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ABSTRAK 

 

Suprapti. 2019. Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud dan 

Membaca Alquran terhadap Kecerdasan Spiritual 

Santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien 

Tahun 2019. Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan. Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Harjali, M.Pd.  

Kata Kunci: Pembiasaan Salat Tahajud, Membaca 

Alquran, Kecerdasan Spiritual Santri.  

Kecerdasan spiritual adalah pemikiran yang 

terilham, kecerdasan ini diilhami oleh dorongan dan 

efektivitas, keberadaan atau hidup ilahiah yang 

mempersatukan kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. 

Sebagai sumber utama kegairahan yang memiliki eksistensi 

tanpa asal, kekal, abadi lengkap pada diri dan daya 

kreatifnya. Kecerdasan spiritual ini melibatkan kemampuan 

untuk menghidupkan kebenaran yang paling dalam. Fakta di 

lapangan menunjukkan bahwa sebagian santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien memiliki kecerdasan 

spiritual yang kurang. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan spiritual, yaitu Faktor 

Pembawaan (Internal), Faktor Lingkungan (Eksternal), 

Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, Pengajaran 

melalui objek semesta (ayat-ayat qouniyah), Ibadah-ibadah 

sunnah seperti qiyamul lail dan membaca alquran secara 

tartil, dan Penyucian diri.  

Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui pengaruh 

pembiasaan salat tahajud dengan kecerdasan spiritual di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein tahun 2019. (2) 

mengetahui pengaruh pembiasaan membaca Alquran 

dengan kecerdasan spiritual di Pondok Pesantren Hidayatul 
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Mubtadi‟ein tahun 2019. (3) mengetahui pengaruh 

pembiasaan salat tahajud dan membaca Alquran dengan 

kecerdasan spiritual di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi‟ein Klego tahun 2019.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Subjek penelitian adalah seluruh santri yang berjumlah 101 

dari 101 siswa. Penelitian menggunakan teknik simple 

random sampling. Pengumpulan data dengan angket, 

dokumentasi dan tes. Analisis data menggunakan rumus 

regresi sederhana dan ganda.  

Hasil analisis menunjukkan: (1) Ada pengaruh yang 

signifikan pembiasaan salat tahajud kecerdasan spiritual 

santri dengan hasil nilai Fhitung>Ftabel yaitu 6,226>3,96 

sehingga Ho ditolak Ha diterima. Dengan presentase 

pengaruh sebesar 5,9% sedangkan 94,1% % dipengaruhi 

faktor yang tidak termasuk dalam model. (2) Ada pengaruh 

yang signifikan membaca alquran terhadap kecerdasan 

spsiritual santri yang diperoleh hasil Fhitung>Ftabel yaitu 

12,830 > 3,96 dengan persamaan regresi Y= 69,884 - 0,675x  

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan presentase 

pengaruh sebesar 11,5% sedangkan 88,5%  dipengaruhi 

faktor yang tidak termasuk dalam model. (3) Ada pengaruh 

yang signifikan pembiasaan salat tahajud dan membaca 

alquran terhadap perilaku kecerdasan spiritual santri yang 

diperoleh nilai Fhitung>Ftabel yaitu Ftabel yaitu 8,940 > 3,09 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan presentase 

pengaruh sebesar 15,4% sedangkan 84,5% dipengaruhi 

faktor yang tidak termasuk dalam model. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ahmad Tafsir berpendapat bahwa pendidikan 

Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh orang 

kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal 

sesuai dengan tuntunan Islam dalam segala aspeknya. 

Bimbingan yang dilakukan oleh orang tersebut bisa 

berlangsung di dalam keluarga, masyarakat, maupun di 

sekolah/madrasah secara formal, sedangkan wilayah 

sasaran pendidikan Islam itu adalah mencakup aspek 

jasmani dan ruhani (akal dan hati).
1
 

Beberapa institusi pendidikan yang secara 

substansial sangat kondusif untuk dijadikan sebagai 

proses pengembangan kegiatan pendidikan Islam dan 

sekaligus keberadaannya dalam dunia pendidikan Islam 

di Indonesia sudah dikenal sejak lama. Isntitusi tersebut 

antara lain adalah keluarga, masjid, pesantren, dan 

madrasah.
2
 

Pesantren merupakan cikal bakal dari sebuah 

asrama kecil kemudian menjadi lembaga besar yang 

berfungsi sebagai institusi pendidikan Agama Islam dan 

diakui oleh masyarakat sekitar. Tujuan 

diselenggarakannya pendidikan pesantren secara umum 

adalah membimbing peserta didik (santri) untuk 

                                                             
1 A. Fatah Yasin, Dimensi Dimensi Pendidikan Islam (Malang: 

Uin-Malang Press, 2008), 24-25. 
2 Ibid., 202. 

