8 0.762851 0,444 VALID 

9 0.584254 0,444 VALID 

10 0.845305 0,444 VALID 

11 0.825718 0,444 VALID 

12 0.718534 0,444 VALID 

13 0.501991 0,444 VALID 

14 0.86968 0,444 VALID 

15 0.501476 0,444 VALID 

16 0.582477 0,444 VALID 

17 0.514155 0,444 VALID 

18 0.292901 0,444 TIDAK VALID 

19 0.454289 0,444 VALID 

20 0.506238 0,444 VALID 

21 0.269785 0,444 TIDAK VALID 

22 0.213889 0,444 TIDAK VALID 

23 0.718534 0,444 VALID 

24 0.504286 0,444 VALID 

25 0.697566 0,444 VALID 

Dari hasil perhitungan validitas 

instrumen terhadap 25 butir soal variabel 
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kecerdasan spiritual, instrumen nomor 18, 

21, 22 tidak valid sehingga tidak diikutkan 

pada analisis selanjutnya. Sedangkan nomor 

item yang valid dan digunakan untuk 

penelitian sesungguhnya yaitu item nomor 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 19, 20, 23, 24, 25. Adapun untuk 

mengetahui skor hasil perhitungan angket 

uji validitas kecerdasan spiritual dapat 

dilihat pada lampiran 05. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah hasil suatu 

pengukuran yang dapat dipercaya. Hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya hanya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama.
22

 

Reliabilitas menunjuk suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpulan data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan 

data yang dapat dipercaya juga.
23

 

Adapun untuk menganalisis 

reliabilitas instrumen menggunakan teknik 

                                                           
       

22
 Saifudin Azwar, Reliabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), 7. 
       

23
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 154. 
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Alpha Cronbach dengan bantuan program 

SPSS versi 16.0 for windows. Kriteria dari 

reliabilitas instrumen penelitian adalah 

apabila harga cronbach alfa lebih besar dari 

0,6 maka instrumen tersebut dikatakan 

reliabel. Dan sebaliknya, apabila harga 

croanbach alfa kurang dari 0,6 maka 

instrumen tersebut dikatakan tidak 

reliabel.
24

 

Hasil perhitungan uji reliabilitas pada 

masing-masing variabel dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas 

Variabel 

Jumlah 

Item 

Soal 

Cronbach 

Alfa 
Keterangan 

Pembiasaan 

Shalat Dzuhur 

Berjamaah 

18 Item 0,911 Reliabel 

Kecerdasan 

Spiritual 
22 Item 0,933 Reliabel 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 

nilai cronbach alfa pembiasaan shalat 

Dzuhur berjamaah siswa sebesar 0,904 dan 

nilai cronbach alfa kecerdasan spiritual 

                                                           
       

24
 Duwi Prayitno, SPSS  Handbook: Analisis Data, Olah Data, dan 

Penyelesaian Kasus-Kasus Sraristik (Yogyakarta: Mediakom, 2016), 60.  
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siswa sebesar 0,933, jadi angka dari kedua 

variabel tersebut lebih besar dari rtabel 

sebesar 0,6. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian yang digunakan 

untuk mengukur variabel pembiasaan shalat 

Dzuhur berjamaah dan kecerdasan spiritual 

siswa dapat dikatakan reliabel. Hasil 

perhitungan reliabilitas dengan SPSS versi 

16.0 dapat dilihat pada lampiran 06 dan 07. 

 

2. Tahap Analisis Hasil Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan, teknik 

analisis data menggunakan statistik. Karena 

datanya kuantitatif, maka kegiatan ini 

merupakan interpretasi terhadap data melalui 

angka-angka. Adapun langkah-langkah untuk 

menganalisis hasil penelitian adalah: 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif yang 

menggunakan metode statistika 

parametrik di mana secara umum skala 

datanya menggunakan interval atau 

rasio dan distribusi data populasinya 

harus memenahi asumsi normal. Maka 

dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 
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program SPSS untuk menguji setiap 

data variabel apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Kriteria 

pengambilan keputusan agar data 

variabel dapat dikatakan data yang 

berdistribusi normal adalah apabila 

hasil signifikansi > 0,05, dan data tidak 

berdistribusi normal apabila 

signifikansi < 0,05.
25

 

Teknik analisis ini menggunakan 

statistika. Teknik analisis data untuk 

menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3 

yang digunakan adalah dengan  

mencari nilai mean dan Standar Deviasi 

dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean: 

   = 
  

 
 

Rumus Standar Deviasi: 

    = √
   

 
   

 
 

Keterangan: 

   dan    : Mean atau rata-rata 

yang dicari 

    dan    : Jumlah skor-skor 

(nilai-nilai) yang ada 

    : Jumlah observasi 

    dan     : Standar Deviasi 

                                                           
       

25
 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik 

(Yogyakarta: Gava Media, 2012), 204. 



85 
 

    dan     : Jumlah skor x dan y 

setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

  
 
 dan   

 
 : Nilai rata-rata mean 

skor x dan y yang telah dikuadratkan 

Dari hasil di atas dapat diketahui 

Mean dan SD untuk menentukan 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30, 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah, 

dan kecerdasan spiritual siswa 

dikelompokkan ke dalam tiga bagian, 

yaitu bagian atas (kelompok siswa 

yang tergolong tinggi),  bagian tengah 

(kelompok siswa yang tergolong  

cukup/sedang), dan rangking bawah 

(kelompok siswa yang tergolong 

rendah), dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut: 

a) Skor lebih dari mean + 1.SD 

adalah tingkat baik. 

b) Skor kurang dari Mean -1.SD 

adalah kurang. 

c) Skor antara Mean -1.SD sampai 

Mean +1.SD adalah cukup.
26

 

Setelah dibuat pengelompokan 

kemudian dicari frekuensinya dan 

hasilnya diprosentasikan dengan rumus:  

P = 
  

 
 x 100% 

                                                           
       

26
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2012), 175.  
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Keterangan : 

P  : Angka Prosentase 

Fi : Frekuensi  

N  : Number Of Cases.
27

 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji 

kelinieran garis regresi. Uji ini 

digunakan pada analisis regresi linier 

sederhana maupun regresi linier 

ganda.
28

 Uji linieritas dilakukan dengan 

cara mencari model garis regresi dari 

variabel independen x terhadap variabel 

dependen y. 

Hipotesis:  

H0 : garis regresi linier 

H1 : garis regresi non linier 

Keputusan:  

Tolak H0 apabila P-value <  

3) Uji Multikolinieritas 

Apabila variabel bebas (x) saling 

berkorelasi maka akan terjadi 

multicollinierity.
29

 Artinya uji 

multikolinieritas digunakan untuk 

melihat ada atau tidaknya korelasi 

(keterkaitan) yang tinggi antara 

                                                           
       

27
 Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi, 20. 

       
28

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

Penelitian, 54. 
       

29
 Ibid., 131. 
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variabel-variabel bebas dalam suatu 

model regresi linear berganda. Alat 

statistik yang sering digunakan untuk 

menguji gangguan multikolinearitas 

adalah dengan variance inflation factor 

(VIF), korelasi pearson antara variabel-

variabel bebas, atau dengan melihat 

eigenvalues dan condition index (CI). 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan 

deteksi variance inflation factor (VIF) 

sebagai uji multikolinieritas. Cut off 

yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF < 10.
30

 

4) Uji Heterokedastisitas 

Dalam persamaan regresi 

berganda perlu diuji mengenai sama 

atau tidak varians dari residual dari 

observasi yang satu dengan observasi 

yang lain.
31

 Uji statistik yang dapat 

digunakan adalah uji korelasi 

Spearman, uji Glesjer, scatterplot, uji 

Golfeld-Quandt dan uji White. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

                                                           
       

30
 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program 

SPSS (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 92. 
       

