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Regulasi diri adalahkemampuan mengatur tingkah laku dan menjalankan 

tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh terhadap performasi 

seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti peningkatan.Saat ini, 

pendidikan nilai-nilai agama sudah mulai luntur dalam diri siswaremaja sehingga 

benteng dalam diri remaja menjadi rapuh.Self regulationsangat penting dimiliki setiap 

individu, karena self regulationdapat mengontrol keadaan lingkungan dan emosional 

yang sekiranya muncul pada tahap perkembangan. 

Menyadari pentingnya regulasi diri untuk siswa terutama dalam menghadapi 

pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu teknologi,  SMAN 1 Mejayan Caruban 

memberikan wadah kegiatan ekstrakurikuler sekolah yaitu Basic Spiritual Quotient 

(BSQ) yang bekerjasama dengan lembaga al-Kahfi Caruban. Penelitian ini 

memfokuskan pada bagaimana self regulationsiswa kelas XI, proses pelaksanaan 

Basic Spiritual Quotient serta faktor pendukung dan penghambat kegiatan Basic 

Spiritual Quotient dalam menanamkan self regulation  siswa kelas XI di SMAN 1 

Mejayan Caruban. 

Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif, jenis penelitian ini adalah 

studi kasus.Sedangkandalampengumpulan data 

penulismenggunakanmetodewawancara, observasi, dandokumentasi. 

Penelitianinimenyimpulkanbahwa: (1)Kemampuan self regulation siswa kelas 

XI SMAN 1 Mejayan Carubansecara umum memiliki motivasi untuk bersaing secara 

positif. Siswa mampu mengontrol emosi dengan baik.Siswa mampu berkembang 

secara periodik.Siswa mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan 

baik. Dan mengevaluasi hambatan yang mungkin muncul.(2) Pelaksanaan kegiatan 

BSQdapat diikuti oleh semua siswa pada setiap semester dan dibina oleh kakak 

Pembina dari Yayasan al-Kahfi yang bertanggung jawab secara langsung kepada 

Kepala Sekolah, materi kegiatan BSQ memberikan manfaat dari pembahasan seputar 

islam yang tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan 

siswa. (3) Faktor pendukungpenanaman self regulation melalui kegiatan basic 

spiritual quotient pada siswa kelas XI di SMAN 1 Mejayan yaitu Sekolah, fasilitas 

kegiatan BSQ, Dukungan dari lembaga pemerintahan, Pembina BSQ, Metode, Orang 

tua, Siswa. Sedangkan faktor Penghambatkegiatan BSQ yaitu Siswa, Teman, dan 

Waktu pelaksanaankegiatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa, 

meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa 

dewasa. Salzman dalam Syamsu Yusuf mengemukakan bahwa remaja 

merupakan masa perkembangan sikap tergantung (dependence) terhadap orang 

tua ke arah kemandirian (independence), minat-minat seksual, perenungan diri, 

perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.
1
 Usia remaja berkisar 

antara 16-18 tahun dimana pada saat itu anak duduk di bangku sekolah 

menengah atas atau kejuruan.  

Masa remaja disebut sebagai periode yang penuh resiko karena sebagian 

anak muda mengalami kesulitan untuk menangani begitu banyak perubahan yang 

terjadi dalam satu waktu dan membutuhkan bantuan untuk menghadapi bahaya 

sepanjang hidupnya.
2
 Remaja yang pada hakikatnya sedang sibuk berjuang dari 

dalam itu, jika dihadapkan pula dengan keadaan luar/ lingkungan yang kurang 

serasi, penuh kontradiksi dan ketidak-stabilan maka mereka akan mudah jatuh 

kepada kesengsaraan batin, hidup penuh kecemasan, ketidak-pastian dan 

                                                           
1
 Elfi Yuliani Rochmah, Psikologi Perkembangan (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), 

177. 
2
 Lisya Chairani dan M.A. Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al-quran Peranan Regulasi 

Diri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34. 
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kebingungan. Hal yang seperti ini telah menyebabkan remaja Indonesia, jatuh 

kepada kelainan-kelainan kelakuan yang membawa bahaya terhadap dirinya 

sendiri baik sekarang maupun dikemudian hari.
3
  

Saat ini, pendidikan nilai-nilai agama sudah mulai luntur dalam diri 

remaja sehingga benteng dalam diri remaja menjadi rapuh. Hal ini menyebabkan 

banyaknya penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan obat-obatan serta 

minuman keras. Seperti, banyaknya remaja putri yang hamil diluar nikah, 

pergaulan bebas, pemakaian narkoba walaupun dalam skala kecil,minum-

minuman keras dan hilangnya norma-norma kesopanan seperti cara berpakaian 

dan lain-lain. 

Remaja membutuhkan pengaturan diri (self regulation) yang baik sebagai 

benteng bagi dirinya sendiri. Self regulation sangat penting dimiliki setiap 

individu, karena self regulation dapat mengontrol keadaan lingkungan dan 

emosional yang sekiranya muncul pada tahap perkembangan. Self regulation 

dibutuhkan sebagai upaya membantu individu melalui tahap perkembangannya. 

Remaja yang mampu melakukan regulasi diri akan mampu mencapai 

tujuannya dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima secara sosial. 

Kegagalan seseorang dalam melakukan pengaturan diri menyebabkan seseorang 

tidak mampu mencapai tujuan dan rentan mengalami resiko psikologis meskipun 

tidak berada pada lingkungan yang beresiko mengalami gangguan seperti 

                                                           
3
 Zakiah Drajat,  Perawatan Jiwa untuk Anak (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 477. 
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menjadi pecandu alkohol, terlibat dalam pergaulan bebas dan terlibat kenakalan 

remaja.
4
 

Regulasi diri (self regulation) memiliki arti kontrol diri atau manajemen 

diri. Regulasi diri adalah kapasitas internal seseorang untuk dapat mengarahkan 

perilaku, afeksi dan atensinya untuk memunculkan respon yang sesuai dengan 

tuntunan dari dalam dirinya dan lingkungan, menggunakan berbagai strategi 

dalam rangka mencapai tujuan.
5
 Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai 

pribadi yang dapat mengatur dirinya sendiri (self regulation), mempengaruhi 

tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, 

mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri.
6
  

Faktor yang mempengaruhi regulasi diri salah satunya adalah lingkungan 

sekolah. Berdasarkan penjajakan awal di lapangan, SMAN 1 Mejayan Caruban 

merupakan sekolah yang sudah menerapkan kegiatan rutinitas keagamaan seperti 

membaca al-Qur’an dan asmaul husna sebelum pembelajaran, dan shalat dhuha 

saat istrahat.  

Menyadari pentingnya regulasi diri untuk siswa terutama dalam 

menghadapi pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu teknologi,  SMAN 1 

Mejayan Caruban memberikan wadah kegiatan ekstrakurikuler sekolah yaitu 

                                                           
4
 Lisya Chairani dan M.A. Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al-quran Peranan regulasi diri, 

35. 
5
 Ibid.,14. 

6
 Alwilson, Psikologi Kepribadian (Malang: UMM Press, 2014), 284. 
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Basic Spiritual Quotient (BSQ) yang bekerjasama dengan lembaga al-Kahfi 

Caruban. Kegiatan BSQ ini diadakan dengan tujuan: 1) membentuk akhlak siswa 

yang baik, 2) memberikan motivasi diri untuk siswa dalam mencapai cita-cita, 3) 

memberikan kajian agama  dipadukan dengan ilmu modern. BSQ dilaksanakan 

setiap semester dan untuk setiap hari sabtu diadakan bimbingan moral dan 

spiritual. Melalui kegiatan BSQ, diharapkan siswa memiliki kecerdasan spiritual 

sehingga mampu mengarahkan perilaku dan memunculkan pemikiran yang 

positif. 

Danah Zohar dan Ian Marsall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai 

kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan 

untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih 

luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.
7
 Menurut Ary 

Ginanjar Agustian dalam buku ESQ, menyebutkan bahwa SQ adalah kemampuan 

untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui 

langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang 

seutuhnya (hanif) dan memiliki pola pemikiran yang tauhid (integralistik) serta 

prinsipnya hanya karena Allah. SQ adalah kecerdasan yang tertinggi.
8
  

                                                           
7
 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual ESQ; 

Emotional Spritual Quotient berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam (Jakarta: Penerbit Arga, 

2001), 46. 
8
 Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011), 50. 
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Agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral. Bahkan 

sebagaimana dijelaskan oleh Adams & Gullotta, agama memberikan sebuah 

kerangka moral, sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah 

lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan 

penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang ada di dunia ini.
9
 Dengan 

demikian, bila remaja mampu memahami kecerdasan spiritual, maka remaja juga 

akan mampu meregulasi diri atau mengatur segala perilakunya untuk mencapai 

keberhasilan dengan baik.  

Dari penjelasan diatas, penulis ingin meneliti apakah kegiatan Basic 

Spiritual Quotient (BSQ) mampu menjadi tempat penanaman dan peningkatan 

self regulation siswa? Dari sini penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi 

“Penanaman Self Regulation melalui Kegiatan Basic Spiritual Quotient pada 

Siswa Kelas XI di SMAN 1 Mejayan Caruban”  

 

B. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian diatas, maka untuk mempermudah penulis 

mengkaji lebih mendalam, penulis memfokuskan penelitian ini pada bagaimana 

self regulation siswa kelas XI setelah mengikuti kegiatan Basic Spiritual 

Quotient, proses pelaksanaan Basic Spiritual Quotient serta faktor pendukung 

                                                           
9
 Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 208. 
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dan penghambat kegiatan Basic Spiritual Quotient dalam menanamkan self 

regulation  siswa kelas XI di SMAN 1 Mejayan Caruban. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana self regulation siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan Caruban? 

2. Bagaimana pelaksanaan Basic Spiritual Quotient di SMAN 1 Mejayan 

Caruban? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat kegiatan Basic Spiritual Quotient 

dalam menanamkan self regulation  siswa kelas XI di SMAN 1 Mejayan 

Caruban? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penulis mengemukakan 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui self regulation siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan Caruban 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Basic Spiritual Quotient di SMAN 1 Mejayan 

Caruban 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kegiatan Basic Spiritual 

Quotient dalam menanamkan self regulation  siswa kelas XI di SMAN 1 

Mejayan Caruban 

 

 



8 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Secara garis besar hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan kegiatan Basic Spiritual Quotient yang kaitannya dengan 

penanaman self regulation. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam upaya pengembangan kegiatan keagamaan Basic 

Spiritual Quotient yang berkaitan dengan penanaman self regulation. 

2. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

membimbing, mendidik, dan menanaman self regulation siswa SMA N 1 

Mejayan Caruban 

3. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan self regulation dalam 

diri siswa, sehingga dapat membawa keberhasilan dan berguna sebagai 

bekal dalam kehidupan selanjutnya. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian kualitatif, jenis 

penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang 

tertulis atau lisan dari orang-orang dengan perilaku yang diamati.
10

 Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
11

 

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus yaitu 

uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau 

suatu situasi sosial. Keunikan atau keunggulan dari studi kasus secara umum 

adalah memberikan peluang yang luas kepada peneliti untuk menela’ah secara 

mendalam, detail, intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti. 

Ini adalah kekuatan utama sebagai karakteristik dasar dari studi kasus. Selain 

itu studi kasus juga memiliki keunggulan spesifik lainnya, yakni: studi kasus 

merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan 

                                                           
 
10

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 4. 
11

 Ibid., 6. 
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subyek yang diteliti. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip 

dengan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, studi kasus merupakan 

sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden, 

studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi 

pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.
12

 

 Dalam hal ini, studi kasus yang merupakan penyelidikan secara rinci 

satu setting, satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian 

tertentu. Yang dalam hal ini berkaitan dengan penanaman self regulation 

melalui kegiatan Basic Spiritual Quotient siswa kelas XI di SMAN 1 Mejayan 

Caruban.  

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
13

 Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. Peneliti melakukan interaksi sosial 

dengan subyek dalam waktu yang lama dan selama itu, data dalam bentuk 

catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis. 