1 
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menjadi manusia yang memiliki kepribadian Islami, 

yang dengan bekal ilmuagamanya mereka sanggup 

 menjadi mubaligh untuk menyebarkan agama Islam 

dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.
3
 

Sukidi memaparkan bahwa dewasa ini banyak 

terdapat krisis manusia, entah dalam segi intelektual 

maupun moral. Jika ditarik lebih dalam lagi krisis moral 

hampir merambah ke seluruh lini kehidupan manusia, 

yang sebenarnya berasal dan bermuara kepada krisis 

spiritual yang bercokol dalam diri manusia. 

Hipotesisnya adalah bahwa nilai-nilai moral itu 

merupakan buah dari agama. Logikanya, bila merebak 

krisis moral, berartiitulah buah dari krisis spiritual-

keagamaan dalam diri manusia.
4
 

Manusia sebagai makhluk spiritual, tentunya 

memiliki tingkatan kecerdasan spiritual yang berbeda-

beda. Meskipun memiliki potensi yang sama. 

Tergantung bagaimana orang tersebut 

mengembangkannya. Kecerdasan spiritual, berawal dari 

temuan ilmiah yang digagas oleh Danah Zohar dan Ian 

Marshall, dan riset yang dilakukan menemukan adanya 

God Spot dalam otak manusia, yang sudah secara built-

it merupakan pusat spiritual yang terletak di antara 

jaringan syaraf otak.
5
 

                                                             
3 Ibid., 242-243. 
4 Sukidi, Rahasia Sukses Hidup Bahagia Kecerdasan Spiritual 

Mengapa Sq Lebih Penting Daripada Iq Dan Eq (Jakarta: Pt Gramedia 

Pustaka Utama, 2002), 4. 
5 Danah Zohar Dan Ian Marshall, Sq Memanfaatkan Kecerdasan 

Spiritual Dalam Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai 
Hidup (Bandung: Mizan, 2002), 10. 
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Pada God Spot inilah sebenarnya terdapat fitrah 

manusia yang terdalam. Kajian tentang God Spot ini 

yang melahirkan konsep kecerdasan spiritual yakni 

kemampuan manusia yang berkenaan dengan usaha 

memberikan penghayatan bagaimana agar hidup ini 

bermakna.
6
 

Menurut Marsha Sinetar dalam bukunya Triantoro 

Safari, kecerdasan spiritual adalah pemikiran yang 

terilham, kecerdasan ini diilhami oleh dorongan dan 

efektivitas, keberadaan atau hidup ilahiah yang 

mempersatukan kita sebagai makhluk ciptaan Allah 

SWT. Sebagai sumber utama kegairahan yang memiliki 

eksistensi tanpa asal, kekal, abadi lengkap pada diri dan 

daya kreatifnya. Kecerdasan spiritual ini melibatkan 

kemampuan untuk menghidupkan kebenaran yang 

paling dalam. Yang berarti mewujudkan hal terbaik, 

utuh dan paling manusiawi dalam batin.
7
 

Orang yang kecerdasan spiritualnya berkembaang 

dengan baik memiliki pemahaman tentang tujuan hidup. 

Mereka dapat merasakan arah nasibnya, melihat 

berbagai kemunginan diantara hal-hal yang biasa. 

Mereka memiliki kehausan yang tidak pernah bisa 

dipuaskanakan hal-hal selektif mereka minati. Hal 

itulah yang sering membuat mereka menyendiri atau 

memburu tujuan tanpa berpikir lain. Sekalipun mereka 

                                                             
6 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan 

Emosi Dan Spiritual Esq Emotional Spiritual Quotient The Esq Way 1 

165 Ihsan, 6 Rukun Iman Dan 5 Islam (Jakarta: Arga, 2006), 7. 
7 Triantoro Safaria, Spiritual Inteligence: Metode Pengembangan 

Kecerdasan Spiritual Anak (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 15.  
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suka menyendiri dan merenung, mereka menaruh 

perhatian pada kepentingan orang lain (altruistis) atau 

memiliki keinginan untuk berkontribusi kepada orang 

lain.
8
 

Dalam penumbuhan inteligensi spiritual, 

sesungguhnya kita sangat dianjurkan memperbanyak 

ibadah-ibadah sunnah. Dapat diibaratkan bahwa ibadah 

sunnah adalah suatu pendakian transendental. Mansia 

bergerak dari bawah ke pinggir menuju pusat dan 

sekaligus puncak. Kecerdasan manusia tak ubahnya 

sperti mata, memiliki potensi untuk melihat sesuatu. 

Ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan tak ubahnya 

seperti perjalanan untuk mendapatkan dan mendekati 

cahaya dan dengan pertolongan cahaya, sebagaimana 

diisyaratkan oleh ayat tentang cahaya inilah, kita dapat 

melihat benda-enda dan semua yang ada.
9
 

Ibadah-ibadah sunnah yang penting, antara lain 

ialah menyelenggarakan salat lail, di samping tentunya 

membaca dan mengkaji Alquran secara tartil. 

Rasulullah dan para sahabatnya diperintahkan untuk 

mentransformasikan diri, sebelum mengemban tugas-

tugas dakwah dan membangun peradaban baru. 

Kenyataannya, jika diperiksa biografi para sahabat, 

maka akan nampak bahwa mereka adalah orang-orang 

yang tercerahan. Artinya qiyamul lail dan tartilul quran 

                                                             
8 Ibid. 
9 Suharsono, Melejitkan IQ, IE Dan IS (Depok: Inisiasi Press, 

2004), 162. 
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adalah suatu proses penempaan yang bisa mengubah 

sebongkah batu menjadi permata yang bercahaya.
10

 

Qiyamul lail adalah ibadah yang ditunaikan di 

malam hari, walau hanya sesaat. Di dalamnya ada salat, 

membaca Alquran dan ibadah lainnya. Disebut qiyamul 

lail (menghidupkan malam) tidak mesti menghidupkan 

dengan mayoritas malam.
11

 

Tahajud adalah salat yang dilakukan pada malam 

hari di luar bulan ramadhan. Hukum salat tahajud 

adalah sunah muakad. salat ini adalah salat yang paling 

mulia setelah salat wajib. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan Abu Hurairah r.a. sebagaimana sabda 

Rasulullah Saw., “Puasa yang paling afdhal setelah 

Ramadhan adalah puasa Muharram dan salat yang 

paling afdhal setelah salat fardhu adalah salat malam.” 

(H.R. Muslim). Rasulullah selalu mendoakan umatnya 

yang rajin salat tahajud agar mendapatkan rahmat dari 

Allah Swt.
12

 

Keutamaan salat tahajud: dijamin masuk syurga 

Allah swt, Akan ditempatkan di tempat yang baik saat 

dibangkitkan, Allah Swt. akan memuji dan memasukan 

mereka dalam golongan orang- orang baik, orang yang 

melaksanakan salat tahajud disebut sebagai Muhsinin 

oleh Allah swt serta berhak mendapat kebaikan dari 

                                                             
10 Ibid., 162-163. 
11Muhammad Abduh Tuasikal, Https://Rumaysho.Com/13929-

Qiyamul-Lail-Shalat-Tahajud-Dan-Shalat-Malam.Html. Diakses 9 

Desember 2018. 
12 Aam Amiruddin, Melangkah Ke Surga Dengan Shalat Sunat 

Sesuai Dengan Contoh Rasulullah Saw (Bandung: Khazanah 
Intelektual, 2011), 46. 

https://rumaysho.com/author/admin
https://rumaysho.com/13929-qiyamul-lail-shalat-tahajud-dan-shalat-malam.html
https://rumaysho.com/13929-qiyamul-lail-shalat-tahajud-dan-shalat-malam.html
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Allah SWT. dibedakan dengan yang tidak jelas oleh 

Allah SWT. Allah SWT bersaksi bahwa orang yang 

melaksanakan salat tahajud adalah orang yang beriman, 

sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt, menghapus 

dosa, mencegah keburukan serta mencegah penyakit, 

dan sudah dilaksanakan oleh orang terdahulu, salat 

tahajud adalah salat yang paling afdal setelah salat lima 

waktu.
13

 