31
 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, 135. 
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Spearman untuk mengetahui apakah 

terdapat ketidaksamaan antar varians. 

 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 

menggunakan rumus analisis regresi linier 

sederhana. Langkah-langkah dalam rumus 

regresi linier sederhana adalah sebagai 

berikut:
32

 

1) Merumuskan atau mengidentifikasi 

variabel 

Variabel independen : X 

Variabel dependen : Y 

2) Membuat tabel perhitungan 

3) Mengestimasi/menaksir model 

Nilai b0, b1, dapat dicari dengan rumus: 

b1=  
[    

 
   ]   ̅ ̅

[∑   
 

 

   
]   ̅ 

 

    ̅   b1  ̅ 

4) Menguji Signifikansi Model dengan 

Tabel Anova 

 

 

 

 

 

                                                           
       

32
 Ibid., 125. 
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Tabel 3.8 

Anova (Analysis of Variance) 

Variation 

Source 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 

SS Regression (SSR) 

SSR=[  ∑         
 
   

 

   
]  

(   
   )

 

 
 

MSR= 
   

  

 

Error n-2 

SS Error (SSE) 

SSE = ∑    

   
 [  ∑   

 

   

      
 
   ] 

MSR= 
   

  
 

Total n-1 

SS Total (SST) 

SST = ∑    

   
 

[   
   ]

 

 
 

 

Daerah penolakan: 

Fhitung = 
   

   
 

5) Mencari Ftabel 

Ftabel didapatkan dari tabel distribusi 

F. Ftabel= F(1;n-2) 

6) Kesimpulan 

Tolak H0 apabila Fhitung > F(1;n-2) 

7) Menghitung Koefisien Determinasi 

(Besarnya Pengaruh) 
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Dimana 

R
2 

= koefisien determinasi / proporsi 

keragaman/variabilitas total di sekitar 

nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh 

model regresi (biasanya dinyatakan 

dalam persen) 

Keterangan:  

n = Jumlah pengamatan  

x = Data variabel independen  

y = Data variabel dependen  

x = Mean/rata-rata data variabel x 

y = Mean/rata-rata data variabel y  

b1= Slope (kemiringan garis lurus) 

populasi  

b0= Intercept (titik potong) populasi 

 

c. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisa data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah 3 

menggunakan rumus analisis regresi linier 

berganda dengan 2 variabel bebas. 

Hubungan antara satu variabel terikat 

dengan dua variabel bebas dapat dikatakan 

linier jika dapat dinyatakan dalam:
33

 

 

 

 

                                                           
       

33
 Ibid., 127. 
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1) Nilai b0, b1, b2 dapat dicari dengan 

rumus: 

 b1=    2 2) (  1Y) –    2Y)    1X2)  

      1 2)    2 2)    1X2)2 

b2=    1 
2
) (  2Y) –    1Y)    1X2)  

      1 
2
)    2 

2
)    1X2)

2
 

b0=     1  1- b2  2 

    n  

2) Uji Signifikansi Model dalam Analisis 

Regresi Linier Berganda Dengan 2 

Variabel Bebas 

Uji overall pada regresi linier 

berganda dilakukan untuk mengetahui 

apakah seluruh variabel bebas yang ada 

dalam model mempunyai pengaruh 

yang nyata terhadap variabel terikat. 

Berikut adalah uji overall pada analisis 

regresi linier berganda dengan 2 

variabel bebas: 

Hipotesis: 

H0 :         

H1 = minimal ada satu,      untuk i= 

1, 2 
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Tabel 3.9 

Anova (Analysis or Varians) 

Variation 

Source 

Degree 

of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regression P SS Regression (SSR) 

SSR = (b0   +  b1  1 y + b2   2 y ) (  )
2
 

                                                         N 

                                                               

MSR = 
   

  
 

Error n – p -1 SS Error (SSE) 

SSE =   2
 – (b0   + b1  1 y + b2   2 y) 

           

MSE =  
   

  
 

Total n -1 SS Total (SST) 

                (  )
2
 

SST =   2
-  

 

                N 

 

Daerah penolakan: 

Tolak H0  bila Fhitung > Fa(p;n-p-1) 

3) Menghitung Koefiien Determinasi (R
2
) 

Dengan rumus:    
   

   
 

Dimana 

R
2
 = Koefisien determinasi / proporsi 

keragaman/variabilitas total di sekitar 

nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh 
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model regresi (biasanya dinyatakan 

dalam persen).
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
       

34
 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 152-161. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Latar Belakang Berdirinya SMA Negeri 3 

Ponorogo 

Sebelum tahun pelajaran 1988/1989, 

dunia pendidikan di Indonesia masih banyak 

diwarnai dengan adanya jenis Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA). SLTA tersebut terdiri dari 

berbagai jurusan antara lain: STM, SMEA, 

SMKK, SAA, SPK, SPG, SGO, dan lain-lain. 

Dua jenis sekolah terakhir (semula) memang 

dipersiapkan untuk menjadi guru di tingkat 

Sekolah Dasar. 

Terbitnya Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1989 

No. 03/10/U/1989, tanggal 5 Junia 1989 

menyebutkan bahwa kuota untuk calon guru di 

SD telah tercukupi. Selain itu mutu guru 

(khususnya guru SD) perlu ada peningkatan. 

Oleh karena itu, Sekolah Pendidikan Guru 

(SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) dialih 

fungsikan menjadi jenis sekolah lain. 

Di Kecamatan Ponorogo, jumlah SMA 

Negeri baru ada dua unit, sedangkan jenis 

sekolah kejuruan negeri sudah ada 4 yaitu: 

STM, SMEA, SMKK, dan SPG. Adapun SPMA 

(Sekolah Pertanian Menengah Atas) dan SPK 

(Sekolah Peawat Kesehatan) adalah sekolah 
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milik Pemerintah Daerah. Perlu diketahui 

sekolah-sekolah SMA maupun sekolah 

Kejuruan milik swasta di Ponorogo jumlahnya 

juga cukup banyak. 

 

2. SMA Negeri 3 Ponorogo Berdiri 

Menindak lanjuti Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI (Prof. Fuad 

Hasan) No. 03/10/U/1989, tertanggal 5 Juni 

1989 tentang alih fungsi sekolah SPG dan SGO 

untuk menjadi sekolah Kejuruah lain atau SMA, 

Bapak Soetono selaku pejabat Kepala SPG 

Negeri Ponorogo segera berkoordinasi dengan 

Kepala Depdikbud Kabupaten Ponorogo dan 

juga BP3 (Komite Sekolah) untuk menentukan 

jenis sekolah apa yang sebaiknya dipilih. 

Akhirnya SMA-lah jenis sekolah yang 

dipilihnya. 

Awal tahun pelajaran 1989/1990 

dibukalah pendaftaran calon siswa baru SMA 

Negeri 3 Kecamatan Ponorogo untuk kali 

pertama. Calon siswa baru yang diterima 

sebanyak 200 anak putra dan putri. Siswa baru 

ini dibagi menjadi 5 rombongan belajar. Dan 

hari Senin ketiga pada bulan Juli 1989 

dimulailah Kegiatan Belajar Mengajar di SMA 

Negeri 3 Kec. Ponorogo (SPG Negeri 

Ponorogo). 
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Sejalan dengan berlangsunya Kegiatan 

Belajar mengajar bagi siswa kelas 2 dan kelas 3 

SPG Negeri, bertebaranlah aoma kurikulum 

SMA Negeri 3 Ponorogo. Guru dan karyawan 

SPG Negeri Ponorogo juga menjabat sebagai 

guru dan karyawan di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

Disamping itu juga ada tambahan tenaga 

pengajar (guru) baru dari luar SPG Negeri 

Ponorogo. 