 

                                                           
12

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 201. 
13

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 64. 
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3. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih SMA Negeri 1 Mejayan Caruban sebagai tempat 

(obyek)  penelitian karena meskipun di Caruban terdapat banyak sekolah 

menengah atas dan kejuruan, SMA Negeri 1 Mejayan Caruban merupakan 

satu-satunya sekolah yang mempunyai kegiatan ekstrakurikuler Basic 

Spiritual Quotient (BSQ) diantara sekolah menengah atas yang lain. Peneliti 

memilih siswa kelas XI yang mengikuti kegiatan BSQ untuk subyek 

penelitian karena untuk siswa kelas X baru satu tahun mengikuti BSQ 

sedangkan siswa kelas XII sudah jarang mengikuti BSQ dan fokus persiapan 

ujian. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber utama, selebihnya adalah tambahan seperti data 

tertulis dan foto, yang dimaksud kata-kata/tindakan yaitu kata-kata dan 

tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data ini dicatat 

melalui catatan tertulis dan pengambilan foto sedangkan sumber data tertulis 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.
14

 

Adapun sumber data di atas mengungkap tentang: 

                                                           
14

 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi 

Revisi (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2014),  45. 
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a. Sumber data utama, yaitu person atau orang yang berlaku sebagai 

informan, meliputi Wakasek, Pembina BSQ (Basiq Spiritual Quotient), 

Ketua DKM (Dewan Kepengurusan Mushola), Siswa. 

b. Sumber data tambahan, meliputi sumber data tertulis yaitu dokumentasi 

dan semua buku-buku yang relevan. 

5. Prosedur pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subyek melalui wawancara tertulis dan diobservasi pada latar, dimana 

fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data 

diperlukan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
15

 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah 

wawancara terstruktur artinya peneliti mengajukan pertanyaan secara 

terstruktur berhubungan dengan fokus permasalahan tentang penanaman 

self regulation melalui kegiatan Basic Spiritual Quotient di SMAN 1 

                                                           
15

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 180. 
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Mejayan Caruban, Sehingga dengan wawancara terstruktur ini data-data 

bisa terkumpul semaksimal mungkin. 

Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah: 

1). Wakasek SMAN 1 Mejayan Caruban, untuk mendapatkan informasi 

tentang latar belakang diadakannya program Basic Spiritual Quotient, 

kondisi self regulation siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan Caruban, 

serta faktor pendukung dan penghambat kegiatan Basic Spiritual 

Quotient dalam menanamkan self regulation siswa kelas XI SMAN 1 

Mejayan Caruban. 

2). Pembina BSQ, untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang 

kegiatan Basic Spiritual Quotient, proses pelaksanaan Basic Spiritual 

Quotient, kondisi self regulation siswa, serta faktor pendukung dan 

penghambat kegiatan Basic Spiritual Quotient dalam menanamkan self 

regulation siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan Caruban. 

3). Ketua Dewan Kepengurusan Mushola (DKM), untuk mendapatkan 

informasi tentang sikap siswa dalam mengikuti kegiatan Basic 

Spiritual Quotient, dan faktor pendukung dan penghambat kegiatan 

Basic Spiritual Quotient dalam menanamkan self regulation siswa 

kelas XI SMAN 1 Mejayan Caruban. 

4). Siswa, untuk mendapatkan informasi tentang proses pelaksanaan Basic 

Spiritual Quotient, manfaat bagi siswa dengan diadakannya kegiatan 

Basic Spiritual Quotient. 
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b. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
16

 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan penelitian Observasi Partisipatif, 

dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data  penelitian. Peneliti 

menggunakan observasi partisipan moderat, yaitu suatu observasi dimana 

terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang 

luar peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam 

beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya.
17

 Dalam penelitian ini yang di 

observasi adalah pelaksanaan kegiatan Basic Spiritual Quotient dalam 

menanamkan self regulation siswa khusunya kelas XI di SMAN 1 Mejayan 

Caruban. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan Lapangan 

(CL), sebab catatan lapangan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan 

dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di 

lapangan dia membuat “catatan”, setelah pulang kerumah atau tempat 

tinggal baru menyusun “catatan lapangan”.
18

 

                                                           
16

 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 158. 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 

227. 
18

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 208. 
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c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan 

lain-lain. Dokumentasi ini dilakukan sebagai pelengkap dalam  mendukung 

dari hasil wawancara yang dilakukan.
19

 

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menggali data 

mengenai sejarah, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan guru 

dan siswa, sarana  prasarana, serta foto pelaksanaan kegiatan Basic 

Spiritual Quotient. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, 

dicatat dalam transkip dokumentasi. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.
20

 Adapun langkah-

langkah analisisnya adalah sebagai berikut: 
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20
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    Gambar: 1. 1. Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

a. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi 

dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk 

analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan 

menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat 

digambarkan dan diverifikasi. 

Dalam penelitian ini data yang akan direduksi adalah data-data hasil 

observasi, wawancara serta hasil penelitian yang dilakukan di SMAN 1 

Mejayan Caruban terkait  dengan pelaksanaan kegiatan Basic Spiritual 

Quotient dalam menanamkan self regulation siswa. Selanjutnya dipilih 

yang penting dan difokuskan pada pokok permasalahan.  

Penyajian data 

 

Kesimpulan 

Reduksi 

data 

Pengumpulan 

data 
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b. Penyajian data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan 

informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data 

kualitatif adalah teks naratif. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya, berdasarkan apa yang telah difahami. Dalam hubungan ini, 

data yang tersaji berupa kelompok-kelompok gugusan-gugusan yang 

kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang 

digunakan. 

Dalam penelitian ini data yang akan display adalah data hasil 

reduksi pelaksanaan kegiatan Basic Spiritual Quotient dalam menanamkan 

self regulation siswa. Kemudian data tersebut dikaitkan sesuai kerangka 

teori self regulation dan teori Spiritual Quotient. 

c. Verifikasi kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan dan 

verifikasi kesimpulan. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak terjadi hingga 

pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari cacatan 

lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang 
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digunakan, dan pengalaman peneliti.
21

 Data yang dikonklusi adalah 

keseluruhan data yang disimpulkan, yaitu data mengenai  penanaman self 

regulation melalui kegiatan Basic Spiritual Quotient pada siswa kelas XI di 

SMAN 1 Mejayan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa Studi kasus atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi 

positivism dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan 

paradigmanya.
22

 Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah valid, reliabel, obyektif. Data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
23

 Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredibilitas data) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
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22

 Lexy Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, 321.  
23
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a. Ketekunan Pengamatan 

Adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada penilaian tersebut secara rinci. 

b. Triangulasi 

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber yang lain. 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik 

triangulasi dengan sumber data, berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai 

peneliti dengan jalan:
 24

 

1). Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

2). Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi, 

3). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

4). Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 
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 Lexy  Moeleong, Metode  Penelitian  Kualitatif, 331.  
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5). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
 
 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam proses pelaksanaan penelitian peneliti melalui tahapan-tahapan 

penelitian sebagai berikut :
 25

 

a. Tahap Pra Lapangan  

Menurut Bogdan dan Taylor bahwa disain penelitian kualitatif 

dilakukan sebelum ke lapangan, yakni di mana peneliti mempersiapkan diri 

sebelum terjun ke lapangan. Desain penelitiannya bersifat fleksibel, 

termasuk ketika terjun ke lapangan. Sekalipun peneliti memakai 

metodologi tertentu, tetapi pokok-pokok pendekatan tetap dapat berubah 

pada waktu penelitian sudah dilakukan. 

Tahap pra-lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.  

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap ini yang dilakukan peneliti ialah memahami latar penelitian 

dan mempersiapkan diri memasuki lapangan. 
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c. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang 

telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Pekerjaan analisis ini meliputi: mengatur, mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang 

penting dan membuat kesimpulan. 

d. Tahap Penelitian Lapangan        

Pada tahap ini peneliti menuangkan hasil penelitian ke dalam suatu 

bentuk laporan penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan 

diikuti alurnya oleh pembaca. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian yang akan disusun dikelompokkan menjadi lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini diberikan penjelasan tentang 

gambaran umum penelitian. Sedang penyusunannya terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data). 
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Bab II berisi landasan teori sebagai pedoman umum yang digunakan 

untuk landasan dalam melakukan penelitian. Dalam kerangka teoritik ini 

pembahasannya meliputi definisi self regulation, faktor-faktor yang 

mempengaruhi self regulation, definisi spiritual quotient, indikator spiritual 

quotient, faktor-faktor yang mempengaruhi spiritual quotient. 

Bab III berisi temuan penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil-hasil 

penelitian di lapangan yang meliputi gambaran umum SMAN 1 Mejayan 

Caruban  meliputi sejarah berdirinya SMAN 1 Mejayan Caruban, letak geografis 

SMAN 1 Mejayan Caruban, visi dan misi, serta data khusus tentang kegiatan 

Basic Spiritual Quotient. 

Bab IV berisi analisa data mengenai sejauh mana self regulation siswa 

kelas XI SMAN 1 Mejayan Caruban, proses kegiatan Basic Spiritual Quotient, 

serta analisis tentang faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan self 

regulation siswa kelas XI di SMAN 1 Mejayan Caruban,. Bab ini berfungsi 

menafsirkan dan menjelaskan data hasil temuan dilapangan sebagai jawaban dari 

rumusan masalah di awal. 

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari 

penelitian ini.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI  

DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Regulasi Diri (Self Regulation) 

a. Pengertian Regulasi Diri (Self Regulation) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi adalah 

Pengaturan.
26

 Sedangkan diri atau self adalah semua ciri, jenis kelamin, 

pengalaman, sifat-sifat, latar belakang budaya, pendidikan, dan 

sebagainya, yang melekat pada seseorang.
27

 Regulasi diri memiliki arti 

kontrol diri atau manajemen diri. Beberapa pengertian regulasi diri 

menurut para ahli sebagai berikut: 

1). Regulasi diri merupakan kemampuan mengatur tingkah laku dan 

menjalankan tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh 

terhadap performasi seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai 

bukti peningkatan. Menurut Bandura, perilaku manusia sebagian 

besar adalah self regulated behavior (perilaku yang diatur sendiri).
28
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 B.R. Hergenhahn dan MatthewvH. Olson, Theoris of Learning, terj. Tri Wibowo (Jakarta: 
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2). Zimmerman menyatakan bahwa regulasi diri merujuk pada pikiran, 

perasaan dan tindakan yang terencana oleh diri dan terjadi secara 

berkesinambungan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan pribadi. 

3). Menurut Lisya Chairani dan M.A. Subandi, Regulasi diri adalah kapasitas 

internal seseorang untuk dapat mengarahkan perilaku, afeksi dan 

atensinya untuk memunculkan respon yang sesuai dengan tuntunan 

dari dalam dirinya dan lingkungan, menggunakan berbagai strategi 

dalam rangka mencapai tujuan.
29

  

4). Menurut Insyiak Ridwan Muzir, Regulasi diri merupakan kemampuan 

mengontrol perilaku sendiri adalah salah satu dari sekian penggerak 

utama kepribadian manusia.
30

 

Dengan demikian regulasi diri adalah kemampuan dalam diri 

seseorang yang merujuk pada pikiran, perasaan, dan tindakan untuk dapat 

mengatur perilaku dan mengarahkannya agar dapat memunculkan respon 

yang sesuai dengan tuntunan dari dalam dirinya dan lingkungan, untuk 

mencapai tujuan hidup.  

Manusia mempunyai kemampuan berfikir, dan dengan kemampuan 

itu mereka memanipulasi lingkungan, sehingga terjadi perubahan 

lingkungan akibat kegiatan manusia. Balikan dalam bentuk determinis 
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  Lisya Chairani dan M.A. Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al-quran Peranan regulasi 
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30
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Dunia (Jogjakarta: Prismasophie, 2006), 269. 
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resiprokal berarti seseorang dapat mengatur sebagian dari tingkah 

lakunya sendiri. Menurut Bandura akan terjadi strategi reaktif dan proaktif 

dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun 

ketika tujuan hampir tercapai strategi proaktif menentukan tujuan baru 

yang lebih tinggi. Orang memotivasi dan membimbing tingkah lakunya 

sendiri melalui strategi proaktif, menciptakan ketidakseimbangan, agar 

dapat memobilisasi kemampuan dan usahanya berdasarkan antisipasi apa 

saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
31

 Kita dapat mengatur 

perilaku kita dengan memvisualisasikan konsekuensi-konsekuensi dari 

suatu perilaku tertentu yang belum pernah kita alami kemudian membuat 

sebuah keputusan sadar untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku 

yang sama.
32

 

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Self Regulation 

1). Faktor Eksternal dalam Self Regulation 

Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara, 

pertama faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah 

laku. faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh 

pribadi, membentuk standar evaluasi diri seseorang. Melalui orang 

                                                           
31
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tua dan guru anak-anak belajar baik-buruk, tingkah laku dikehendaki 

dan tidak dikehendaki.
33

  

Selain itu kontrol perilaku juga dipengaruhi oleh peran orang 

tua atau pendidik. kontrol mereka pada anak yang masih kecil disertai 

contoh-contoh konkret untuk mengembalikan anak pada perilaku yang 

taat moral. Bentuk perilakunya berbeda dengan anak yang menginjak 

masa remaja. Kontrol mereka terhadap anak yang menginjak remaja 

dapat dimulai dengan jalan dialog terbuka. Dengan dialog terbuka 

mereka dapat berangkat dari dunia remaja yang penuh dengan 

letupan-letupan sehingga memudahkan untuk menyadarkan kembali. 