Allah SWT menurunkan kitab-Nya yang kekal, 

Alquran agar dibaca oleh lidah-lidah manusia, 

didengarkan oleh telinga mereka, ditadaburi oleh akal 

mereka, dan menjadi ketenangan bagi hati mereka. Ada 

ulama yang menyebut definisi alquran sebagai kitab 

yang menjadi ibadah dengan membacanya.
14

  

Salah satu keutamaan membaca alquran seperti 

Hadist Rasulullah SAW yang artinya, “Ibnu Mas‟ud 

mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “ Siapa 

yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia 

mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan dengan 

sepuluh kali lipat ganjaran. Aku tidak katakana, (الم) 

satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan 

mim satu huruf.” Hadis riwayat Tirmidzi no. 3912.
15

 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein 

merupakan pondok pesantren yang terletak di Jalan 

Halim Perdanakusuma Klego Mrican Jenangan 

                                                             
13 Http://Warohmah.Com/Manfaat-Shalat-Tahajud/. Diakses 9 

Desember 2018.  
14 Yusuf Qardhawi, Berinteraksi Dengan Alquran (Jakarta:Gema 

Insani Press, 1999), 225. 
15 Ibid., 227. 

http://warohmah.com/manfaat-shalat-tahajud/
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Ponorogo. Dilembaga tersebut terdapat 101 santri. 

Berdasarkan pengamatan peneliti dengan melakukan 

wawancara kepada salah satu Ustadzah, bahwa santri 

sering melakukan pelanggaran berupa main HP, santri 

kurang sopan, seperti tidak lagi bersikap tawadlu pada 

guru dan orang-orang sekitarnya terutama orang tua, 

tutur kata yang kasar, suka urakan dan rendahnya sikap 

menghormati. 

Berdasarkan penelitian awal di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ein pada tanggal 30 Desember 2018, 

peneliti menemukan santri sedang mengoperasikan 

Handphone padahal di Pondok tersebut ada peraturan 

bahwa santri tidak boleh membawa handphone. Ketika 

berjalan di depan Ustadz, terdapat santri yang berjalan 

begitu saja tanpa menundukkan kepala/badan sebagai 

sikap sopannya terhadap ustadz. 

Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein 

semua santri diwajibkan mengikuti salat tahajud setiap 

malam mulai pukul 03.00 dini hari, selain itu ada 

program hafalan alquran bagi yang berniat menghafal 

alquran, sedangkan rutinitas membaca/alquran 

merupakan suatu kewajiban bagi seluruh santri baik 

yang mukin maaupun non-mukim
16

 

Dari latar belakarng diatas peneliti ingin 

mengambil judul “Pengaruh Pembiasaan Salat 

Tahajud dan Membaca Alquran terhadap 

                                                             
16 Hasil Wawancara Di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein, 

Tanggal 28 November 2018. 
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Kecerdasan Spiritual Santri di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi’ein Tahun 2019.” 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

kecerdasan spiritual, contohnya membaca Alquran, 

melaksanakan salat tahajud, membiasakan santri untuk 

bersedekah, pembiasaan wiridan setiap selesai salat, 

dan lain-lain. Namun karena luasnya bidang cakupan 

serta adanya berbagai keterbatasan yang ada baik 

waktu, dana, maupun jangkauan penulis, dalam 

penelitian ini tidak semua dapat ditindak lanjuti. Untuk 

itu, dalam penelitian ini dibatasi masalah pengaruh 

pembiasaan salat tahajud dan membaca Alquran 

terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh salat tahajud terhadap kecerdasan 

spiritual santri pondok pesantren Hidayatul 

Mubtadi‟ein tahun 2019?  

2. Adakah pengaruh membaca Alquran terhadap 

kecerdasan spiritual santri pondok pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ein tahun 2019? 

3. Adakah pengaruh salat tahajud dan membaca 

Alquran terhadap kecerdasan spiritual santri pondok 

pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein tahun 2019? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat 

diuraikan beberapa tujuan penelitian, antara lain: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiasaan salat 

tahajud dengan kecerdasan spiritual di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiasaan membaca 

alquran dengan kecerdasan spiritual di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein tahun 2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiasaan salat 

tahajud dan membaca Alquran dengan kecerdasan 

spiritual di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein 

tahun 2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

a. Untuk membuktikan teori tentang pengaruh 

pembiasaan salat tahajud dan membaca Alquran 

terhadap kecerdasan spiritual santri. 