Tahun 1990-1991 siswa kelas 1 SMA 

Negeri 3 Ponorogo yang naik ke kelas 2 dipilah 

untuk penjurusan SMA Negeri 3 Ponorogo 

memiliki 3 jurusan yaitu Fisika (A.1), jurusan 

Bilogi (A.2), jurusan IPS (A.3). 

Tahun 1990-1991, SMA Negeri 3 

Ponorogo sudah memiliki siswa kelas 1 dan 2. 

Sedangkan kelas 3 masih diduduki murid SPG 

Negeri. 

Sesuai dengan program, pada tahun ajaran 

1991/1992-siswa SPG Negeri telah lulus semua. 

Lembaga Pendidikan SPG resmi tutup sesuai 

dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tersebut di atas. Tahun 1991/1992, 

siswa yang belajar di kampus Paju, Jl. Yos 

Sudarso III/I-mutlak siswa SMA Negeri 3 

Kecamatan Ponorogo. 

Tahun 1997-2003, nama SMA di seluruh 

Indonesia diubah menjadi SMU (Sekolah 

Menengah Umum) sebagai imbangan sekolah-
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sekolah kejuruan yang namanya dilebur menajdi 

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). 

Pada dasarnya, istilah Sekolah Menengah 

Umum (SMU) memang lebih mudah untuk 

membedakan jenis sekolah yang lain yaitu 

sekolah kejuruan. Istilah SMU memang 

terdengar lebih serasi untuk mendampingi istilah 

SMK. Namun pada tahun 2003 ada perubahan 

dimana istilah SMU dihapus dan kembali 

Pemerintah menggunakan istilah SMA (Sekolah 

Menengah Atas). 

Sebagai motivasi peningkatan mutu dan 

kredibilitas suatu sekolah, pemerintah 

mengeluarkan suatu aturan penilaian terhadap 

sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Aturan 

penilaian itu disebut Akreditasi. Akreditasi 

dilakukan oleh Pemerintah setiap 5 tahun sekali. 

Badan Akreditasi Nasional di Surabaya 

setelah melakukan penelitian di SMA Negeri 3 

Kec. Ponorogo melalu surat (sertifikat) 

tertanggal 21 Oktober 2009 menyatakan bahwa 

SMA Negeri 3 Ponorogo menduduki posisi 

(peringkat) A. Posisi pada peringkat A ini 

berlaku hingga tahun ajaran 2014/2015. Sejak 

berdirinya sampai dengan sekarang, kepala 

sekolah yang pernah menjabat untuk 

perkembangan dan kemajuan SMA Negeri 3 

Ponorogo adalah: 
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a. Soetono B.A. tahun 1989-1993 

b. Dr. Pitanto tahun 1993-1994 

c. Soemadi tahun 1994-1997 

d. Drs. H. Sutarlan 1997 (4 bulan) 

e. Dr. Ibnu Hadjar tahun 1997 (14 bulan) 

f. Dr. Damil Effendi tahun 1998-2010 

g. Dr. H. Siswanto tahun 2010-2011 

h. Dr. H. Hariyadi, M.Pd. tahun 2012-2018 

i. Drs. Sugiyanto, M.Pd. tahun 2018-sekarang 

 

3. Letak Geografis 

Lahan yang dipergunakan untuk kegiatan 

belajar mengajar SMA Negeri 3 Kec. Ponorogo 

ini menempati tanah milik SPG Negeri 

Ponorogo. Adapun secara geografis dan status 

kepemilikan tanah dapat kita lihat pada surat 

sertifikat atau buku yang dikeluarkan oleh 

Badan Pertahanan Nasional Kabupaten 

Ponorogo yang ditandatangani oleh Ranoe 

Wongso Atmojo. Pengajuan sertifikat tanah ini 

dilakukan oleh kepala SPG Negeri Ponorogo 

Bapak Soetono. 

Dalam buku tanah tersebut tertulis: 

a. Nama pemohon : Soetono, kepala SPG 

Ponorogo 

b. Luas tanah  : 34.675 m
2
 

c. Status   : Hak pakai 

d. Pemilik  : Dept. Pendidikan dan 

Kebudayaan RI 
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e. Ditempati oleh : SPG Negeri 

Ponorogo 

f. No. Akte  : 518/1989 

g. Tanggal Akte  : 8 Maret 1989 

SMA Negeri 3 Ponorogo, terletak di jalan 

Laks. Yos Sudarso III/I Paju Ponorogo. Berada 

di desa Paju sebelah utaranya berbatasan dengan 

desa Brotonegoro. Jarak tempuh SMA Negeri 3 

Ponorogo berada 1 km dari Pusat Pemerintah 

Ponorogo. SMA Negeri 3 Ponorogo berada di 

daerah yang strategis mudah dijangkau oleh 

siswa dengan kendaraan umum jurusan Pacitan, 

Trenggalek, dan Tulungagung. Secara geografis, 

batas wilayah SMA Negeri 3 Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

a. Batas Timur : Kelurahan Brotonegoro 

b. Batas Utara : Kelurahan Brotonegoro 

c. Batas Barat : Kelurahan Paju 

d. Batas Selatan : Kelurahan Paju 

Dengan demikian ini, dapat dikatakan 

bahwa SMA Negeri 3 Ponorogo mempunyai 

letak yang sangat nyaman dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran. 

 

4. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

a. Visi Sekolah 

Menjadi lembaga pendidikan yang 

menghasilkan siswa bertaqwa, cerdas, 

terampil yang mampu menghadapi 
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tantangan global dan berbudaya lingkungan 

hidup. 

 

b. Misi Sekolah 

1) Membentuk peserta didik yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan menumbuhkembangkan 

kehidupan beragama. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia warga SMA Negeri 3 

Ponorogo serta komitmen terhadap 

tugas pokok dan fungsinya. 

3) Meningkatkan sistem pembelajaran dan 

bimbingan secara aktif, kreatif, inovatif 

sehingga siswa dapat berkembang 

sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

4) Membangun manusia yang cerdas dan 

terampil dalam menghadapi 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi serta mandiri dalam 

berkarya. 

5) Menerapkan mangemen partisipatif, 

transparan, dan akuntabel sehingga 

menjadi sekolah sebagai pilihan 

masyarakat. 

6) Menerapkan program perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang 

terintegrasi dengan pengembangan 

kurikulum sekolah. 
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c. Tujuan Sekolah 

1) Membentuk manusia yang bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Meningkatkan kemampuan 

guru/karyawan dalam memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi 

dalam rangka meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. 

3) Menerapkan sistem komputerisasi 

dalam administrasi dan terciptanya 

administrasi sekolah yang memenuhi 

standar. 

4) Menghasilkan peserta didik agar 

menjadi manusia yang berkepribadian, 

cerdas, berkualitas, dan berprestasi 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, 

olahraga, dan seni. 

5) Menanamkan kepada peserta didik 

sikap ulet, cakap, terampil, dan mandiri 

dalam bekarya serta mampu beradaptasi 

terhadap perkembangan dan perubahan 

zaman. 

6) Melestarikan dan mengenalkan siswa 

pada tata cara berbahasa daerah (jawa) 

dalam rangka membentuk kepribadian 

dan akhlak mulia. 

7) Tercapainya nilai ujian nasional mata 

pelajaran sesuai standar yang 

ditetapkan BSNP. 
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8) Menghasilkan peserta didik dengan 

memiliki keterampilan komunikasi 

bahasa asing dalam rangka tantangan 

global. 

9) Membudayakan peran seta masyarakat, 

alumni, dan lembaga swasta atau negeri 

dalam pengembangan sekolah. 

10) Menciptakan lingkungan sekolah yang 

bersih, sejuk, indah, nyaman, sehat, dan 

menyenangkan yang mendukung dalam 

kegiatan pembelajaran. 

11) Meningkatkan kepedulian warga 

sekolah untuk melakukan pelestarian, 

pencegahan pencemaran, dan kerusakan 

lingkungan. 