Ini diperlukan supaya kontrol orang tua dipahami oleh anak dari 

perspektif rasional yang telah berkembang dengan pesat. Jika rasional 

anak telah menerimanya, mudah bagi anak untuk memiliki nilai-nilai 

moral yang dikontrol kepadanya.
34

 

 Kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam 

bentuk penguatan (reinforcement). Hadiah intrinsik tidak selalu 

memberi kepuasan, orang membutuhkan insentif yang berasal dari 

lingkungan eksternal. Standar tingkah laku dan penguatan biasanya 

bekerja sama; ketika orang dapat mencapai standar tingkah laku 
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tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi 

pilihan untuk dilakukan lagi.
35

 

2). Faktor Internal dalam Self Regulation 

Bandura menawarkan tiga tahap yang terjadi dalam proses regulasi diri 

a). Pengamatan diri. Kita melihat diri dan perilaku kita sendiri, serta 

terus mengawasinya. Dalam pengamatan diri, kita harus 

memastikan bahwa kita memiliki gambaran yang pas tentang 

perilaku kita. 

b). Penilaian. Kita membandingkan apa yang kita lihat pada diri dan 

perilaku kita dengan standar ukuran. Dalam penilaian diri, kita 

juga harus memastikan bahwa kita memiliki standar ukuran yang 

tidak terlalu tinggi sesuai dengan kapasitas diri yang akan bisa kita 

raih. 

c). Respon diri. Kita membandingkan diri dan perilaku dengan standar 

ukuran tertentu, dan memberi imbalan atas respon diri kita sendiri. 

Sebaliknya, kalau perilaku kita tidak sesuai dengan standar ukuran, 

kita dapat mengajar diri kita sendiri juga dengan respon diri. 

Bentuk respon diri ini bisa bermacam-macam, mulai dari yang 
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sangat jelas (misalnya bekerja keras) sampai pada bentuk yang 

implicit 9seperti perasaan bangga).
 36

 

 

Regulasi diri, penggunaan istilah ini hampir serupa tetapi tidak 

sama dengan istilah  kontrol diri dan manajemen diri. pada beberapa 

penelitian istilah ini digunakan secara bergantian
 
.
37

 

Aspek-aspek kontrol diri Secara umum, kontrol diri dibedakan 

atas tiga kategori utama, yaitu mengontrol perilaku (behavioral 

control), mengontrol kognitif (cognitive control) dan mengontrol 

keputusan (decision control) 

1). Mengontrol perilaku (behavioral control) 

Mengontrol perilaku merupakan kemampuan untuk memodifikasi suatu 

keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol 

perilaku dibedakan atas dua komponen, yaitu: 

a). Kemampuan mengatur pelaksanaan, yaitu menentukan siapa 

yang mengendalikan situasi atau keadaan, dirinya sendiri atau 

orang lain atau sesuatu diluar dirinya. Individu dengan 

kemampuan mengontrol diri yang baik akan mampu mengatur 

perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya. 
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b). Kemampuan mengatur stimulus, merupakan kemampuan untuk 

mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak 

dikehendaki dihadapi. Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus sebelum 

waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya. 

2). Mengontrol kognitif (cognitive control) 

Mengontrol kognitif merupakan cara seseorang dalam menafsirkan, 

menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka 

kognitif. Mengontrol kognitif merupakan kemampuan dalam 

mengolah informasi yang tidak diinginkan untuk mengurangi 

tekanan. Mengontrol kognitif dibedakan atas dua komponen, yaitu: 

a). Kemampuan untuk memperoleh informasi, informasi yang 

dimiliki individu mengenai suatu keadaan akan membuat 

individu mampu mengantisipasi keadaan melalui berbagai 

pertimbangan obyektif. 

b). Kemampuan melakukan penilaian, penilaian yang dilakukan 

individu merupakan usaha untuk menilai dan menafsirkan suatu 

keadaan dengan memperhatikan segi-segi positif secara 

subyektif. 

3). Mengontrol keputusan (decision control) 
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Mengontrol keputusan merupakan kemampuan individu untuk memilih 

dan menetukan tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengontrol 

keputusan akan berfungsi baik bilamana individu memiliki 

kesempatan, kebebasan, dan berbagai alternative dalam melakukan 

suatu tindakan.
38

 

 

c. Karakteristik Self Regulation 

Menurut Ormrod, regulasi diri atau pengaturan diri ini tidak hanya 

mengharuskan seseorang untuk mengatur diri sendiri saja, tetapi juga 

mengatur proses mental mereka sendiri. Berikut beberapa karakteristik 

seseorang yang memilikui kemampuan regulasi diri yang baik: 

1). Menetapkan standar dan tujuan yang ditetapkan: menujukkan adanya 

standar dan tujuan tertentu yang diangap bernilai dan menjadi arah 

dan sasaran perilaku. 

2). Pengaturan emosi: proses selalu memeriksa atau secara sengaja 

mengubah perasaan yang mungkin mengarah pada perilaku yang 

kontraproduktif. 

3). Melakukan instruksi diri: instruksi yang seseorang berikan kepada 

dirinya sendiri sambil melakukan suatu perilaku yang kompleks. 
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4). Melakukan self-monitoring: menunjukkan kemampuan individu dalam 

mengamati dan mencatat perilaku  sendiri. 

5). Melakukan evaluasi diri: menunjukkan penilaian diri terhadap 

performa atau  perilaku sendiri.  

6). Membuat kontigensi yang di tetapkan sendiri: menunjukkan adanya 

penguatan dan hukuman yang ditetapkan sendiri yang menyertai 

perilaku.
39

 

Ciri-ciri seseorang yang mampu melakukan regulasi dengan baik 

adalah Mampu merumuskan tujuan-tujuan untuk memperluas pengetahuan 

dan mempertahankan motivasi, Sadar untuk membentuk emosi dan 

mempunyai strategi-strategi untuk mengatur emosi, Mampu memonitor 

kemajuan ke arah sebuah tujuan secara periodik, Meninjau atau 

memperbaiki strategi-strategi yang digunakan berdasarkan pada 

kemajuan, Mengevaluasi hambatan yang mungkin muncul.
40

 

 

2. Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient) 

a. Pengertian Spiritual Quotient 

Pengertian intelegensi disebut kecerdasan. Jika merujuk  dictionary 

of psikologi, intelegensi adalah kemampuan beradaptasi dan memenuhi 

tuntunan situasi (lingkungan) yang dihadapi dengan cepat dan efektif, 
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kemampuan menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif, 

kemampuan memahami hubungan dan mempelajarinya dengan cepat.
41

 

Spiritual artinya spirit, murni atau roh yang suci. Dalam kamus 

ilmiah popular, disebutkan bahwa spiritual adalah mencakup nilai-nilai 

kemanusiaan yang non material: kebenaran, kebaikan, keindahan, 

kesucian dan cinta, rohani, kejiwaan.
42

 Nilai spiritual adalah nilai-nilai 

yang berlaku dan dapat diterima oleh semua orang, yang sesuai dan bisa 

diterima dalam skala lokal, nasional, regional ataupun internasional. 

Artinya nilai-nilai yang dianut tersebut harus tetap berada pada garis orbit 

spiritual yang bisa diterima oleh seluruh penduduk bumi, bahkan penduduk 

langit. Inilah yang dinamakan nilai puncak atau ultimate value, yaitu 

prinsip-prinsip yang dapat diterima dalam bahasa bulan, matahari, 

bintang, dan jiwa manusia yang memiliki fitrah tertinggi. Yaitu nilai 

kebenaran tertinggi, nilai keadilan tertinggi, nilai cinta dan kasih sayang 

tertinggi, dan nilai kejujuran tertinggi.
43

 

Danah Zohar dan Ian Marsall mendefinisikan kecerdasan spiritual 

sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks 

makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 
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tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain.
44

 

Menurut Toto Tasmara dalam bukunya Kecerdasan Ruhaniah 

(Trancendental Intelligence) mengatakan bahwa kecerdasan spiritual 

adalah kemampuan seseorag untuk mendengarkan hati nuraninya, baik 

buruk dan rasa moral dalam caranya menempatkan diri dalam 

pergaulan.
45

  

Menurut Ary Ginanjar Agustian dalam bukunya ESQ, menyebutkan 

bahwa Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna 

ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan 

pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif) dan 

memiliki pola pemikiran yang tauhid (integralistik) serta prinsipnya hanya 

karena Allah.
46

 

Kecerdasan spiritual lebih pada konsep yang berhubungan dengan 

bagaimana seseorang cerdas dalam mengelola dan mendayagunakan 

makna-makna, nilai-nilai dan kualitas dalam kehidupan spiritual. 

Kehidupan spiritual meliputi hasrat untuk hidup bermakna (the willto 

meaning) yang memotivasi kehidupan manusia untuk senantiasa mencari 
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makna hidup (the meaning of life) dan mendambakan hidup bermakna (the 

meaningful life).
47

 

 

b. Indikator Spiritual Quotient 

Orang yang kecerdasan spiritualnya berkembang dengan baik 

memiliki pemahaman tentang tujuan hidup. Orang yang menggambarkan 

kecerdasan spiritual  sebagai orang yang mampu bersikap fleksibel, 

mampu beradaptasi secara spontan dan aktif, mempunyai kesadaran yang 

tinggi, mampu mengahadapi dan memanfaatkan penderitaan, rasa sakit, 

memiliki visi dan prinsip nilai, mempunyai komitmen dan bertindak penuh 

tanggung jawab.
48

  

Orang-orang yang termasuk dalam kategori yakni memiliki 

kecerdasan spiritual biasanya memiliki dedikasi kerja yang lebih tulus dan 

jauh dari kepentingan pribadi (egoisme). Apalagi bertindak zalim pada 

orang lain. Motivasi-motivasi yang mendorong untuk melakukan sesuatu 

yakni pengetahuan dan kebenaran.
49

 

Seseorang yang tinggi SQ-nya juga cenderung menjadi pemimpin 

yang penuh pengabdian, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk 

membawakan visi dan nilai yang lebih tinggi kepada orang lain dan 
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memberi petunjuk penggunaannya. Dengan kata lain menginspirasi orang 

lain. Selain itu, SQ yang telah berkembang dengan baik mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

1). Kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif) 

2). Tingkat kesadaran diri yang tinggi 

3). Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 

4). Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit 

5). Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 

6). Keengganan yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu 

7). Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara beragai hal 

(berpandang “holistik”) 

8). Menjadi apa yang disebut oleh para psikologi sebagai “bidang 

mandiri” yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi.
 

50
 

Menurut ki Slamet Wiyono, adapun ciri-ciri orang yang mempunyai 

kecerdasan spiritual yang tinggi antara lain sebagai berikut: 

1). Memiliki prinsip dan visi yang kuat 

Prinsip merupakan pedoman berperilaku, yang berupa nilai-nilai yang 

permanen dan mendasar. Ada 3 prinsip utama bagi orang yang tinggi 

spiritulnya, yaitu: 
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a). Prisip kebenaran, suatu yang paling nyata dalam kehidupan ini 

adalah kebenaran. Pelanggaran atas nilai kebenaran membuat 

kita kehilangan jati diri, hati nuraniyang tidak jernih. 

b). Prisip keadilan, keadilan adalah memberikan sesuatu sesuai hak 

yang seharusnya diterima, tidak mengabaikan, tidak mengurang-

ngurangi. 

c). Prinsip kebaikan, kebaikan adalah memberikan sesuatu lebih dari 

hak yang seharusnya dengan ikhlas. 

Setalah prinsip kita harus memiliki visi, visi adalah cara 

pandang bagaimana memandang sesuatu dengan visi yang benar. 

Dengan visi kita bisa melihat bagaimana sesuatu dengan apa adanya, 

jernih dari sumber cahaya kebenaran. 

2). Mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman 

Para siswa menuntut suasana belajar yang menyenangkan. Guru 

menginginkan semangat dan hasil belajar yang optimal. Semua pihak 

berbeda tetapi sama-sama menginginkan kebaikan. 