2. Secara Praktis 

a. Pondok Pesantren 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menguatkan upaya Pondok Pesantren untuk 

meningkatkan pembiasaan salat tahajud dan 

membaca Alquran santri menjadi lebih baik. 

Karena berdasarkan penelitian ini, pembiasaan 

salat tahajud dan membaca Alquran  santri 

berpengaruh pada kecerdasan spiritual santri. 
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b. Ustadz/Ustadzah 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan 

evaluasi oleh pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan yang tinggi yakni memperhatikan 

tingkat kecerdasan spiritual anak didiknya.  

c. Santri 

Hasil penelitian ini akan dapat 

memberikan masukan bagi santri mengenai 

pentingnya pembiasaan salat tahajud dan 

membaca Alquran  pada santri sehingga 

kecerdasan spiritual santri akan lebih baik.  

d. Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan akan 

menambah wawasan pengetahuan terkait dengan 

pembiasaan salat tahajud dan membaca Alquran 

dan kecerdasan spiritual santri. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi, sistematika penyusunan 

laporan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, 

inti, dan akhir. Dalam pembahasan laporan penelitian, 

penulis membagi lima bab, tiap bab terdiri terdiri dari 

sub-sub bab yang saling berhubungan dalam kerangka 

satu kesatuan yang logis dan sistematis. 

Adapun sistematika penulisan yakni sebagai 

berikut: Bab pertama adalah. Pendahuluan yang 

membahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua 

adalah pembahasan yakni yang terkait dengan telaah 
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hasil penelitian terdahulu, landasan teori salat tahajud, 

membaca Alquran dan kecerdasan spiritual, kerangka 

berpikir dan pengajuan hipotesis.  

Pada bab ketiga terkait dengan metode penelitian. 

Yang di dalamnya membahas tentang rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. Bab keempat adalah hasil 

penelitian yang membahas tentang gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data, 

interpretasi dan pembahasan. Bab kelima adalah 

penutup yang membahas mengenai kesimpulan dan 

saran 

.
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI,  KERANGKA BERPIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa 

telaah pustaka yang peneliti temukan. Telaah pustaka 

tersebut yaitu: 

1. Muhammad Sirojuddin Kiram (2018), dalam 

penelitiannya “Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud 

terhadap Kecerdasan Spiritual Santri Pondok 

Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin 

Sidoarjo”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pembiasaan salat tahajud di Pondok 

Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin 

Sidoarjo? b. Bagaimana kecerdasan spiritual santri 

Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat 

Tanggulangin Sidoarjo? c. Bagaimana pengaruh 

pembiasaan salat tahajud terhadap kecerdasan 

spiritual santri Pondok Pesantren Manba‟ul Hikam 

Putat Tanggulangin Sidoarjo?
17

 

Metode yang digunakan adalah penelitian 

kuntitatif, teknik pengumpulan data menggunakan 

angket/kuisioner. Pada uji validitas menggunakan 

rumus product moment  dan uji reabilitas 

                                                             
17Muhammad Sirojuddin Kiram, Pengaruh Pembiasaan Salat 

Tahajud Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri Pondok Pesantren 

Manbaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo (Skripsi, Uin Sunan 
Amel, 2018). 
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menggunakan rumus spearmen brown. Sedangkan 

pada tahap analisis data menggunakan rumus analisis 

regresi liniaer berganda. Dalam penelitian ini 

peneliti tidak menggunakan penelitian populasi 

karena subjeknya lebih dari 100.
18

 

Terdapat persamaan antara penelitian karya 

Muhammad Sirojuddin Kiram dengan penelitian 

sekarang yaitu sama-sama membahas tentang salat 

tahajud  dengan kecerdasan spiritual. Sedangkan 

perbedaanya, dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Sirojuddin Kirom penelitiannya 

menggunakan 1 variabel X yaitu salat tahajud, dan 1 

variabel Y yaitu kecerdasan spiritual. Sedangkan 

penelitian ini, menggunakan 2 variabel X, yaitu salat 

tahajud dan membaca Alquran dan 1 variabel Y 

yaitu kecerdasan spiritual. 