12) Terwujudnya sekolah sebagai pilihan 

utama dalam menentukan SMA, oleh 

masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. 

 

5. Struktur Organisasi 

Kepala Sekolah  : Drs. Sugiyanto, 

M.Pd. 

Ketua Komite  : Dr. H. Sugihanto, 

M.S., M.Ag. 

Wakasek Kurikulum : M. Yudha Arsianto, 

S.Pd., M.Or. 

Wakasek Kesiswaan : Muhammad Asrori, 

S.Pd. 
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Wakasek Sarpras  : Ahmad Nur Edi, 

S.Pd., M.KPd. 

Wakasek Humas  : Dra. Ririn Ida 

Mawarti 

 

6. Keadaan Guru dan Siswa SMA Negeri 3 

Ponorogo 

Guru atau pengajar di SMA Negeri 3 

Ponorogo berasal tidak hanya dari Ponorogo 

saja, tetapi banyak juga guru dari luar Ponorogo 

dengan pendidikan yang sudah tidak diragukan 

kembali dengan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya. Total 

keseluruhan siswa berjumlah 1.053 siswa dari 

kelas X, XI, XII. SMA Negeri 3 Ponorogo ini 

memiliki dua jurusan per tingkat kelas yaitu 

jurusan IPA dan IPS. 

 

7. Sarana dan Prasarana 

a. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan adalah semua 

perangkat peralatan, bahan, dan perabot 

yang secara langsung digunakan dalam 

proses pendidikan, khususnya dalam proses 

belajar mengajar. Semua lembaga 

pendidikan pasti memiliki sarana 

pendidikan, tidak terkecuali di SMAN 3 

Ponorogo. Di lembaga ini, sarana 

pendidikan meliputi: 
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1) Gedung Sekolah. Lembaga ini 

mempunyai gedung sekolah milik 

sendiri, yang digunakan pada saat 

pembelajaran, ektrakurikuler, maupun 

kegiatan lainnya yang sedang 

berlangsung. Gedung sekolah ini 

berlantai 2. 

2) Ruang Kepala Sekolah. Lembaga ini 

memiliki ruang kepala sekolah yang 

sangat luas dan nyaman. Fasilitas 

kepala sekolah juga memadai. Kepala 

sekolah memiliki ruangan tersendiri 

yang dapat digunakan untuk pertemuan 

dengan tamu, berkonsultasi serta  

pengaduan dari orangtua. 

3) Ruang Guru. Pada ruangan guru ini 

tidak seperti ruang kepala sekolah yang 

tidak terlalu sempit. Ruang guru ini 

termasuk paling luas daripada ruang 

kepala sekolah atau ruang kelas, karena 

digunakan untuk semua pendidik dan 

tenaga kependidikan yang ada di 

lembaga ini. Ventilasi udaranya pun 

nyaman. Di ruang kelas ini rata-rata 

jumlah meja dan kursi berjumlah sesuai 

pendidik dan tenaga kependidikan yang 

mengajar di sekolah ini. 

4) Ruang Kelas. Pada sekolah ini terdapat 

beberapa ruang kelas, antara lain: kelas 
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X terdapat 10 ruang kelas terdiri dari 

IPA dan IPS, kelas XI terdapat 10 

ruang kelas terdiri dari IPA dan IPS, 

kelas XII terdapat 10 ruang kelas terdiri 

dari IPA dan IPS. Jumlah ruang kelas di 

sekolah ini ada 30 ruang kelas. Ruang 

kelas ini masih layak pakai untuk 

proses pembelajaran berlangsung. Di 

ruang kelas ini rata-rata jumlah meja 

dan kursi sesuai dengan jumlah siswa. 

Jika ada lebihnya antara kursi atau 

meja, dikeluarkan dari kelas dan ditaruh 

di gudang atau tergantung guru yang 

mengajar di kelas tersebut. 

5) Proyektor. Dalam penggunaan media 

pembelajaran dari kelas X sampai XII 

sudah ada proyektor, tetapi kadang-

kadang digunakan dalam pembelajaran, 

artinya tidak setiap hari digunakan. 

 

b. Prasarana Pendidikan 

Prasarana pendidikan adalah semua 

perangkat kelenagkapan dasar yang secara 

tidak langsung menunjang pelaksanaan 

proses pendidikan di sekolah, tetapi jika 

dimaanfaatkan secara langsung, komponen 

tersebut berubah menjadi sarana 

pendidikan. Semua lembaga pendidikan 

pasti memiliki prasarana pendidikan, tidak 
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terkecuali di SMAN 3 Ponorogo. Di 

lembaga ini, prasarana pendidikan meliputi : 

1) Laboratorium Kimia. Laboratorium ini 

mempunyai alat praktik yang 

digunakan ketika terdapat materi yang 

membutuhkan praktik. Terutama bagi 

kelas IPA. 

2) Laboratorium Fisika. Mempunyai satu 

lab fisika yang sangat memadahi untuk 

proses kegiatan praktikum berlangsung. 

3) Laboratorium Biologi. Mempunyai satu 

lab Biologi yang sangat memadahi 

untuk proses kegiatan praktikum 

berlangsung. 

4) Laboratorium Bahasa. Tempat ini 

digunakan utuk mengasah dan 

pengembangan kemampuan  siswa 

dalam berbahasa inggris.  

5) Laboratorium Komputer. Laboratorium 

ini mempunyai komputer yang layak 

dipakai untuk praktek mata pelajaran 

komputer kelas X, XI, XII. 

Laboratorium ini biasanya digunakan 

saat praktek komputer. 

6) Perpustakaan. Didalam perpustakaan 

terdapat banyak buku seperti buku 

pelajaran, buku cerita fiksi, maupun 

non fiksi dan masih banyak lagi. Di 

perpustakaan ini terdapat jadwal dalam 
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membaca. Walaupun sudah terjadwal, 

jika ada waktu luang ada beberapa 

siswa yang memanfaatkan untuk 

membaca Didalamnya menyediakan 

tempat duduk yang layak untuk siswa 

membaca. 

7) UKS (Unit Kesehatan Sekolah). UKS 

ini biasanya digunakan untuk para 

siswa yang sakit. Terdapat obat-obatan 

yang lengkap dan alat medis yang 

memadahi.  

8) Gudang pramuka. Gudang ini biasanya 

digunakan sebagai tempat penyimpanan 

alat-alat kepramukaan seperti tongkat, 

tenda, ataupun yang lainnya. Jika ada 

lomba atau kegiatan kepramukaan dan 

membutuhkan alat, pasti diambil dari 

gudang pramuka ini. 

9) Kantin. Terdapat ruang kantin yang 

sangat luas, nyaman dan sejuk. 

10) Halaman Sekolah. Halaman sekolah di 

lembaga ini biasanya dipakai untuk 

mata pelajaran olahraga, upacara 

bendera, dan kegiatan yang lain. 

11) Kebun. Kebun ini terletak di sekeliling 

kelas. Kebun ini ditanami beberapa 

tanaman dan setiap hari disiram air agar 

selalu tampak indah. 



108 
 

12) Kamar Mandi atau WC. Kamar mandi 

disini berjumlah 6 putri dan 6 putra 

yang layak digunakan untuk siswa. 

Kamar mandi bagi guru putra dan putri 

terpisah. 

13) Tempat Parkir. Tempat parkir disekolah 

ini sudah cukup luas untuk parkir 

sepeda para siswa, karyawan sekolah 

dan sepeda motor untuk guru, yang 

terletak didepan gedung sekolah. 

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo yang berjumlah 103 siswa. 