3). Mampu memaknai setiap sisi kehidupan 

Semua yang terjadi di alam raya ini ada maknanya. Semua kejadian 

dalam diri kita dan lingkungan ada hikmahnya, semua diciptakan ada 

tujuannya. Dalam sakit, gagal, jatuh, kekurangan, dan penderitaan 

lainnya banyak pelajaran yang mempertajam kecerdasan spiritual 

kita. Demikian juga ketika berhasil kita bersyukur dan tidak lupa diri. 
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4). Mampu bertahan dalam kesulitan dan penderitaan 

J.J.Reuseu menjelaskan jika tubuh banyak berada dalam kemudahan dan 

kesenangan, maka aspek jiwanya akan rusak. Orang yang tidak 

pernah mengalami kesulitan atau sakit, jiwanya tidak pernah 

tersentuh. Penderitaan dan kesulitanlah yang menumbuhkan dan 

mengembangkan dimensi spiritual.
51

 

 

c. Manfaat Spiritual Quotient 

SQ adalah inti kesadaran kita. Kecerdasan spiritual membuat kita 

mampu menyadari siapa kita sesungguhnya dan bagaimana kita memberi 

makna terhadap hidup. Kecerdasan spiritual selalu mengarahkan hidup 

untuk selalu berhubungan dengan kebermaknaan hidup agar hidup 

menjadi lebih baik.  

Beberapa manfaat yang didapatkan dengan menerapkan spiritual 

quotient adalah
52

: 

1). SQ telah ”menyalakan” manusia untuk menjadi manusia seperti 

adanya sekarang dan memberi potensi untuk “menyala lagi” untuk 

tumbuh dan berubah, serta menjalani lebih lanjut evolusi potensi 

manusiawi. 
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2). Untuk menjadi kreatif, luwes, berwawasan luas, atau spontan dengan 

secara kreatif. 

3). Untuk berhadapan dengan masalah eksistensial, yaitu saat merasa 

terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran, dan masalah masa 

lalu akibat penyakit dan kesedihan. SQ memberi semua rasa yang 

“dalam” menyangkut perjuangan hidup. 

4). Pedoman pada saat berada pada masalah yang paling menantang.  

5). Untuk menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal dan 

interpersonal, serta menjembatani kesenjangan antara diri sendiri 

dan orang lain. Daniel Goleman telah menulis tentang emosi-emosi 

intrapersonal atau di dalam diri, dan emosi-emosi interpersonal, 

yairu sama-sama digunakan untuk berhubungan dengan orang lain. 

Namun, EQ semata-matatidak dapat menjebantani kesenjangan itu. 

SQ membuat seseorang mempunyai pemahaman tentang siapa 

dirinya dan bagaimana semua itu memberikan suatu tmpat di dalam 

dirinya kepada orang lain dan makna-makna mereka. 

6). Untuk mencapai perkembangan diri yang lebih utuh karena setiap 

orang mempunyai potensi untuk itu. SQ membantu tumbuh melebihi 

ego terdekat diri dan mecapai lapisan yang lebih dalam yang 

tersembunyidi dalam diri. Ia membantu seseorang menjalani hidup 

pada tingkatan makna yang lebih dalam. 
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7). Untuk berhadapan dengan masalah yang baik dan jahat, hidup dan 

mati, dan asal usul sejati dari penderitaan dan keputusan manusia. 

Seseorang sering merasionalkan begitu saja masalah semacam ini 

atau terhayut secara emosional atau hancur karenanya. 

8). Kecerdasan spiritual melahirkan iman yang kukuh dan rasa 

kepekaan yang mendalam. Kecerdasan semacam inilah yang 

menegaskan wujud Allah ada dimana-mana. Kecerdasan yang 

melahirkan kemempuan untuk menemukan makna hidup, 

memperhalus budi pekerti, dan dia juga melahirkan indra keenam 

bagi manusia. 

 

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Spiritual Quotient 

Spiritual Quotient seorang anak, sudah dipengaruhi saat dalam 

kandungan, apabila ibu mampu menjaga dimensi moral, intelektual, 

spiritual, dan sekaligus kesehatan fisikal dan gizi dengan baik, maka 

insyaAllah ia telah mempersiapkan diri bagi lahirnya anak cerdas. 

Sebagaimana sering dikatakan bahwa setiap fase usia memiliki 

kurikulumnya sendiri, maka kurikulum yang tepat bagi proses 

pencerdasan janin adalah dimensi-dimensi fisik, moral, intelektual serta 

spiritual yang terintegrasi pada ibu yang sedang mengandungnya.
53

 

Selain itu, spiritual quotient juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 
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belenggu yang terbentuk oleh persepsi, hal ini dikemukakan Ary Ginanjar 

Agustian dalam ESQ nya. yaitu: 

1). Prasangka  

Tindakan seseorang sangat bergantung dengan alam pikirannya 

masing-masing. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih 

responya sendiri-sendiri. Lingkungan ikut serta berperan 

dalammempengaruhi cara berfikir seseorang. Apabila lingkungannya 

pahit maka ia pun menjadi pahit, selalu mencurigai, dan sering kali 

berprasangka negative kepada orang lain. Sebaliknya orang yang 

mempunyai prisip akan lebih mampu melindungi pikirannya.ia mampu 

memilih respon positif di tengah lingkungan paling buruk sekali pun. 

2). Prinsip- prinsip hidup 

Beberapa dekade ini banyak prinsip hidup yang menghasilkan 

berbagai tindakan manusia yang begitu beragam. Prinsip hidup yang 

dianut dan diyakini itu telah menciptakan berbagai tipe pemikiran 

dengan tujuan masing-masing. Setiap orang terbentuk sesuai dengan 

prinsip yang dianutnya. Hasilnya bisa dianggap hebat, mengerikan, 

bahkan menyedihkan. 

3). Pengalaman  

Pengalaman-pengalaman hidup serta kejadian-kejadian yang 

dialami juga sangat berperan dalam menciptakan pemikiran 
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seseorang sehingga membentuk suatu “paradigma” yang melekat di 

dalam pikirannya. Ia akan menjadi produk dari pikirannya. Ia akan 

terkungkung oleh dirinya sendiri. Kadang ia tidak menyadari sma 

sekali bahwa alam pikirannnya sudah begitu terbelenggu. Oleh karena 

itu, bebaskan diri dari pengalaman-pengalaman yang membelenggu 

pikiran. 

4). Kepentingan dan prioritas 

Kepentingan tidak sama dengan prioritas. Kepentingan 

cenderung bersifat mikro (diri sendiri), sedangkan prioritas bersifat 

makro (universe), yaitu mengarahkan untuk melaksanakan hal secara 

tepat. Priritas menjadi sebuah hal yang esensial sekaligus menjawab 

permasalahan sumber-sumber yang tidak mencukupi, manusia serta 

materi yang terbatas. Prioritas bermuara dari prinsip, suara hati, 

kepentingan, dan kebijaksanaan. Sebuah prinsip akan melahirkan 

kepentingan, dan kepentingan akan menentukan prioritas apa yang 

didahulukan. 

5). Sudut pandang 

Melihat sesuatu dari satu sudut pandang saja dan kemudian 

dengan mudah mengambil suatu kesimpulan sangatlah tidak tepat. 

Untuk mengambil suatu kesimpulan harus melihat semua sudut 

pandang secara bijaksana dan mendengarkan hati nurani. 
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6). Pembanding 

Belenggu pembanding adalah membanding-bandingkan segala 

sesuatu dengan persepsi pribadi. Biasanya, seseorang sering menilai 

segala sesuatu berdasarkan perbandingan pengalaman yang telah 

dialami sebelumnya dan bayangkan yang diciptakan sendiri di alam 

pikirannnya. 

7). Literatur 

Dewasa ini, banyak literatur yang dapat mempengaruhi pikiran 

manusia yang membacanya. Kini berbagai literatur banyak 

menekankan pentingnya skill pembentuk pribadi sebagai penuntun 

kesuksesan.
54

 

  

B. Telaah Pustaka 

Peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari telaah 

pustaka tersebut adalah yang pertama skripsi dari Jamirin pada tahun 2008 

dengan judul skripsi yaitu “Konsep Kecerdasan Emosional dan Spritual dalam 

Pendidikan Islam (Telaah Berdasarkan Pemikiran Ari Ginanjar Agustian)”,
 55

 

tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui konsep Kecerdasan 

Emosional dan Spritual berdasarkan pemikiran Ari Ginanjar Agustian dan 
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realisasinya dalam pendidikan islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

library research.  

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Kecerdasan emosional dan 

spiritual menurut Ary Ginanjar Agustian adalah suatu perangkat kerja dalam 

hal mengembangkan karakter dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai rukun 

iman dan rukun islam, yang pada akhirnya akan mengasilkan manusia yang 

unggul di sektor emosi dan spiritual, yang mampu mengeksplorasikan dan 

menginternalisasi kekayaan ruhiyah dan jasadiyah dalam hidupnya. Dalam hal 

ini beliau membangun ESQ dengan beberapa konsep diantaranya zero mind 

process (proses penjernihan emosi), mental building (ketangguhan pribadi), dan 

sosial strength (ketangguhan sosial). 

Konsep kecerdasan emosional dan spiritual dalam pendidikan islam 

adalah suatu bentuk pembinaan dan pengarahan emosi dan spiritual sehingga 

terbentuklah manusia yang memiliki jiwa penuh taqwa dalam menghadapi 

tantangan hidup dan terkumpul didalamnya sifat-sifat terpuji, serta menjadikan 

manusia yang bermental khalifah namun tetap tunduk kepada tuhannya dalam hal 

ini pendidikan islam memberikan konsep berupa ajaran aqidah, al-Quran, fiqih 

syariah dan akhlak. 

Pelaksanaan kecerdasan emosional dan spiritual dalam pendidikan islam 

adalah terealisasinya kedua kecerdasan ini dalam praktek kehidupan, dalam 

rangka untuk mewujudkan insan yang penuh takwa, berakhlak mulia dan 

bermental khalifah. Diantara pelaksanaanya adalah: ibadah puasa, kegiatan 
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qurban, pelaksanaan sholat, zakat, majlis ta’lim, membaca alquran, ibadah haji 

dan lain sebagainya. 

Perbedaan penelitian sebelumnya di atas dengan penelitian dalam skripsi 

ini sangatlah jelas, penelitian di atas meneliti tentang konsep kecerdasan 

emosional dan spiritual menurut Ary Ginanjar Agustian. Sedangkan penelitian 

ini membahas tentang penanaman self regulation siswa melalui kegiatan Basic 

Spiritual Quotient. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

tentang kecerdasan spiritual. 

Hasil telaah pustaka yang kedua, skripsi yang disusun oleh Moh. 

Wahiburridlo pada tahun 2011 berjudul “Upaya Meningkatkan Kecerdasan 

Spiritual (SQ) melalui Kegiatan Dzikir (studi kasus pada siswa kelas XII putra 

MA Darul Huda Mayak Ponorogo)”.
 56

 Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar peran kegiatan dzikir dalam rangka meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa makna Kecerdasan Spiritual 

bagi siswa kelas XII MA Darul Huda Mayak adalah suau kecerdasan yang 

dimiliki oleh seseorang yang unggul dalam hal spiritual atau otoritas batinnya 

sehingga tampak dan tertuang dalam setiap perilakunya. Pelaksanaan amaliyah 

dzikir secara umum berjalan dengan baik. Secara keseluruhan terdapat empat 

poin dari pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu tujuan, materi, metode dan 
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evaluasi. Manfaat amaliyah dzikir terhadap tingkat kecerdasan siswa adalah 

dapat menambah rasa optimis dan percaya diri, sebagai media pembelajaran 

akhlak yang efektif bagi siswa dalam kondisi belajar, memunculkan sikap yang 

positif, dan sebagai bekal di masyarakat kelak untuk diamalkan. 

Perbedaan penelitian sebelumnya di atas dengan penelitian dalam skripsi 

ini sangatlah jelas, penelitian di atas meneliti tentang upaya meningkatkan 

kecerdasan spiritual (SQ) melalui kegiatan dzikir. Sedangkan penelitian ini 

membahas tentang penanaman self regulation siswa melalui kegiatan Basic 

Spiritual Quotient. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

tentang kecerdasan spiritual. 

Selanjutnya adalah penelitian Arini Dwi Alfiana pada tahun 2013 yang 

berjudul “Regulasi diri mahasiswa ditinjau dari keikutsertaan dalam organisasi 

kemahasiswaan”.
 57

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

regulasi diri pada mahasiswa dilihat dari keikutsertaannya dalam organisasi 

kemahasiswaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. 

Kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 200 subyek 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat regulasi diri pada 

mahasiswa jika ditinjau dari keikusertaannya dalam organisasi kemahasiswaan. 

Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan tingkat regulasi pada mahasiswa jika ditinjau dari 

keikusertaannya dalam organisasi kemahasiswaan. 
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Perbedaan penelitian sebelumnya di atas dengan penelitian dalam skripsi 

ini sangatlah jelas, Penelitian di atas meneliti tentang Regulasi diri mahasiswa 

ditinjau dari keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan. Sedangkan 

penelitian ini membahas tentang penanaman self regulation siswa melalui 

kegiatan Basic Spiritual Quotient. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji tentang regulasi diri (self regulation). 

Hasil telaah pustaka selanjutnya adalah penelitian Aftina Nurul Husna, 

Frieda N.R. Hidayati, dan Jati Ariati pada tahun 2014 berjudul “Regulasi Diri 

Mahasiswa Berprestasi”.
58

 Penelitian ini bertujuan untuk memahami 

pengalaman regulasi diri pada konteksnya, menyangkut motif, proses, dan hal-

hal apa saja yang mendukungnya, terutama untuk secara praktis mendukung 

upaya peningkatan prestasi mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif.  

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses regulasi diri 

melibatkan beragam aspek dalam kehidupan mahasiswa. Dalam proses regulasi 

diri terdapat kesesuaian, kesinambungan, dan fokus antara tindakan dan target 

yang ingin dicapai. Proses regulasi diri tidak dilakukan subjek secara sendirian, 

melainkan dalam hubungan interdependensi dengan lingkungan sosial dan 

dependensi pada Tuhan. 
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Penelitian ini mendukung penemuan sebelumnya dari Zimmerman yang 

menyatakan bahwa regulasi diri menentukan keberhasilan seseorang. Penelitian 

ini juga mendukung tentang peran agama terhadap regulasi diri, terlihat dari 

adanya integrasi praktik-praktik religius dalam proses regulasi diri subyek dan 

secara unik mengungkapkan tentang pengaruh kebersyukuran terhadap 

kontinuitas proses regulasi diri. 

Perbedaan penelitian sebelumnya di atas dengan penelitian dalam skripsi 

ini sangatlah jelas, Penelitian di atas meneliti tentang Regulasi diri mahasiswa 

berprestasi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penanaman self 

regulation siswa melalui kegiatan Basic Spiritual Quotient. Persamaan 

penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang regulasi diri (self regulation). 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Mejayan Caruban 

SMA Negeri 1 Caruban berdiri dan diresmikan pada tanggal 17 Juli 

1965. Dengan nomor: 96/SK/B III/1965-1966 yang secara efektif kemudian 

ditentukan bahwa SMA Negeri 1 Caruban lahir pada tanggal 1 Agustus 1965, 

maka Dies Natalis SMAN 1 Caruban adalah setiap tanggal 1 Agustus. SMAN 

1 Caruban diubah menjadi SMAN 1 Mejayan pada tanggal 24 Agustus 1989. 

Tahun 2002 SMAN 1 Mejayan ditetapkan oleh Bupati Madiun sebagai 

sekolah unggulan Kabupaten Madiun. Dan pada tahun 2010 SMAN 1 

Mejayan ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata mandiri. 

Sejarah kepemimpinan SMAN 1 Mejayan : 

a. Bapak Soetrisno,BA Tahun 1965 – 1979 

b. Bapak Soedirman,BA Tahun 1979 – 1987 

c. Bapak Hadi Suyatno,BA Tahun 1987 – 1991 

d. Bapak Herry Harjoko,BA Tahun 1991 – 1993 

e. Bapak Soehartono,BA Tahun 1993 – 1995 

f. Bapak Lasiman,BA Tahun 1995 – 1999 

g. Bapak Drs. Dollar Yuwono Tahun 1999 – 2000 

h. Bapak Drs.H.Agus Purwanto,M.Pd Tahun 2000 – 2007 
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i. Bapak Drs.H.Mahfudz,M.Pd Tahun 2007 – 2010 

j. Bapak Drs.Waluyo, tahun 2010-2012 

k. Bapak Drs. Agus Supriyanto,M.Pd, tahun 2012 – 2015 

l. Bapak Drs. Yayuk Nuryanto, M.Pd. tahun 2015 - sekarang
59

 

Seiring berkembangnya waktu, SMAN 1 Mejayan lahir sebagai 

sekolah unggulan di kabupaten Madiun. Banyak prestasi yang telah diukir 

oleh para siswa SMAN 1 Mejayan. Hal ini dapat kita lihat dari Prestasi siswa 

SMAN 1 Mejayan  tahun 2013-2014, antara lain: 

a. OSN mata pelajaran kimia, biologi, kebumian, dan ekonomi mewakili 

kabupaten Madiun ke tingkat Propinsi Jawa Timur.  

b. Peserta lawatan sejarah tingkat Nasional  

c. Kader kesehatan Remaja tingkat Propinsi  

d. Juara LKTI tingkat Nasional (OSAKI TEKI untuk Meningkatkan Volume 

Susu Sapi) 

e. Juara LKTI regional (Es Krim Semanggi sebagai Penangkal 

Osteoporosis) 

f. Juara Nasional Pencak Silat tingkat SMA se Indonesia (Setia Hati) 

g. Juara Kreasi Sampah se-Kabupaten Madiun (Pemanfaatan limbah buah-

buahan sebagai sumber energy Alternatif) 
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h. Juara Kangmas-Nimas kabupaten Madiun  

i. Duta Wisata Jawa Timur dari kabupaten Madiun  

j. Juara favorit putri Lingkungan Hidup kabupaten Madiun  

k. Juara turnamen bola voli putri se-kabupaten Madiun  

l. Juara 1 festival Hari Jadi Provinsi Jawa Timur se-propinsi Jawa Timur 

m. Juara 1 lomba menulis esai tingkat propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jogyakarta diselenggarakan UNESA 

n. Juara 3 olimpiade matematika anak bangsa prov Jawa Timur dan Jawa 

Tengah 

o. Juara 1 lomba bintang radio 2014 tingkat propini Jawa Timur 

p. Juara 1 festival Musik Akustik propinsi Jawa Timur, dll.
60

 

Dengan melihat prestasi serta lulusan dari SMAN 1 Mejayan, 95%  

siswa dapat diterima di perguruan tinggi negeri, ikatan dinas (STAN, STIS 

STIN, STSN, IPDN), akademi militer, dll. Tidak mengherankan SMAN 1 

Mejayan menjadi sekolah favorit di kabupaten madiun khususnya di Caruban. 

 

2. Letak Geografis SMA Negeri 1 Mejayan Caruban 

SMA Negeri 1 Mejayan berdiri di tempat yang strategis. Berada di 

tepi jalan raya utama jurusan Madiun-Surabaya, berdiri di atas tanah seluas 

11.594,0 m2, Luas Bangunan 4.093,5 m
2
,
 
Halaman/Taman 4.864,0 m

2
, Lap. 
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Olahraga 1.889,0 m
2
.
 
SMAN 1 Mejayan terletak di Jalan Raya Panglima 

Sudirman no.82 Caruban Madiun dengan nomor telp. (0351)-383083 Desa 

Krajan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun wilayah Provinsi Jawa 

Timur. Adapun letak geografisnya yaitu: 

a. Batas utara : Desa Karanglo, 

b. Batas selatan : Desa Purwasari, 

c. Batas timur : Desa Krajan, 

d. Batas barat : Desa Kowang.
61

 

Selain memiliki keunggulan dan prestasi yang baik, letak sekolah 

yang strategis membuat SMAN 1 Mejayan banyak diminati masyarakat 

Caruban hingga Kabupaten Madiun. 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 1 Mejayan Caruban 

Layaknya sebuah lembaga atau organisasi yang lain, SMAN 1 

Mejayan tentunya memiliki visi, misi, serta tujuan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan kegiatannya.   

a. Visi SMA Negeri 1 Mejayan 

Unggul Dalam Imtaq Dan Iptek, Berkarakter Budaya Bangsa  Dan Mandiri 

Dalam Memelihara Lingkungan 
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b. Misi SMA Negeri 1 Mejayan 

1) Meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya 

bangsa, serta cinta lingkungan.  

2) Melaksanakan system pembelajaran dan bimbingan secara efisien, 

efektif, dan inovatif yang terintegasi dengan lingkungan  

3) Menumbuhkan kompetensi seluruh warga sekolah dalam bidang 

akademik maupun non akademik serta kemandirian dalam mengelola 

lingkungan.  

4) Menerapkan manajemen partisipatif pada seluruh warga sekolah dan 

komite dalam meningkatkan kemandirian pengelolaan lingkungan.  

5) Mengoptimalkan kemandirian siswa dalam menjaga dan melestarikan 

lingkungan.  

6) Melaksanakan program sekolah berkelanjutan 

c. Tujuan SMA Negeri 1 Mejayan 

1) Memiliki rata-rata NUN 9,00 

2) Memiliki tim olimpiade mata pelajaran minimal 3 bidang yang mampu 

menjadi finalis tingkat nasional 

3) Memiliki tim KIR yang mampu menjadi finalis Tingkat Nasional 

4) memiliki tim MTQ yang mampu menjadi finalis tingkat propinsi 

5) memiliki tim Olahraga minimal 3 cabang masuk finalis tingkat 

propinsi 
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6) Memiliki tim kesenian yang mampu tampil pada tingkat propinsi 

7) Memiliki tim PASKIBRAKA minimal 2 siswa yang dikirim ketingkat 

nasional.
62

 

Dengan adanya visi, misi dan tujuan tersebut, akan memotivator dan 

mendorong suatu lembaga pendidikan agar menjadi lebih baik. dan juga agar 

lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas dalam sebuah lembaga 

pendidikan tersebut. 

 

4. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Mejayan Caruban 

Di dalam suatu lembaga pendidikan, penataan struktur organisasi 

sangatlah penting. Dengan melihat dan membaca struktur organisasi, 

memudahkan kita untuk mengetahui sejumlah personel yang menduduki 

jabatan tertentu di dalam lembaga tersebut. Selain itu, melalui struktur 

organisai tersebut pihak lembaga lebih mudah melaksanakan program yang 

telah direncanakan, mekanisme kerja, serta tugas dan tanggung jawab dapat 

berjalan dengan baik. Disamping itu juga untuk menghindari kesimpangsiuran 

dalam pelaksanaan tugas antara personil sekolah, sehingga tugas yang 

dibebankan kepada masing-masing personil dapat berjalan dengan lancar. 

SMAN 1 Mejayan dipimpin oleh Kepala Sekolah yaitu Drs. Yuyuk 
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Nuryanto,M.Pd. dan dibantu oleh Waka Kurikulum, Waka Sarana prasarana 

serta Waka Kesiswaan. Untuk lebih jelasnya lihat transkip dokumentasi.
63

 

 

5. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Mejayan Caruban 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang ikut menentukan 

keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya sarana 

dan prasarana yang memadai, proses belajar mengajar dapat berjalan 

dengan lancar sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan maksimal. 

SMA Negeri 1 Mejayan memiliki beberapa sarana dan prasarana sebagai 

pendukung proses belajar mengajar yaitu Ruang Kepala Sekolah, Ruang 

Guru,
 

Ruang Kelas, Ruang Laboratorium, dan lain-lain. Untuk lebih 

lengkap lihat transkip dokumentasi.
64

 

 

6. Keadaan Guru Dan Siswa SMA Negeri 1 Mejayan Caruban 

Keadaan pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 

Mejayan berjumlah 63 orang yang berasal dari berbagai Universitas, 

Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Atas. Sedangkan keadaan siswa 

                                                           
63

 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 05/D/23-III/2015 dalam Lampiran Laporan hasil 

Penelitian ini. 
64

 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 01/D/14-III/201 dalam Lampiran Laporan hasil 

Penelitian ini. 



54 
 

 

dan siswi SMA Negeri 1 Mejayan tahun pelajaran 2015/2016 mencapai 

824 siswa. Untuk lebih lengkap lihat transkip dokumentasi.
65

 

 

B. Data Khusus 

1. Data tentang Self Regulation Siswa Kelas XI SMAN 1 Mejayan Caruban 

Siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan secara umum  sudah memiliki Self 

regulation yang baik. Kemampuan regulasi diri siswa kelas XI SMAN 1 

Mejayan dapat dilihat dari sikap siswa yang dapat menjaga sopan santun 

terhadap guru maupun temannya di sekolah, memiliki motivasi belajar yang 

bagus terlihat dari siswa yang saling bersaing secara positif, siswa mampu 

mendedikasikan diri dengan mengikuti kegiatan ekstra sekolah dan mampu 

mengorganisir adik-adiknya dalam kegiatan sekolah. Penjelasan tersubut 

dikuatkan oleh Bapak Langgeng Widagdo selaku Wakasek Kurikulum di 

SMAN 1 Mejayan sebagai berikut: 

Secara umum siswa kelas XI dapat mengontrol perilakunya dengan baik. 