2. Eva Mawaddatus Solichah, dalam peelitiannya 

“Pengaruh Pembiasaan Membaca Alquran (Sebelum 

Pembelajaran) terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa 

di SMA Negeri 1 Giri Banyuwangi”. Dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana 

pembiasaan membaca Alquran di SMAN 1 Giri 

Banyuwangi? b. Bagaimana kecerdasan spiritual 

siswa di SMAN 1 Giri Banyuwangi? c. Adakah 

pengaruh pembisaaan membaca Alquran terhadap 

                                                             
18Ibid. 
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kecerdasan spiritual siswa di SMAN 1 Giri 

Banyuwangi?
19

 

 Metode yang digunakan adalah penelitian 

kauntitatif, teknik pengumpulan data menggunakan 

angket/kuisioner. Pada uji validitas menggunakan 

rumus korelasi product moment  dan uji reabilitas 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Sedangkan 

pada tahap analisis data menggunakan rumus analisis 

regresi liniaer berganda. Dalam penelitian ini jumlah 

populasinya adalah 600 dan dan sampelnya 10% dari 

populasi yaitu 60 siswa.
20

 

Terdapat persamaan antara penelitian karya 

Eva Mawaddatus Solichah dengan penelitian 

sekarang yaitu sama-sama membahas tentang 

membaca Alquran dengan kecerdasan spiritual. 

Sedangkan perbedaanya, dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Sirojuddin Kirom 

penelitiannya menggunakan 1 variabel X yaitu 

membaca Alquran, dan 1 variabel Y yaitu 

kecerdasan spiritual. Sedangkan penelitian ini, 

menggunakan 2 variabel X, yaitu salat tahajud dan 

membaca Alquran dan 1 variabel Y yaitu kecerdasan 

spiritual 

3. Skripsi Indana Mashlahatur Rifqoh (2014), dalam 

penelitiannya “Pengaruh Tingkat Kedisiplinan salat 

Fardhu terhadap Kecerdasan Spiritual Santri Pondok 

                                                             
19 Eva Mawaddatus Solichah, Pengaruh Pembiasaan Membaca 

Alquran (Sebelum Pembelajaran) Terhadap Kecerdasan Spiritual Siswa 

Di Sma Negeri 1 Giri Banyuwangi(Skripsi, Uin Sunan Ampel, 2017). 
20 Ibid. 
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Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang 

Tahun 2015.” Dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: Adakah pengaruhtingkat kedisiplinan salat 

tahajud terhadap kecerdasan spiritual santri santri 

Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Tugu 

Semarang tahun 2015?
21

 

 Metode yang digunakan adalah penelitian 

kuntitatif, teknik pengumpulan data menggunakan 

angket/kuisioner. Pada uji validitas menggunakan 

rumus korelasi product moment  dan uji reabilitas 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Sedangkan 

pada tahap analisis data menggunakan rumus analisis 

regresi atau prediktor. Dalam penelitian ini jumlah 

populasinya adalah 225 dan dan sampelnya 20% dari 

populasi yaitu 45 santri.
22

 

Terdapat persamaan antara penelitian karya 

Indana ini dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas tentang kecerdasan spiritual. Sedangkan 

perbedaanya, dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Indana penelitiannya menggunakan 1 variabel X 

yaitu kedisiplinan salat fardhu, dan 1 variabel Y 

yaitu kecerdasan spiritual. Sedangkan penelitian ini, 

menggunakan 2 variabel X, yaitu salat tahajud dan 

membaca Alquran dan 1 variabel Y yaitu kecerdasan 

spiritual. 

                                                             
21 Indana Mashlahatur Rifqoh, Pengaruh Tingkat Kedisiplinan 

Salat Fardhu Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri Pondok Pesantren 

Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang Tahun 2015 (Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014). 
22 Ibid. 
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Penelitian sekarang layak untuk dilakukan 

karena memiliki perbedaan yang mendasar dengan 

ketiga penelitian terdahulu, yaitu variabel X dan Y 

berbeda berdasarkan variabel yang diteliti dan 

jumlah variabelnya. Jumlah sampelnya juga berbeda 

dari ketiga penelitian terdahulu tersebut. 

 

B. Landasan Teori 

1. Salat Tahajud 

a. Pengertian 

Tahajud adalah salat yang dilakukan pada 

malam hari di luar bulan ramadhan. Hukum salat 

tahajud adalah sunah muakad. salat ini adalah 

salat yang paling mulia setelah salat wajib. Hal 

ini sebagaimana diungkapkan Abu Hurairah r.a. 

sebagaimana ucapan Rasulullah Saw., “Puasa 

yang paling afdhal setelah Ramadhan adalah 

puasa Muharram dan salat yang paling afdhal 

setelah salat fardhu adalah salat malam.” (H.R. 