Namun yang diteliti oleh peneliti sebagai sampel 

berjumlah 73 siswa. Pada bab ini akan dijelaskan 

masing-masing variabel penelitian yaitu tentang 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

3 Ponorogo. Untuk menjelaskan variabel tersebut 

diperlukan perhitungan sistematika. 
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1. Deskripsi Data Kegiatan Menghafal Al-

Qur’an Juz 30 Siswa Kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30 diperoleh dari hasil 

tes yang diujikan kepada responden siswa kelas 

XI SMA Negeri 3 Ponorogo yang berjumlah 73 

siswa. Adapun untuk skor hasil tes tersebut 

adalah berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Selanjutnya, hasil tes kegiatan menghafal Al-

Qur‟an juz 30 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Tes Kegiatan Menghafal Al-Qur’an Juz 30 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

No. 

Skor Hasil Tes 

Kegiatan Menghafal 

Al-Qur’an Juz 30 

Frekuensi Prosentase 

1. 64 7 9,6% 

2. 71 13 17,8% 

3. 79 8 11% 

4. 86 39 53,4% 

5. 93 2 2,7% 

6. 100 4 5,5% 

Total 73 100% 

Adapun skor hasil tes tentang kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30 siswa dapat dilihat 

pada lampiran 12. 
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2. Deskripsi Data Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor pembiasaan 

shalat dzuhur berjamaah siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Ponorogo diperoleh dari angka 

angket yang didistribusikan kepada responden 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

yang berjumlah 73 siswa. Adapun untuk skor 

jawaban angket tersebut adalah berupa angka-

angka yang diinterpretasikan sehingga mudah 

dipahami. Selanjutnya, skor jawaban angket 

pembiasaan shalat dzuhur berjamaah dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo 

No. 

Skor Pembiasaan 

Shalat Dzuhur 

Berjamaah 

Frekuensi Prosentase 

1. 52 2 2,7% 

2. 54 2 2,7% 

3. 55 2 2,7% 

4. 56 2 2,7% 

5. 57 2 2,7% 

6. 58 3 4,1% 

7. 59 1 1,4% 
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8. 60 1 1,4% 

9. 61 3 4,1% 

10. 62 2 2,7% 

11. 63 3 4,1% 

12. 64 4 5,5% 

13. 65 5 6,8% 

14. 66 8 11% 

15. 67 7 9,6% 

16. 68 9 12,3% 

17. 69 2 2,7% 

18. 70 1 1,4% 

19. 71 2 2,7% 

20. 72 2 2,7% 

21. 73 5 6,8% 

22. 74 2 2,7% 

23. 75 2 2,7% 

24. 76 1 1,4% 

Total 73 100% 

Adapun skor jawaban angket tentang 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah siswa 

dapat dilihat pada lampiran 13. 
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3. Deskripsi Data Kecerdasan Spiritual Siswa 

Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor kecerdasan 

spiritual siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo diperoleh dari angka angket yang 

didistribusikan kepada responden siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Ponorogo yang berjumlah 73 

siswa. Adapun untuk skor jawaban angket 

tersebut adalah berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Selanjutnya, skor jawaban angket kecerdasan 

spiritual dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Kecerdasan Spiritual Siswa 

Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

 

No. 

Skor Pembiasaan 

Shalat Dzuhur 

Berjamaah 

Frekuensi Prosentase 

1. 76 4 5,5% 

2. 79 6 8,2% 

3. 80 3 4,1% 

4. 82 1 1,4% 

5. 83 1 1,4% 

6. 84 7 9,6% 

7. 85 4 5,5% 

8. 86 6 8,2% 
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9. 87 4 5,5% 

10. 88 7 9,6% 

11. 89 2 2,7% 

12. 90 6 8,2% 

13. 91 4 5,5% 

14. 92 2 2,7% 

15. 93 6 8,2% 

16. 94 1 1,4% 

17. 95 6 8,2% 

18. 96 1 1,4% 

19. 97 1 1,4% 

20. 100 1 1,4% 

Total 73 100% 

Adapun skor jawaban angket tentang 

kecerdasan spiritual siswa dapat dilihat pada 

lampiran 14. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis Data tentang Kegiatan Menghafal 

Al-Qur’an Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo 

Untuk menganalisa kegiatan menghafal 

Al-Qur‟an juz 30 siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 
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a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga 

tingkatan  

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas 

tiga tingkatan dapat disusun dengan menjadi tiga 

kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Patokan yang digunakan untuk menentukan 

rangking atas, tengah dan bawah adalah sebagai 

berikut: 

Analisis motivasi dalam penelitian ini 

dibantu menggunakan perhitungan program 

SPSS versi 16.0. Adapun hasilnya sebagai 

berikut: 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X1): Kegiatan 

Menghafal Al-Qur‟an Juz 30  

b. Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 15 hasil perhitungan 

SPSS versi 16.0 untuk uji standar deviasi 

variabel (X1) kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 

30 diperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah 

81,41. Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi 

diperoleh sejumlah 9,166. Untuk menentukan 

tingkatan kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

siswa tinggi, sedang, dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah 

tingkatan kegiatan menghafal Al-Qur‟am 



115 
 

juz 30 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

b. Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai 

dengan (Mx - 1. SDx) adalah tingkatan 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

termasuk kategori sedang. 

c. Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah 

tingkatan kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 

30 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo termasuk kategori rendah. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 81,41 + 1 (9,166) 

  = 81,41 + 9,166 

  = 90,576 

  = 91 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 81,41 – 1 (9,166) 

   = 81,41 – 9,166 

   = 72,244 

   = 72 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 91 dikategorikan tingkat kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30siswa tinggi, 

sedangkan skor 72-91 dikategorikan tingkat 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 siswa 

sedang, dan skor kurang dari 72 dikategorikan 

tingkat kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

siswa rendah. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

tingkat kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Kategorisasi Kegiatan Menghafal Al-Qur’an Juz 30 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

Lebih dari 91 6 
 

  
                Tinggi 

Antara 72-91 47 
  

  
                 Sedang 

Kurang dari 72 20 
  

  
                 Rendah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan kegiatan menghafal Al-Qur‟an 

juz 30 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo dalam kategori tinggi sebanyak 6 dari 

73 responden (8,22%), kategori sedang 

sebanyak 47 dari 73 responden (64,38%), dan 

kategori rendah sebanyak 20 dari 73 responden 

(27,40%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa kegiatan menghafal Al-Qur‟an 

juz 30 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo adalah dalam kategori sedang. 
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2. Analisis Data tentang Pembiasaan Shalat 

Dzuhur Berjamaah Siswa Kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X2): Pembiasaan 

Shalat Dzuhur Berjamaah 

b. Mengestimasi/Menaksir Model 

Dari tabel lampiran 16 hasil perhitungan 

SPSS versi 16.0  untuk uji standar deviasi (X2) 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah diperoleh 

Mean atau rata-rata  sejumlah 65,21. Dan untuk 

hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh 

sejumlah 5,897. Untuk menentukan tingkatan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah tinggi, 

sedang, dan rendah, dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah 

tingkatan pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

3 Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

b. Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai 

dengan (Mx - 1. SDx) adalah tingkatan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

termasuk kategori sedang.  

c. Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah 

tingkatan pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 
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3 Ponorogo termasuk kategori rendah. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 65,21 + 1 (5,897) 

  = 65,21 + 5,897 

  = 71,107 

  = 71 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 65,21 – 1 (5,897) 

  = 65,21 – 5,897 

  = 59,313 

  = 59 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 71 dikategorikan tingkat 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah siswa 

tinggi, sedangkan skor 59-71 dikategorikan 

tingkat pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah 

siswa sedang, dan skor kurang dari 59 

dikategorikan tingkat pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah siswa rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

tingkat keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.5 

Kategorisasi Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

Lebih dari 71 13 
  

  
                 Tinggi 

Antara 59-71 47 
  

  
                 Sedang 

Kurang dari 59 13 
  

  
                 Rendah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo dalam kategori tinggi sebanyak 13 

dari 73 responden (17,81%), kategori sedang 

sebanyak 47 dari 73 responden (64,38%), dan 

kategori rendah sebanyak 13 dari 73 responden 

(17,81%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo adalah dalam kategori sedang. 