Siswa memiliki sopan santun terhadap guru. Siswa berperilaku positif 

dalam berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah Tetapi, masih ada 

beberapa siswa yang tidak dapat mengontrol perilakunya dengan 

melanggar tata tertib seperti terlambat masuk sekolah, dan makan di 

kantin saat jam pelajaran.
66

 

 

Penjelasan diatas juga dikuatkan dari pendapat Bapak Sinon selaku 

Guru Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 
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Meskipun pembawaan siswa sudah baik sebelumnya, namun siswa kelas 

XI terutama yang mengikuti BSQ lebih bisa memanajemen diri dengan 

baik. Ini terlihat dari cara mereka bersikap yang sopan, motivasi 

untuk belajar sangat bagus dan mampu mengorganisir adik-adiknya 

dalam kegiatan sekolah.
67

 

Kemampuan regulasi diri siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan 

sebagaimana disampaikan Bapak Alim Musta‟im yang merupakan Wali Kelas 

XI IPA 6 dan juga Guru Pendidikan Agama Islam bahwa: 

Manajemen diri siswa kelas XI secara umum sudah baik. Namun masih 

sering siswa melakukan pelanggaran seperti mencontek umumnya itu. 

Dan yang menjadi perhatian sekarang adalah kasus beberapa siswa 

yang menyimpan video porno dalam ponsel atau gadget. Menurut saya 

ini juga dipengaruhi semakin canggihnya teknologi dan informasi 

yang menjadikan semua informasi dapat diakses tanpa batas.
68

 

 

Hal ini dikuatkan berdasarkan informasi dan data dari buku 

pelanggaran tata tertib sekolah. Bahwa pelanggaran yang dilakukan siswa 

kelas XI SMAN 1 Mejayan masih tergolong ringan. Rata-rata pelanggaran 

yang masih dilakukan adalah terlambat masuk sekolah. Namun sekolah terus 

memberikan pembinaan dengan memberikan hukuman positif misalnya 

menghafal asmaul husna sebelum masuk sekolah dan memberikan tugas 

menulis asmaul husna sebanyak 10x agar siswa tidak mengulangi 

perbuatannya lagi. 

Kemampuan siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan dalam mencapai tujuan 

belajar atau cita-citanya dapat dilihat dari bagaimana siswa mengatur diri 
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dalam penguasaan materi pembelajaran di kelas. Siswa tidak hanya mampu 

memanajemen diri dalam kegiatan sekolah namun Siswa juga mampu 

memanajemen diri dalam kegiatan belajar di kelas. Sebagaimana telah 

dijelaskan bapak Alim Musta‟im bahwa: 

Kemampuan siswa dalam mengatur diri juga ditunjukkan dalam materi 

pembelajaran dikelas. Siswa sudah bisa bekerjasama dengan teman 

sebayanya, memiliki tanggung jawab dalam memyelesaikan tugas, dan 

dalam pembelajaran jigsaw siswa sudah menunjukkan kemampuan 

manajemen dirinya. guru mensiasati dengan memecah siswa yang 

dianggap pintar menjadi beberapa kelompok. Dan masing-masing 

kelompok sudah bisa berdiskusi serta mempresentasikannya di kelas. 

Siswa sudah mampu mengatur situasi dikelas sehingga guru tinggal 

mengamati dan memberikan penjelasan sebagai penguat materi.
69

 

 

 

Secara umum motivasi siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan dalam belajar 

sangat baik. Siswa saling bersaing secara positif untuk mendapatkan nilai 

atau prestasi yang memuaskan. Sebagaimana disampaikan Bapak Langgeng 

Widagdo selaku Wakasek Kurikulum di SMAN 1 Mejayan sebagai berikut: 

Motivasi belajar siswa kelas XI secara umum sangat baik. Ini bisa 

dirasakan dengan terjadinya persaingan positif dalam segala kegiatan 

belajar mengajar. Setiap siswa bersaing untuk memahami pelajaran, 

mengerjakan tugas dengan baik dan kreatif, serta bersaing untuk 

mendapat nilai yang memuaskan.
70

 

 

 

Selain itu, motivasi belajar siswa terutama dalam membaca buku juga 

dipengaruhi oleh semakin canggihnya teknologi informasi saat ini, motivasi 
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siswa dalam membaca buku menjadi menurun, sebagaimana disampaikan 

Bapak Alim Musta‟im yang merupakan Wali Kelas XI IPA 6 sebagai berikut: 

Motivasi siswa dalam belajar kini semakin menurun, hal ini saya lihat 

berdasarkan daftar kunjungan siswa diperpustakaan. Karena semakin 

canggihnya teknologi informasi saat ini, motivasi siwa dalam 

membaca buku menjadi menurun. Mereka cenderung menggunakan 

media online dalam mencari materi ataupun menyelesaikan suatu 

soal.
71

 

 

Untuk menumbuhkan dan  meningkatkan kemampuan self regulation 

siswa, SMAN 1 Mejayan Caruban memberikan kegiatan positif pembinaan 

moral yaitu Basiq Spiritual Quotient yang bekerjasama dengan lembaga al-

Kahfi Caruban. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa mampu memanajemen 

dirinya menjadi lebih baik.  

 

2. Data tentang Pelaksanaan Basic Spiritual Quotient di SMAN 1 Mejayan 

Caruban 

BSQ adalah pengembangan dari konsep SQ (Spritual Quotient) 

sebagai kajian psikologi kontemporer yang banyak diulas dalam seminar-

seminar dan pelatihan kepribadian. BSQ hadir sebagai usaha untuk 

membentuk moral khususnya para remaja sebagai generasi bangsa dan 

agama. Berdasarkan penjelasan Bapak Langgeng Widagdo selaku Wakasek 

Kurikulum di SMAN 1 Mejayan, yang mendorong lembaga mengadakan 

kegiatan BSQ untuk siswa SMAN 1 Mejayan adalah sebagai berikut: 
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SMAN 1 Mejayan memberikan wadah kegiatan BSQ. karena sekolah 

melihat adanya pengaruh Globalisasi dan perkembangan teknologi 

saat ini, khususnya pengaruh IT (Ilmu Teknologi), yang 

menyebabkan banyak siswa kurang bisa mengendalikan emosi, 

kurang bisa memahami dirinya, sehingga cenderung siswa berfikir 

yang negatif (su‟udhon) tidak bisa berfikir positif (khusnudhon). 

Selain itu juga untuk mencapai visi, misi, tujuan sekolah serta dapat 

memberikan lulusan yang baik dalam spiritual dan berkepribadian.
72

 

 

Selain itu, BSQ diadakan mengingat di zaman sekarang moralitas 

terutama para remaja semakin menurun. Rasa kebertuhanan akan kebesaran 

dan keberadaan Allah kurang mereka rasakan. Sebagaimana disampaikan 

mas gufron selaku Pembina BSQ dan ketua yayasan al-Kahfi Caruban yaitu: 

Adanya kegiatan BSQ dilatar belakangi oleh semangat kebertuhanan. 

Maksudnya, kita melihat sekarang secara moralitas terutama remaja 

kurang. Istilahnya STMJ (Shalat Tetap Maksiat Jalan). Setelah 

ditelusuri ternyata ada kekurangan dimana remaja kurang memahami 

kebesaran Allah dan menyakini bahwa Allah itu ada. Contohnya, saat 

pacaran di tempat remang-remang mereka tidak menyadari kebesaran 

Allah, mereka mengangggap Allah itu tidak ada, namun ketika shalat 

mereka menyakini bahwa Allah ada. Akibatnya muncul perilaku STMJ 

tersebut.
73

 

 

 

Kegiatan BSQ ini disambut baik oleh siswa. Ini terbukti bahwa tiap 

tahunnya siswa yang mengikuti kegiatan tersebut semakin bertambah. 

Tercatat pada tahun ini mencapai 3 kelas, per kelasnya 20 orang, dan 

kemungkinan bisa bertambah. Penjelasan ini dikuatkan oleh pernyataan oleh 

bapak Sinon selaku guru Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Mejayan: 
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Kegiatan BSQ ini disambut baik oleh para siswa. Pada awalnya memang 

tidak banyak yang ikut kegiatan BSQ. Dari kelas X-XII, siswa yang 

mengikuti BSQ hanya satu kelas. Namun seiring dengan pemahaman 

siswa tentang kegiatan BSQ, sekarang siswa yang mengikuti BSQ 

menjadi tiga kelas. Untuk kelas XI, 25% siswa sudah istiqomah 

mengikuti BSQ. Dan untuk kelas X siswa yang ikut berpastisipasi 

dalam kegiatan ini semakin banyak. Sedangkan untuk siswa XII 

sekarang sudah jarang yang mengikuti kegiatan BSQ karena fokus 

mempersiapkan ujian.
74

 

 

 

Keunggulan kegiatan BSQ dengan kegiatan lain terletak pada metode 

pembelajarannya. Metode diskusi dengan saling bertukar fikiran, gagasan, 

pendapat dengan tujuan mencari kesepakatan pendapat mengenai materi 

yang dibahas. Dengan diskusi akan dapat memperluas pengetahuan siswa. 

Dan juga metode sosiodrama  yang merupakan metode bermain peran untuk 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena, misalnya bukti 

kebesaran Allah. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman dan 

penghayatan akan fenomena yang dibahas serta mengembangkan kemampuan 

siswa untuk memecahkan masalah. 

Dari data dan informasi, kegiatan BSQ dilaksanakan setiap semester 

pada hari libur selama dua hari. Karena proses diskusi dan penghayatan 

materi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sedangkan yang diadakan 

setiap hari sabtu adalah bimbingan moral dan spiritual selama dua jam. 

Kegiatan BSQ ini membahas bagaimana menghayati kebesaran Allah 

dengan cerminan perilaku kita. Pada hari pertama yaitu technical meeting 
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tentang menghayati kebesaran Allah, dimana siswa menghayati kebesaran 

Allah dengan membahas secara bersama teori-teori, misalnya kebesaran Allah 

dalam menciptakan langit dibahas secara bersama dengan telaah teori 

manusia, teori kritik, teori Darwin, teori biologi dan juga bisa membahas 

kelemahan-kelemahan teori tersebut. Kemudian dihari kedua topik 

pembahasannya adalah tentang menghayati agama islam. Pembina 

memberikan penjelasan bahwa salah satu kebesaran Allah yaitu agama Islam.  

Dengan menghayati bahwa agama Islam adalah  agama yang rohmatan lil 

„alamin, siswa ditunjukkan bagaimana perilaku-perilaku yang diajarkan oleh 

islam sebenarnya. Kegiatan diakhiri dengan penjelasan hikmah dan juga 

penghayatan ajaran islam dilanjutkan doa bersama untuk memohon ampunan 

Allah.
75

 

Penjelasan ini dikuatkan dari hasil observasi pelaksanaan kegiatan 

BSQ yang dilakukan peneliti pada Sabtu, 21 Maret 2015 di kelas XI SMAN 1 

Mejayan. Dalam kegiatan tersebut, proses diskusi berjalan dengan santai. 

Siswa saling bertukar pendapat dan sesekali canda tawa mengiringi proses 

diskusi tersebut. Apabila pembicaraan keluar dari topik, Pembina segera 

meluruskan ketopik awal. Manfaat kegiatan ini semakin terasa saat Pembina 

memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan dari topik yang telah 

dibahas. Diakhir kegiatan, secara bersama-sama siswa menghayati nilai-nilai 
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yang terkandung dalam keesaan Allah pada penciptaan alam semesta. 

Beberapa  siswa bahkan menangis dalam penghayatan tersebut. Mereka 

merasa belum bersikap sesuai dengan ajaran islam. Kegiatan ditutup dengan 

kata-kata motivasi penyemangat agar siswa dapat  berperilaku menjadi lebih 

baik lagi.
76

 

Setiap topik yang dibahas dalam kegiatan BSQ terkait dengan islam 

yang berusaha menyerukan keberadaan dan keesaan Allah dalam al-Qur’an 

berdasarkan iman islam dan dibahas pada kegiatan BSQ dengan tujuan utama 

memperkenalkan lebih dalam islam pada siswa. Topik pembahasan mengenai 

sains yang menekankan pandangannya pada keagungan, kemuliaan, dan 

kekuasaan Allah. Menunjukkan tanda-tanda keberadaan Allah dan 

kesempurnaan ciptaan-Nya. 