Muslim). Rasulullah selalu mendoakan umatnya 

yang rajin salat tahajud agar mendapatkan 

rahmat dari Allah Swt.
23

 

b. Waktu Pelaksanaan 

Salat tahajud bisa dilaksanakan awal malam 

(setelah isya), tengah malam, atau akhir malam 

(menjelang Subuh sekitar pukul tiga malam). Hal 

ini menegaskan tentang kemudahan dalam 

                                                             
23Aam Amiruddin, Melangkah Ke Surga Dengan Shalat Sunat 

Sesuai Dengan Contoh Rasulullah Saw., 
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beribadah bahwa seseorang muslim boleh 

melakukan salat Tahajud pada waktuyang dia 

bisa, misalnya setelah isya. Namun, walaupun 

begitu, alangkah baiknya jika salat Tahajud 

dilaksanakan pada tengah malam yang terakhir 

(sekitar pukul dua atau tiga malam) untuk 

mencapai pahala yang maksimal.
24

  

Rasulullah Saw. bersabda, “Waktu Rabb 

berada paling dekat dengan seorang hamba 

adalah paruh malam terakhir. Jika engkau bisa 

menjadi salah seorang yang berdzikir kepada 

Allah pada saat itu, lakukanlah.” (H.R. 

Tirmidzi).
25

 

c. Jumlah Rakaat dan Tata Cara Salat Tahajud 

Jumlah rakaat dan tata cara salat  tahajud 

sama dengan salat tarawih, yaitu 11 rakaat 

dengan formasi 4+4+3 atau 2+2+2+2+2+1. Hal 

tersebut berdasarkan pada banyak hadits 

shahih.
26

 

Dari jalur Malik dari Said bin Abu Said al-

Maqbari, Abu Salamah bin Aburrahman yang 

artinya: “Sesungguhnya dia (Abu Salamah) 

memberitahukan kepada AbuSaid, ia bertanya 

kepada Aisyah r.a. bagaimana Rasulullah Saw. 

mengerjakan salat lail?” Aisyah menjawab, 

“Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat 

lail lebih dari sebelas rakaat. Baik dibulan 

                                                             
24Ibid., 49. 
25Ibid. 
26 Ibid. 
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ramadhan ataupun di bulan lainnya. Beliau salat 

empat rakaat jangan tanyakan bagus serta 

panjangnya salat Beliau, kemudian beliau salat 

tiga rakaat.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
27

 

Sedangkan keterangan yang menyebutkan 

salat dilakukan dua rakaat-dua rakaat adalah 

sebagai berikut, Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah 

Saw. pernah melakukan salat antara Isya dan 

Subuh sebanyak sebelas rakaat. Beliau salam 

pada setiap dua rakaat.” (H.r. Bukhari)
28

 

Tata cara salat tahajud tentunya harus 

mengikuti tata cara ibadah yang dilakukan 

Rasulullah Saw. di antara tata caranya sebagai 

berikut:  

1) Saat bangun segera bersuci dan berdoa 

Ketika bangun dari tidur segera bersuci 

atau wudhu kemudian berdoa, namun doa-

doa tersebut tidak mengikat, artinya bisa 

dibaca apabila kita memiliki waktu yang 

leluasa. Kalau waktu sempit, langsung saja 

melaksanakan salat Tahajud tanpa diawali 

dengan doa-doa tersebut.
 29

 

2) Sebaiknya membuka dengan dua rakaat yang 

ringan 

Isyah r.a. berkata, “Apabila Rasulullah 

Saw. bangun malam untuk salat, beliau 

                                                             
27Sulaiman Al-Kumayi, Shalat Penyembahan Dan Penyembuhan 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 147-148. 
28 Ibid.,50-51. 
29Ibid., 51. 
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memulainya dengan dua rakaat ang ringan.” 