 

3. Analisis Data tentang Kecerdasan Spiritual 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel dependen (Y): Kecerdasan 

Spiritual 

b. Mengestimasi/Menaksir Model 
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Dari tabel lampiran 17 hasil perhitungan 

SPSS versi 16.0  untuk uji standar deviasi (Y) 

kecerdasan spiritual diperoleh Mean atau rata-

rata  sejumlah 87,29. Dan untuk hasil SD atau 

Standar Deviasi diperoleh sejumlah 5,673. 

Untuk menentukan tingkatan kecerdasan 

spiritual tinggi, sedang, dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a. Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah 

tingkatan kecerdasan spiritual siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo termasuk 

kategori tinggi. 

d. Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai 

dengan (Mx - 1. SDx) adalah tingkatan 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Ponorogo termasuk kategori 

sedang.  

e. Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah 

tingkatan kecerdasan spiritual siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo termasuk 

kategori rendah. Adapun perhitungannya 

adalah: 

Mx + 1. SDx = 87,29 + 1 (5,673) 

  = 87,29 + 5,673 

  = 92,963 

  = 93 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 87,29 – 1 (5,673) 

  = 87,29 – 5,673 

  = 81,617 
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  = 82 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 93 dikategorikan kecerdasan 

spiritual siswa tinggi, sedangkan skor 82-93 

dikategorikan tingkat kecerdasan spiritual siswa 

sedang, dan skor kurang dari 82 dikategorikan 

tingkat kecerdasan spiritual siswa rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

tingkat keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Ponorogo 

Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

Lebih dari 93 10 
  

  
                 Tinggi 

Antara 82-93 50 
  

  
                 Sedang 

Kurang dari 82 13 
  

  
                 Rendah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan kecersasan spiritual siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo dalam 

kategori tinggi sebanyak 10 dari 73 responden 

(13,70%), kategori sedang sebanyak 50 dari 73 

responden (68,49%), dan kategori rendah 

sebanyak 13 dari 73 responden (17,81%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS 
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SMA Negeri 3 Ponorogo adalah dalam kategori 

sedang. 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Tujuan uji normalitas dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui data 

yang telah diperoleh peneliti dalam 

penelitian itu termasuk data yang 

berdistribusi normal atau tidak.
1
 Uji 

normalitas ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 16.0. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
       

1
 Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi, 206. 
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Tabel 4.7 

Uji Normalitas Kegiatan Menghafal Al-Qur’an Juz 

30, Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah, dan 

Kecerdasan Spiritual 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 73 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 5.14091881 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .083 

Positive .065 

Negative -.083 

Kolmogorov-Smirnov Z .705 

Asymp. Sig. (2-tailed) .702 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Dari hasil perhitungan tersebut, uji 

normalitas dengan Kolmogrov- Smirnov 

diperoleh hasil signifikansi 0,702. Apabila 

nilai signifikansi >0,05, maka dikatakan 

berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai 
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signifikansi <0,05 maka dikatakan tidak 

normal. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30 (X1), 

pembiasaan shalat dzuhur berjamaah (X2), 

dan kecerdasan spiritual (Y) berdistribusi 

normal, karena dilihat dari hasil signifikansi 

0,702 > 0,05. 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada dua variabel secara 

signifikan mempunyai hubungan linier atu 

tidak. Hipotesis  pengambilan keputusan 

yakni  apabila signifikansi pada Deviation 

From Linierity > 0,05, maka H0 diterima 

artinya dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier. Pengujian uji 

linieritas pada penelitian ini dibantu 

menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0. 

Berikut merupakan hasil uji linieritas 

variabel dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.8 

Uji Liniearitas Data Kegiatan Menghafal Al-Qur’an 

Juz 30 dan Kecerdasan Spiritual 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Kecerdasan 

Spiritual * 

Kegiatan 

Menghafal 

Al-Qur'an 

Juz 30 

Between 

Groups 

(Combined) 328.309 5 65.662 2.212 .063 

Linearity 245.373 1 245.373 8.267 .005 

Deviation 

from 

Linearity 

82.936 4 20.734 .699 .596 

Within Groups 1988.650 67 29.681   

Total 2316.959 72    

Hasil analisis data diatas 

menunjukkan bahwa F sebesar 0,699 

dengan signifikansi 0,596 dilihat pada 

deviation from liniearity. Dengan demikian, 

hubungan data skor variabel tersebut 

dinyatakan linier, karena tingkat 

signifikansi variabel kegiatan menghafal Al-

Qur‟an juz 30 dan kecerdasan spiritual 

0,596 > 0,05. 
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Tabel 4.9 

Uji Liniearitas Data Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah dan Kecerdasan Spiritual 

                           ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kecerdasan 

Spiritual * 

Pembiasaan 

Shalat 

Dzuhur 

Berjamaah 

Between 

Groups 

(Combined) 657.001 23 28.565 .843 .665 

Linearity 149.429 1 149.429 4.411 .041 

Deviation 

from 

Linearity 

507.571 22 23.071 .681 .836 

Within Groups 1659.958 49 33.877   

Total 2316.959 72    

Hasil analisis data diatas 

menunjukkan bahwa F sebesar 0,681 

dengan signifikansi 0,836 dilihat pada 

deviation from liniearity. Dengan demikian, 

hubungan data skor variabel tersebut 

dinyatakan linier, karena tingkat 

signifikansi variabel pembiasaan shalat 

Dzuhur berjamaah dan kecerdasan spiritual 

0,836 > 0,05. 

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk 

melihat ada atau tidaknya korelasi 
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(keterkaitan) yang tinggi antara variabel-

variabel bebas dalam suatu model regresi 

linear berganda. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan deteksi Variance Inflation 

Factor (VIF) sebagai uji multikolinieritas. 

Cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF < 10. Kemudian untuk 

hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Uji Multikolinieritas 

Uji 

Multikolinieritas 
Tolerance VIP Keputusan Kesimpulan 

Kegiatan 

Menghafal Al-

Qur‟an Juz 30 

0,998 1,002 

0,998 > 

0,10 

(tolerance) 

1,002 < 10 

(VIF) 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Pembiasaan 

Shalat Dzuhur 

Berjamaah 

0,998 1,002 

0,998 > 

0,10 

(tolerance) 

1,002 < 10 

(VIF) 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Untuk uji multikolinieritas dibantu 

menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0, 

menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,10 
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dan nilai VIF < 10 yang berarti kedua 

variabel tersebut tidak mengalami gejala 

multikolinieritas. Adapun hasil perhitungan 

uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

lampiran 21 dan 22. 

 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas merupakan 

suatu uji dalam persamaan regresi berganda 

mengenai sama atau tidaknya varians dari 

residual dari observasi yang satu dengan 

observasi yang lain. Persamaan regresi yang 

baik jika tidak terjadi heterokedastisitas. 

Metode pengujian yang digunakan adalah 

uji korelasi Spearman yaitu melakukan 

korelasi absolute residual dengan masing-

masing variabel independen dengan 

absolute residual > 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian uji 

heteroskedastisitas pada penelitian ini 

dibantu menggunakan aplikasi SPSS versi 

16.0. Untuk hasil uji heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Uji Heteroskedastisitas Kegiatan Menghafal Al-Qur’an 

Juz 30 dan Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah 

Correlations 

   Kegiatan 

Menghafal Al-

Qur'an Juz 30 

Pembiasaan 

Shalat Dzuhur 

Berjamaah 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

Kegiatan 

Menghafal 

Al-Qur'an 

Juz 30 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.075 .008 

Sig. (2-

tailed) 
. .526 .947 

N 73 73 73 

Pembiasaan 

Shalat 

Dzuhur 

Berjamaah 

Correlation 

Coefficient -.075 1.000 -.011 

Sig. (2-

tailed) 
.526 . .927 

N 73 73 73 

Unstandardi

zed 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
.008 -.011 1.000 

Sig. (2-

tailed) 
.947 .927 . 