Kegiatan BSQ ini sangat bermanfaat bagi siswa yang mengikutinya. 

Sebagaimana disampaikan Mas Gufron selaku Pembina BSQ dan Ketua 

Yayasan al-Kahfi Caruban yaitu: 

Pertama yaitu manfaat untuk memberi semangat, agar kemauan dari 

diri sendiri tumbuh untuk berubah dan memberikan sugesti untuk 

selalu memperbaiki diri. Saya melihat bahwa perubahan yang terlihat 

dari siswa kelas XI kini semakin meningkat menjadi 60%-70% 

meskipun tidak banyak perubahan yang signifikan namun dari 

semangat siswa untuk mengikuti kegiatan dan mencari ilmu 

pengetahuan ini saya yakin mereka akan menjadi lebih baik lagi, 

karena semua butuh proses. Kedua manfaat yang dihasilkan yaitu dari 
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pembahasan seputar islam yang tidak lepas dari ilmu pengetahuan. 

Dengan demikian siswa semakin banyak wawasannya.
77

 

Manfaat dari kegiatan BSQ juga dirasakan oleh siswa yang mengikuti 

kegiatan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sdri. Intan kelas XI 

IPA 4 sebagai berikut: 

Wawasan saya semakin bertambah terutama dalam agama islam. Saya 

menyadari bahwa sebagai seorang yang beragama islam, saya belum 

mengenal islam lebih dalam. Selain itu setelah mengikuti BSQ saya 

menjadi ingin menjaga perilaku saya agar selalu berbuat baik dan lebih 

kusyu‟ lagi dalam beribadah kepada Allah.
78

 

Lebih dalam lagi Sdr.Wawan kelas XI IPA 1 berpendapat sebagai 

berikut: 

Wawasan agama saya bertambah setelah mengikuti BSQ. Saya 

semakin yakin dengan keberadaan Allah yang selalu bersama kita, 

melihat kita, dan mendengar kita. Dengan kegiatan BSQ ini 

memotivasi saya untuk selalu mengingat Allah. Sehingga saya lebih 

berhati-hati dalam berperilaku.
79

 

 Pendapat tersebut juga dikuatkan dari Sdri. Fatma kelas XI IPS 3 

sebagai berikut: 

Kegiatan BSQ Sangat berkesan dan memotivasi. Penjelasan dari penbina 

dalam menyampaikan materi sangat berkesan bagi saya. Dan saya 

semakin termotivasi untuk selalu berbuat lebih baik lagi, selalu 

melaksanakan perintah Allah.
80
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Dari beberapa pendapat di atas bila ditarik kesimpulan maka kegiatan 

BSQ menurut siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan memberikan manfaat yaitu 

menambah wawasan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan agama serta 

mampu memperdalam jiwa spiritual kepada Allah. 

 

3. Data Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Basic Spiritual 

Quotient dalam Menanamkan Self Regulation  Siswa Kelas XI di SMAN 1 

Mejayan Caruban 

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan manusia pasti ada 

faktor yang mempengaruhinya baik faktor pendukung maupun faktor 

penghambat kegiatan tersebut, keduanya berjalan beriringan. Seperti halnya 

pelaksanaan kegiatan BSQ (Basic Spiritual Quotient). Dalam pelaksanaan 

kegiatan ini tidak berjalan secara mulus banyak sekali ganjalan yang dihadapi. 

Setiap usaha dan niat baik tidaklah selamanya berjalan terus-menerus dengan 

lancar sesuai yang kita harapkan.  

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan BSQ di SMAN 1 Mejayan 

adalah visi sekolah yaitu unggul dalam IMTAQ dan didukung oleh motto 

sekolah untuk belajar giat, disiplin dan jujur sebagaimana disampaikan Bapak 

Langgeng Widagdo selaku Wakasek Kurikulum di SMAN 1 Mejayan sebagai 

berikut: 
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Faktor pendukung kegiatan BSQ meliputi Visi sekolah yang 

mengharapkan siswanya unggul dalam IMTAQ, didukung oleh motto 

sekolah yaitu Belajar giat, Disiplin, Jujur, dan fasilitas yang 

diberikan sekolah untuk kegiatan BSQ yaitu kelas dan mushola, serta 

kegiatan ini didukung oleh Cita-cita atau keinginan orang tua siswa 

agar anaknya berhasil menjadi anak yang berguna bagi agama, 

nusa, dan bangsa. 

Sedangkan faktor penghambat kegiatan BSQ yaitu Adanya beberapa 

siswa yang beragama non muslim sehingga tidak semua siswa 

memiliki kesempatan mengikuti kegiatan tersebut, Kurangnya 

kesadaran siswa bahwa keberhasilan tidak hanya berdasarkan pada 

IQ tetapi juga SQ.
81

 

 

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan BSQ juga 

dijelaskan oleh sdri. Isna selaku ketua DKM (Dewan Kepengurusan Mushola) 

yang menaungi kegiatan BSQ di SMAN 1 Mejayan, sebagai berikut: 

Menurut saya ada 3 hal yang bisa menjadi faktor pendukung dan 

penghambat dalam kegiatan BSQ ini. Pertama, kegiatan BSQ ini 

akan berjalan jika siswa aktif bertanya dan mampu berpendapat. Bila 

siswa tidak aktif berbicara maka kegiatan BSQ kurang berjalan 

lancar. Kedua yaitu tergantung dari kemampuan Pembina dalam 

menguasai kelas atau keadaan diskusi tersebut. Karena terkadang ada 

Pembina yang kurang menguasai keadaan sehingga kegiatan diskusi 

menjadi kurang efektif. Faktor yang ketiga yaitu materi diskusi. 

Materi diskusi yang menarik siswa untuk lebih ingin memahaminya 

akan menjadi faktor pendukung kegiatan BSQ ini. Namun, apabila 

materi dianggap kurang menarik maka siswa terkadang menjadi 

malas untuk berpendapat.
82

 

Kegiatan BSQ juga didukung oleh berbagai pihak lembaga yaitu 

sekolah MUI kabupaten Madiun dan sudah mendapatkan legalitas dari 
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KEMENKUMHAM, sebagaimana yang disampaikan Mas Gufron selaku 

Pembina BSQ dan Ketua Yayasan al-Kahfi Caruban yaitu: 

Faktor pendukung kegiatan BSQ yaitu kegiatan ini sudah mendapatkan 

dukungan dari bapak kepala sekolah untuk pelaksanaan kegiatan 

BSQ, dukungan dari guru agama islam dalam pengajuan proposal 

kegiatan, dan juga guru yang lain tentang pemberian saran materi 

untuk para siswa. Kegiatan BSQ ini juga didukung oleh MUI 

kabupaten Madiun. Kita sering silaturahmi dan kita juga berdiskusi 

serta diarahkan mengenai isi materi. Serta kegiatan BSQ ini sudah 

mendapatkan legalitas dari KEMENKUMHAM, yang terakhir yaitu 

metode yang kita berikan menarik yaitu diskusi, sosiodrama, tehnikal 

meeting, dan diakhiri dengan penghayatan bersama-sama. 

 

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan BSQ  terdiri dari faktor 

siswa secara individu, teman sebaya, dan waktu pelaksanaan BSQ 

sebagaimana  disampaikan Mas Gufron selaku Pembina BSQ dan Ketua 

Yayasan al-Kahfi Caruban yaitu: 

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan BSQ yaitu Kemauan siswa. 

Anak tidak konsisten ikut, maksudnya saat technical meeting ia tidak 

ikut namun saat pembahasan ikut. Ini akan membuat siswa bingung 

tentang materi yang disampaikan dan hasilnya tidak akan dirasakan. 

Selanjutnya yaitu faktor Teman. Kebanyakan kalau teman dekatnya 

ikut ia juga akan ikut kegiatan, namun kalau tidak maka ia juga tidak 

ikut kegiatan. Dan faktor Waktu. Terkadang saat ditannya kenapa 

tidak ikut, mereka ada yang males atau ngantuk karena hari libur.
83

 

 

Tujuan utama BSQ di SMAN 1 mejayan  adalah memberikan dasar 

kecerdasan spiritual. Hal ini sesuai dengan harapan dari SMAN 1 Mejayan 
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kepada siswa yang disampaikan Bapak Langgeng Widagdo selaku Wakasek 

Kurikulum di SMAN 1 Mejayan sebagai berikut: 

Setelah kegiatan ini berjalan, harapan sekolah kepada siswa untuk jangka 

pendek yaitu: Agar siswa setelah mengikuti BSQ memiliki tingkat 

regulasi yang baik, Siswa mampu mengatur dirinya dengan baik, 

Siswa dapat selalu memunculkan pemikiran yang positif, Siswa dapat 

memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. 

Untuk jangka panjang, sekolah berharap akan muncul para pemimpin 

bangsa dari SMAN 1 Mejayan yang memiliki integritas, kepekaan 

sosial dan budi pekerti yang luhur.
84

 

 

Harapan untuk siswa agar dapat mengamalkan ilmu yang telah 

dipelajari terhadap perilaku sehari-hari juga disampaikan oleh Mas Gufron 

selaku Pembina BSQ dan Ketua Yayasan al-Kahfi Caruban sebagai berikut: 

Harapan lembaga tentunya siswa dapat mengamaliyahkan ilmu yang 

sudah dipelajari dalam perilaku sehari-hari. Siswa memiliki motivasi 

untuk berubah menjadi lebih baik lagi.
85

 

 

 

Dari pemaparan diatas, menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan 

BSQ ini sangat membantu siswa agar memiliki self regulation yang baik, 

berwawasan yang luas dan semakin dekat dengan Allah. Meskipun belum 

100% perubahan terlihat dari diri siswa. Kegiatan BSQ ini sangat 

mendukung visi, misi dan tujuan SMAN 1 Mejayan. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

4. Analisa tentang Self Regulation Siswa Kelas XI SMAN 1 Mejayan Caruban  

Self regulation merupakan kemampuan mengatur tingkah laku dan 

menjalankan tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh terhadap 

performasi seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti peningkatan.
86

 

Kemampuan self regulation ini sangat diperlukan khususnya bagi siswa kelas XI 

untuk melalui berbagai kesulitan yang banyak terjadi pada masa remaja terutama 

efek perubahan sosial sekarang.  

Ciri-ciri seseorang yang mampu melakukan regulasi dengan baik adalah:
 

87
 

a. Mampu merumuskan tujuan-tujuan untuk memperluas pengetahuan dan 

mempertahankan motivasi,  

b. Sadar untuk membentuk emosi dan mempunyai strategi-strategi untuk mengatur 

emosi, 

c. Mampu memonitor kemajuan ke arah sebuah tujuan secara periodik,  

d. Meninjau atau memperbaiki strategi-strategi yang digunakan berdasarkan 

pada kemajuan,  

e. Mengevaluasi hambatan yang mungkin muncul. 
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Dari keterangan diatas, dapat kita ketahui bahwa siswa kelas XI SMAN 1 

Mejayan sudah memiliki kemampuan self regulasi yang baik, hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Mampu merumuskan tujuan-tujuan untuk memperluas pengetahuan dan 

mempertahankan motivasi, maksudnya siswa kelas XI memiliki motivasi untuk 

bersaing secara positif. Dengan persaingan tersebut siswa semakin giat belajar 

dan memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Didukung dengan 

adanya teknologi canggih saat ini, siswa akan lebih giat aktif serta kreatif 

dalam mencari informasi mengenai materi belajar. 

b. Sadar untuk membentuk emosi dan mempunyai strategi-strategi untuk mengatur 

emosi, maksudnya pembentukan emosi yang baik sebagian besar dipengaruhi 

oleh lingkungan yang mendukung baik di rumah ataupun di sekolah. 

Dilingkungan sekolah, biasanya siswa akan diberikan berbagai kegiatan positif 

yang menunjang para siswa sehingga mereka mampu mengontrol emosi 

dengan baik misalnya kegiatan BSQ, Pramuka,dll. Serta hubungan 

kekeluargaan di lingkungan SMAN 1 Mejayan yang harmonis menjadi faktor 

penting dalam pembentukan emosi itu sendiri. 

c. Mampu memonitor kemajuan ke arah sebuah tujuan secara periodik, dengan 

memberikan siswa kegiatan rutin seperti pembacaan asmaul husna dan al-

Qur‟an sebelum pelajaran dimulai, maka siswa akan mampu berkembang 

secara periodik dan akhirnya tujuan sekolah yang diharapkan agar siswanya 

unggul dalam IMTAQ pun akan tercapai dengan baik. 
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d. Meninjau atau memperbaiki strategi-strategi yang digunakan berdasarkan 

pada kemajuan, siswa mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi 

dengan baik. Pada saat mereka gagal menghadapi masalah, mereka akan terus 

mencari solusi tanpa harus merugikan diri siswa itu sendiri. 

e. Mengevaluasi hambatan yang mungkin muncul, siswa dapat berfikir dan 

menginstropeksi saat mereka tidak dapat memecahkan masalah. Sehingga akan 

terus memacu semangat mereka dan tidak mudah putus asa. 