N 73 73 73 



130 
 

Hasil analisis data diatas 

menunjukkan bahwa hasil signifikansi 

residual pada variabel kegiatan menghafal 

Al-Qur‟an juz 30 sebesar 0,947 > 0,05 dan 

variabel pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah sebesar 0,927 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kedua variabel 

independen tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

5. Analisis Data tentang Pengaruh Kegiatan 

Menghafal Al-Qur’an Juz 30 terhadap 

Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS di SMA 

Negeri 3 Ponorogo, peneliti menggunakan 

teknik perhitungan analisis regresi linier 

sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS versi 

16.0. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.12 

Anova (Pengaruh Kegiatan Menghafal Al-Qur’an Juz 

30 terhadap Kecerdasan Spiritual) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 245.373 1 245.373 8.410 .005
a
 

Residual 2071.586 71 29.177   

Total 2316.959 72    

a. Predictors: (Constant), Kegiatan Menghafal Al-Qur'an Juz 30 

b. Dependent Variable: Kecerdasan Spiritual   

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa 

Fhitung sebesar 8,410. Sedangkan untuk 

menentukan Ftabel dapat dilihat pada tabel 

distribusi F pada taraf signifikansi 0,05, dengan 

menggunakan rumus: 

Ftabel = F  (n-2) 

 = F0,05(71) = 3,98 

Maka untuk menjawab pengajuan 

hipotesis yang ada, dapat disimpulkan bahwa 

Fhitung (8,410) > Ftabel (3,98). Artinya kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30 berpengaruh 

terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI 

SMA Negeri 3 Ponorogo. 
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Tabel 4.13 

Model Summary (Pengaruh Kegiatan Menghafal Al-

Qur’an Juz 30 dan Kecerdasan Spiritual) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .325
a
 .106 .093 5.402 

a. Predictors: (Constant), Kegiatan Menghafal Al-Qur'an Juz 30 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

pengaruh (R
2
) antara kegiatan menghafal Al-

Qur‟an juz 30 terhadap kecerdasan spiritual 

yaitu sebesar 0,106, artinya besarnya prosentase 

pengaruh kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

terhadap kecerdasan spiritual sebesar 10,6%. 

 

6. Analisis Data tentang Pengaruh Pembiasaan 

Shalat Dzuhur Berjamaah terhadap 

Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 

kecerdasam spiritual siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo, peneliti menggunakan 

teknik perhitungan analisis regresi linier 

sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS versi 

16.0. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.14 

Anova (Pengaruh Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah terhadap Kecerdasan Spiritual) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 149.429 1 149.429 4.895 .030
a
 

Residual 2167.530 71 30.529   

Total 2316.959 72    

a. Predictors: (Constant), Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah  

b. Dependent Variable: Kecerdasan Spiritual    

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa 

Fhitung sebesar 5,711. Sedangkan untuk 

menentukan Ftabel dapat dilihat pada tabel 

distribusi F pada taraf signifikansi 0,05, dengan 

menggunakan rumus: 

Ftabel = F  (n-2) 

  = F0,05(71) = 3,98 

Maka untuk menjawab pengajuan 

hipotesis yang ada, dapat disimpulkan bahwa 

Fhitung (4,895) > Ftabel (3,98). Artinya pembiasaan 

shalat Dzuhur berjamaah berpengaruh terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo. 
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Tabel 4.15 

Model Summary (Pengaruh Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah dan Kecerdasan Spiritual) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .254
a
 .064 .051 5.525 

a. Predictors: (Constant), Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

pengaruh (R
2
) antara pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah terhadap kecerdasan spiritual yaitu 

sebesar 0,064, artinya besarnya prosentase 

pengaruh pembiasaan shalat dzuhur berjamaah 

terhadap kecerdasan spiritual sebesar 6,4%. 

 

 

7. Pengaruh Kegiatan Menghafal al-Qur’an dan 

Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah 

terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas 

XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

Setelah semua data terkumpul dari 

variabel X1 (kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 

30), X2 (pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah), 

dan Y (kecerdasan spiritual) kemudian 

ditabulasikan. Untuk menganalisis data tentang 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 
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kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo, maka peneliti menggunakan 

teknik penghitungan analisis Regresi Linier 

Berganda dan disini peneliti dibantu dengan 

aplikasi SPSS versi 16.0 dengan hasil 

sebagaimana lampiran. Dan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh kegiatan menghafal Al-

Qur‟an juz 30 dan pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah terhadap kecerdasan spiritual siswa, 

maka harus dihitung koefisien determinasi 

dalam tabel Anova. JKR (Regression) dan JKT 

(Total) sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Anova (Pengaruh Kegiatan Menghafal Al-Qur’an Juz 

30 dan Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah 

terhadap Kecerdasan Spiritual) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 414.068 2 207.034 7.616 .001
a
 

Residual 1902.891 70 27.184   

Total 2316.959 72    

a. Predictors: (Constant), Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah, 

Kegiatan Menghafal Al-Qur'an Juz 30 

b. Dependent Variable: Kecerdasan Spiritual    
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Dari tabel anova diatas diketahui bahwa 

Fhitung sebesar 7,616. Sedangkan untuk 

menentukan Ftabel dapat dilihat pada tabel 

distribusi F pada taraf signifikansi 0,05, dengan 

menggunakan rumus: 

Ftabel  = F  (n-2) 

   = F0,05(71) = 3,13 

Maka untuk menjawab pengajuan 

hipotesis yang ada, dapat disimpulkan bahwa 

Fhitung (7,616) > Ftabel (3,13). Artinya kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan pembiasaan 

shalat Dzuhur berjamaah berpengaruh terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo. 

Tabel 4.17 

Model Summary (Pengaruh Kegiatan Menghafal Al-

Qur’an Juz 30 dan Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah terhadap Kecerdasan Spiritual) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .423
a
 .179 .155 5.214 

a. Predictors: (Constant), Pembiasaan Shalat Dzuhur Berjamaah, 

Kegiatan Menghafal Al-Qur'an Juz 30 

b. Dependent Variable: Kecerdasan Spiritual 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

pengaruh (R
2
) antara kegiatan menghafal Al-
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Qur‟an juz 30 dan pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah terhadap kecerdasan spiritual yaitu 

sebesar 0,179, artinya besarnya prosentase 

pengaruh kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

dan pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah 

terhadap kecerdasan spiritual sebesar 17,9%. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Kegiatan Menghafal Al-Qur’an 

Juz 30 terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa 

Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan analisis data tentang kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30 diperoleh informasi 

bahwa tingkat kegiatan menghafal Al-Qur‟an 

juz 30 pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 6 responden (8,22%), dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 47 

responden (64,38%), dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 220 responden 

(7,40%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa kegiatan menghafal Al-Qur‟an 

juz 30 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo adalah dalam kategori sedang dengan 

prosentase sebesar 64,38%. 

Berdasakan hasil perhitungan analisis 

regresi linier sederhana tentang kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30 terhadap 
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kecerdasan spiritual diperoleh Fhitung (8,410) ≥ 

Ftabel (3,98) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. 

Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. Besar koefisien determinasi (  
) 

didapatkan nilai sebesar 10,6% artinya kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30 berpengaruh 

sebesar 10,6% terhadap kecerdasan spiritual 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019 dan sisanya 89,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk 

dalam model. 

Dari perhitungan di atas, menunjukkan 

bahwa kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

kecerdasan spiritual. Maka penelitian ini sesuai 

teori yang menyatakan bahwa: “Anak-anak yang 

dilatih untuk menghafal Al-Qur‟an sejak dini, 

akan mengalami peningkatan kecerdasan 

spiritual dengan sangat baik, karena dengan 

melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur‟an secara 

tidak langsung anak-anak telah menjalin 

hubungan dengan Allah Swt. dan menjadikan 

Al-Qur‟an sebagai sarana untuk berdzikir pada 

Allah Swt. Seseorang yang memiliki kecerdasan 

spiritual dapat merasakan kehadiran Allah 
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dimanapun mereka berada sehingga senantiasa 

akan berbuat baik”.
2
 

 

2. Pengaruh Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah terhadap Kecerdasan Spiritual 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan analisis data tentang 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah diperoleh 

informasi bahwa tingkat pembiasaan shalat 

Dzuhur berjamaah siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 13 responden (17,81%), 

dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 47 responden (64,38%), dan dalam 

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 13 

responden (17,81%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa pembiasaan shalat 

Dzuhur berjamaah siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo adalah dalam kategori 

sedang dengan prosentase sebesar 64,38%. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis 

regresi linier sederhana tentang pembiasaan 

shalat Dzuhur berjamaah terhadap kecerdasan 

spiritual diperoleh Fhitung (4,895) ≥ Ftabel (3,98) 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 

                                                           
       

2
 Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniyah, 14. 
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kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Besar koefisien determinasi (  
) didapatkan 

nilai sebesar 6,4%, artinya pembiasaan shalat 

Dzuhur berjamaah berpengaruh sebesar 6,4% 

terhadap kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 dan sisanya 93,6% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak masuk dalam model. 

Dari hasil perhitungan di atas, 

menunjukkan bahwa pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah berpengaruh secara signifikan 

terhadap kecerdasan spiritual. Maka penelitian 

ini sesuai teori yang menyatakan bahwa: “Shalat 

yang dilakukan secara berjamaah akan 

membentuk sebuah kesatuan dan kesamaan 

gerakan, kesamaan misi dan visi di dalam shalat, 

saling mendoakan, dan bahkan cara 

memperbaiki imam apabila ia melakukan 

kesalahan. Hal ini dapat mengasah perasaan 

empati manusia terhadap sesama, dan rasa 

empati akan menjadikan hubungan antar 

manusia terasa damai.”
3
 

 

 

 

                                                           
       

3
 Ary Ginanjar, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan 

Spiritual, 214. 
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3. Pengaruh Kegiatan Menghafal Al-Qur’an 

Juz 30 dan Pembiasaan Shalat Dzuhur 

Berjamaah terhadap Kecerdasan Spiritual 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari analisis data tentang kecerdasan 

spiritual diperoleh informasi bahwa tingkat 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak tinggi 10 responden 

(13,70%), dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 50 responden (64,89%), dan 

dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 13 responden (17,81%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo adalah dalam kategori 

sedang dengan prosentase sebesar 64,89%. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis 

regresi linier berganda tentang kegiatan 

menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan pembiasaan 

shalat Dzuhur berjamaah terhadap kecerdasan 

spiritual diperoleh Fhitung (7,616) ≥ Ftabel (3,13) 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 
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Besar koefisien determinasi (  
) didapatkan 

nilai sebesar 17,9%, artinya kegiatan menghafal 

Al-Qur‟an juz 30 dan pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah berpengaruh sebesar 17,9% terhadap 

kecerdasan spiritual siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 dan 

sisanya 82,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak masuk dalam model. 

Dari hasil perhitungan di atas, 

menunjukkan bahwa kegiatan menghafal Al-

Qur‟an juz 30 dan pembiasaan shalat Dzuhur 

berjamaah berpengaruh secara signifikan 

terhadap kecerdasan spiritual. Maka penelitian 

ini sesuai teori yang menyatakan bahwa: 

“Perasaan selalu merasakan Allah (kesadaran 

keTuhanan) dalam jiwa seseorang tentu saja 

tidak datang begitu saja tanpa proses terlebih 

dahulu, tetapi melalui pengembangan perilaku 

kontruktif (akhlak) antara sesama serta 

pembersihan jiwa dengan memperbanyak 

ibadah-ibadah kepada Allah.”
4
 

 

 

                                                           
       4 Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikian dan 

Kecerdasan Spiritual, 187-188. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan analisis 

penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Kegiatan 

Menghafal Al-Qur‟an Juz 30 dan Pembiasaan Shalat 

Dzuhur Berjamaah terhadap Kecerdasan Spiritual 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019”, maka secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Adanya pengaruh yang signifikan antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 terhadap 

kecerdasan spiritual dimana diperoleh nilai 

Fhitung (8,410) ≥ Ftabel (3,98), sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Besar koefisien determinasi 

(  
) didapatkan nilai sebesar 10,6% artinya 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 

berpengaruh sebesar 10,6% terhadap kecerdasan 

spiritual siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 dan sisanya 

89,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak masuk dalam model. 

2. Adanya pengaruh yang siginifikan antara 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 

kecerdasan spiritual dimana diperoleh nilai 

Fhitung (4,895) ≥ Ftabel (3,98), sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Besar koefisien determinasi 

(  
) didapatkan nilai sebesar 6,4%, artinya 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah 
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berpengaruh sebesar 6,4% terhadap kecerdasan 

spiritual siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 dan sisanya 

93,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak masuk dalam model. 

3. Adanya pengaruh yang siginifikan antara 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah terhadap 

kecerdasan spiritual dimana diperoleh nilai 

Fhitung (7,616) ≥ Ftabel (3,13), sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Besar koefisien determinasi 

(  
) didapatkan nilai sebesar 17,9%, artinya 

kegiatan menghafal Al-Qur‟an juz 30 dan 

pembiasaan shalat Dzuhur berjamaah 

berpengaruh sebesar 17,9% terhadap kecerdasan 

spiritual siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 dan sisanya 

82,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak masuk dalam model.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka penulis mempunyai beberapa saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain, 

diantaranya: 

1. Bagi lingkungan keluarga khususnya orang tua 

hendaknya memberikan kontribusi terhadap 

perilaku dan kebiasaan anak dirumah, dalam hal 

ini membiasakan lingkungan yang cinta 
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terhadap Al-Qur‟an dengan memberikan waktu 

khusus untuk membaca bahkan menghafal Al-

Qur‟an dan juga untuk membiasakan anak-

anaknya agar selalu shalat secara berjamaah. 

Sehingga dapat menunjang kemampuan siswa 

dalam menghafal Al-Quran dengan baik dan 

benar dan melatih agar anak-anak selalu 

melaksanakan shalat berjamaah secara rutin dan 

tertib. 

2. Bagi guru merupakan orang tua kedua setelah 

Bapak dan Ibu dirumah. Sekolah adalah rumah 

kedua bagi para siswa, hendaknya guru dapat 

mengarahkan dan memotivasi bagi para siswa 

agar selalu bersemangat dalam menghafalkan 

Al-Qur‟an juz 30 dan melaksanakan shalat 

Dzuhur secara berjamaah agar ke depannya 

kecerdasan spiritual siswa dapat meningkat. 

3. Bagi siswa SMA Negeri 3 Ponorogo perlunya 

semangat untuk belajar menghafal Al-Qur‟an 

terkhusus juz 30, tidak hanya disekolah saja tapi 

dirumah juga harus diterapkan. Selain itu juga 

berusaha untuk menanamkan jiwa-jiwa cinta 

terhadap Al-Qur‟an, sehingga nantinya akan 

mudah dalam mempelajari dan menghafal Al-

Qur‟an. 

4. Bagi peneliti di bidang yang sama, dengan 

segala kendala dan keterbatasannya, diharapkan 

agar lebih memaksimalkan waktu luang untuk 

bisa mengerjakan dengan baik dan teliti supaya 
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tidak ada kekeliruan dalam perhitungan dan 

memperoleh hasil yang memuaskan. Semoga 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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