Berdasarkan pendapat lain bahwa siswa kelas XI yang mengikuti BSQ 

memiliki perubahan sikap hingga 60-70% lebih baik. Meskipun pembawaan siswa 

siswa sudah baik sebelumnya, namun siswa lebih bisa memanajemen diri dengan 

baik, lebih memiliki motivasi untuk belajar, memiliki kemauan untuk merubah 

sikap dan mampu mengorganisir adik-adiknya dalam suatu kegiatan. 

 

5. Analisa tentang Pelaksanaan Basic Spiritual Quotient di SMAN 1 Mejayan 

Caruban 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang memfasilitasi 

pengembangan diri siswa dan dapat dilaksanakan di luar jam sekolah maupun 

dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaannya merujuk pada hal-hal 

sebagai berikut:
88
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a. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan keagamaan, olahraga, seni dan 

budaya, wirausaha, dan kegiatan sosial lainnya 

b. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dibina oleh petugas khusus yang merujuk 

dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. 

c. Setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, minat, dan bakat masing-masing. 

d. Materi kegiatan dapat memberikan manfaat bagi penguasaan materi pelajaran 

bagi siswa. 

e. Keterlaksanaan kegiatan ekstrakurikuler merupakan tanggung jawab bersama 

antara sekolah dan masyarakat. 

f. Pembentukan pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler. 

Dari enam poin pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, hanya lima poin 

yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler BSQ di SMAN 1 

Mejayan yaitu: pertama, Kegiatan BSQ merupakan salah satu kegiatan 

keagamaan sebagai langkah upaya SMAN 1 Mejayan untuk mewujudkan visi, 

misi, tujuan sekolah. BSQ adalah pengembangan dari konsep SQ (Spritual 

Quotient). BSQ hadir sebagai usaha untuk membentuk moral khususnya para 

remaja sebagai generasi bangsa dan agama.  

Kedua, kegiatan BSQ dibina langsung oleh kakak Pembina dari Yayasan 

al-Kahfi dengan lulusan sarjana yang telah berpengalaman dibidangnya. Segala 

bentuk kegiatan BSQ termasuk materi kegiatan telah mendapat persetujuan dari 

guru dan kepala sekolah, serta mendapat legalitas dari KEMENKUMHAM.  
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Ketiga, materi setiap topik yang dibahas dalam kegiatan BSQ terkait 

dengan islam yang berusaha menyerukan keberadaan dan keesaan Allah dalam 

al-Qur‟an berdasarkan iman islam dan dibahas pada kegiatan BSQ dengan tujuan 

utama memperkenalkan lebih dalam islam pada siswa. Manfaat yang dihasilkan 

yaitu dari proses diskusi yang membahasan seputar islam yang tidak lepas dari 

ilmu pengetahuan akan menambah wawasan siswa. 

Dari data dan observasi pelaksanaan kegiatan BSQ yang didapat, bahwa 

siswa kelas XI yang mengikuti kegiatan BSQ mampu berargumen dengan 

pendapat dan kritikannya dalam diskusi. Tentu hal ini dimaksudkan agar 

memberikan manfaat bagi siswa yang mengikuti kegiatan secara sungguh-

sungguh antara lain sebagai sarana latihan mandiri, menambah wawasan ilmu 

pengetahuan siswa baik ilmu umum maupun ilmu agama, mengajarkan kepada 

siswa akan makna kebesaran Allah, memberikan bekal kepada siswa untuk 

meningkatkan kemampuan self regulation dengan baik, dan meningkatkan sikap 

keberagamaan siswa. 

Keempat, berdasarkan visi, misi dan tujuan SMAN 1 Mejayan serta 

harapan orang tua agar anaknya berhasil menjadi anak yang berguna, akan 

memberikan tanggung jawab kedua belah pihak untuk saling mendukung proses 

pendidikan termasuk mendukung pelaksanaan kegiatan BSQ. 

Kelima, pengorganisasian kegiatan BSQ menjadi tanggung jawab  kepala 

sekolah, dibina oleh kakak Pembina BSQ dari Yayasan al-kahfi, dan dinaungi 

secara langsung OSIS SMAN 1 Mejayan. 
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Bila diidentifikasi dari hasil yang didapatkan setelah kegiatan tersebut, 

secara prosentase lebih banyak sudah sejalan dengan visi SMAN 1 Mejayan yaitu 

unggul dalam Imtaq dan Iptek, Berkarakter Budaya Bangsa  dan Mandiri dalam 

Memelihara Lingkungan. 

 

6. Analisa Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Basic Spiritual Quotient 

dalam Menanamkan Self Regulation  Siswa Kelas XI di SMAN 1 Mejayan 

Caruban 

Standar kualitas kegiatan ekstrakurikuler dapat ditentukan dari:
89

 

a. Keteraturan dalam melakukan latihan, 

b. Kelengkapan fasilitas,  

c. Persentase kehadiran siswa,  

d. Keterlibatan siswa dalam aktivitas kegiatan, 

e. Pembimbing yang kompeten. 

Berdasarkan standar kualitas suatu kegiatan ekstrakurikuler diatas, 

kegiatan BSQ dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang baik karena telah 

memenuhi unsur tersebut. 
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a. Faktor Pendukung 

Di dalam Menanamkan Self Regulation  Siswa Kelas XI di SMAN 1 

Mejayan Caruban, yang menjadi faktor pendukung kegiatan basic spiritual 

quotient adalah: 

1) Sekolah, melalui visi SMAN 1 Mejayan yang unggul dalam Imtaq, motto 

sekolah agar siswanya selalu belajar giat, disiplin dan jujur. Serta fasilitas 

yang telah disediakan sekolah dalam kegiatan BSQ meliputi masjid, ruang 

kelas, LCD, dan lain-lain. 

2) Dukungan dari lembaga pemerintahan yaitu MUI, yang mendukung segala 

pembelajaran dalam kegiatan BSQ. Selanjutnya KEMENKUMHAM, yang 

memberikan legalitas kegiatan BSQ 

3) Pembina BSQ, yang berpengalaman dibidangnya 

4) Metode, dalam kegiatan BSQ menggunakan metode diskusi dan sosiodrama 

yang berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dengan metode 

tersebut siswa akan berperan secara langsung aktif dalam kegiatan. 

5) Orang tua, dukungan dari orang tua terhadap anaknya untuk mengikuti 

kegiatan disekolah terutama BSQ 

6) Siswa, karena niat dan kemauan siswa untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan terutama agama menjadi faktor pendukung utama kegiatan ini. 
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b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam menanamkan self regulation siswa klas XI di 

SMAN 1 Mejayan Caruban adalah sebagai berikut: 

1) Siswa, kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya spiritual quotient, siswa 

dalam mengikuti kegiatan tidak konsisten sehingga dapat menghambat 

pelaksanaan BSQ, dan adanya beberapa siswa yang beragama non muslim. 

2) Teman, pada zaman sekarang teman sebaya sangat mempengaruhi perilaku 

siswa terutama dalam mengikuti kegiatan BSQ 

3) Waktu, pelaksanaan BSQ pada hari libur membuat siswa terkadang 

memiliki kesibukan sendiri. 

Dari faktor penghambat pelaksanaan BSQ, sekolah mengupayakan 

sosialisasi kegiatan BSQ melalui brosur kegiatan yang dibagikan pada siswa. 

Dengan demikian diharapkan siswa mengenal dan tertarik mengikuti kegiatan 

BSQ. 

Berdasarkan penjabaran diatas bisa dikatakan bahwa bekal dari sekolah 

melalui kegiatan BSQ bahwa siswa memiliki kecerdasan spiritual yang 

mendorong seseorang untuk berhasil. Dengan kata lain, keberhasilan merupakan 

kemampuan seseorang untuk memiliki IQ, EQ, dan SQ yang saling bersinergi 

dengan baik sehingga dapat menghasilkan banyak hal yang positif untuk dirinya 

sendiri atau orang lain. Hatinya selalu tenang dan selalu bahagia, tidak tertekan, 

dan merasa semuanya bernilai. Dengan demikian, tujuan atau cita-cita akan 

dapat tercapai.  
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Keterangan diatas sesuai harapan sekolah kepada siswa agar siswa 

setelah mengikuti BSQ memiliki tingkat regulasi yang baik, mampu mengatur 

dirinya dengan baik, dapat selalu memunculkan pemikiran yang positif, dapat 

memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, mengamalyahkan ilmu yang 

telah dipelajari, Untuk jangka panjang, sekolah berharap akan muncul para 

pemimpin bangsa dari SMAN 1 Mejayan yang memiliki integritas, kepekaan sosial 

dan budi pekerti yang luhur.
90
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 Lihat Transkrip Wawancara  Nomor: 06/W/23-03/2015 dalam Lampiran Laporan hasil 

Penelitian ini. 



76 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

        Berdasarkan hasil penelitian tentang penanaman self regulation melalui 

kegiatan basic spiritual quotient pada siswa kelas XI di SMAN 1 Mejayan 

Caruban, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan self regulation siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan Caruban secara 

umum sudah baik. siswa kelas XI SMAN 1 Mejayan telah menunjukkan lima 

poin ciri-ciri seseorang yang mampu melakukan regulasi dengan baik, yaitu: 

Siswa kelas XI memiliki motivasi untuk bersaing secara positif. Siswa mampu 

mengontrol emosi dengan baik. Siswa mampu berkembang secara periodik. 

Siswa mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan baik. Siswa 

mampu menginstropeksi diri saat mereka tidak dapat memecahkan masalah 

dan mengevaluasi hambatan yang mungkin muncul. 

2. Pelaksanaan Basic Spiritual Quotient di SMAN 1 Mejayan Caruban dapat 

diikuti oleh seluruh siswa mulai dari kelas X sampai kelas XII. BSQ 

dilaksanakan setiap semester pada hari libur selama dua hari dan pada setiap 

sabtu diadakan bimbingan moral dan spiritual. Dari enam poin standar 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang baik, terdapat lima poin dalam 

kegiatan BSQ. Secara keseluruhan yaitu: (a). Kegiatan BSQ merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, (b). Pelaksanaan kegiatan BSQ dibina 

oleh kakak Pembina dari Yayasan al-Kahfi dengan lulusan sarjana yang telah 
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berpengalaman dibidangnya, (c). Materi kegiatan dapat memberikan manfaat 

dari pembahasan seputar islam yang tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan pengetahuan siswa, (d). Keterlaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan 

masyarakat (keluarga dan orang tua), (e). kegiatan BSQ menjadi tanggung 

jawab  kepala sekolah, dibina oleh kakak Pembina BSQ dari Yayasan al-

kahfi, dan dinaungi secara langsung OSIS SMAN 1 Mejayan. 

3. Faktor pendukung dan penghambat penanaman self regulation melalui 

kegiatan basic spiritual quotient pada siswa kelas XI di SMAN 1 Mejayan 

Caruban terdiri dari: 

a. Faktor pendukung, yaitu Sekolah, fasilitas kegiatan BSQ, Dukungan dari 

lembaga pemerintahan, Pembina BSQ, Metode, Orang tua, Siswa.  

b. Faktor Penghambat, yaitu Siswa, Teman, dan Waktu pelaksanaan. 

Dari faktor penghambat pelaksanaan BSQ, sekolah mengupayakan sosialisasi 

kegiatan BSQ melalui brosur kegiatan yang dibagikan pada siswa. Dengan 

demikian diharapkan siswa mengenal dan tertarik mengikuti kegiatan BSQ. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-

pihak terkait, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi sekolah, sosialisasi untuk kegiatan BSQ perlu ditingkatkan. Mengingat 

manfaat dari kegiatan ini sangat banyak terutama untuk kebaikan siswa itu 

sendiri. 

2. Siswa, agar selalu mengikuti kegiatan sekolah khususnya BSQ, untuk 

menambah wawasan spiritual dan juga kemampuan self regulation menjadi 

lebih baik 

3. Pembina, untuk menarik minat para siswa maka kegiatan bisa dilakukan 

secara in door maupun out door 
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