(H.R. Muslim). Maksudnya setelah membaca 

doa-doa tersebut, kita tidak langsung salat 11 

rakaat, tetapi diawali dahulu dengan salat dua 

rakaat ringa. Dikatakan rakaat yang ringan 

karena bacaannya pendek-pendek, rakaat 

pertama membaca sura Al-Kafirun dan rakaat 

kedua membaca surat Al-Ikhlash. Salat ini 

dilakukan kalau waktunya leluasa, tetapi 

kalau waktunya sempit, langsung saja 

melaksanakan salat Tahajud.
30

 

3) Lakukan Tahajud dengan Konsisten 

Rasulullah Saw. bersabda, “Katakanlah 

semua amal itu sekadar kekuatanmu. Demi 

Allah, Allah itu tidak akan jemu memberikan 

pahala sampai engkau sekalian jemu 

beramal.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
31

 

d. Trik Agar Sukses Tahajud  

Berikut ini beberapa cara yang bisa 

dilakukan agar kita mudah bangun malam untuk 

salat Tahajud, yaitu:
32

 

1) Menguatkan niat untuk melaksanakan salat  

Kalau sudah berniat dan tetap tidak 

terbangun, niat kita akan tetap dicatat 

sebagai sebuah ibadah, Abu Darda r.a. 

mengatakan bahwa Rasulullah Saw. 

bersabda, “Barang siapa yang akan tidur dan 

                                                             
30Ibid., 52.  
31Ibid. 
32Ibid. 
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berniat hendak bangun salat malam, 

kemudian terlanjur terus tertidur hingga 

pagi, maka dicatatlah niatnya sebagai satu 

pahala, sedang tidurnya ini dianggap sebagai 

karunia Allah yang diberikan kepadanya” 

(H.R. Nasa‟i dan Ibnu Majah dengan sanad 

yang shahih).
33

 

2) Menghindari kemaksiatan di siang hari 

Orang yang berbuat dosa tidak akan 

diberi pertolongan untuk bangun malam. 

Sebaliknya, orang yang berbuat baik akan 

selalu diberi kemudahan untuk bangun 

malam.
34

 

3) Menghindari pembicaraan dan tontonan yang 

kurang perlu sebelum tidur 

Hindarkanlah pembicaraan atau obrolan 

dan pandangan atau tontonan yang tidak ada 

manfaatnya sebelum tidur, agar mudah 

bangun malam.
35

 

4) Sedikit makan sebelum tidur 

Jika ingin mudah bangun malam, 

kurangilah makanan yang masuk ke dalam 

tubuh kita, terlebih saat makan malam. 

Terlalu banya makan bias menyebabkan 

tidur terlalu pulas.
36

 

 

                                                             
33Ibid., 60. 
34Ibid., 62. 
35Ibid., 62-63. 
36Ibid., 63. 
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5) Menghindari tidur terlalu malam 

Kalau tidak ada pekerjaan yang sangat 

penting untuk diselesaikan, segeralah tidur 

setelah salat Isya. Orang yang tidurnya lebih 

awal akan mendapat kecukupan idur 

sehingga memanfaatkan lebih banyak 

waktunya untuk beribadah di malam hari dan 

aktivitas bekerja setelah subuh. Dengan 

demikian, dia akan mendapatkan banyak 

manfaat dalam urusan dunia dn akhirat.
37

 

4) Mewaspadai bisikan setan 

Setan akan menggoda manusia dengan 

segala cara
38

 agar manusia menunda-nunda 

salat ketika bangun malam sehingga lama 

kelamaan ia lupa dan tertidur lagi, sehingga 

tidak jadi melaksanakan salat tahajud.
39

  

e. Hikmah Salat Tahajud 

Bangun untuk melaksanakan salat malam 

dapat menebus kesalahan, mencerahkan hati dan 

pikiran, serta menghilangkan berbagai penyakit 

jasmani dan ruhani. Dengan salat malam, orang 

yang berdosa akan diterima taubat da 

istighfarnya.
40

 

Sesungguhnya salat malam dapat 

menghapuskan dosa. Jabir r.a. meriwayatkan 

                                                             
37Ibid., 64. 
38Ibid. 
39Ibid. 
40Sallamah Muhammad Abu Al-Kamal, Mukjizat Shalat Malam: 

Meraih Spiritualitas Rasulullah (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), 34.  
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bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 

“Sesungguhnya pada malam hari ada satu 

waktu. Jika seorang muslim memohon kebaikan 

kepada Allah agar diperbagus urusan dunia dan 

akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, 

niscaya Dia akan memberinya. Waktu tersebut 

ada pada setiap malam.” Allah Swt. 

merahasiakan waktu tersebut kepada kita 

semata-mata agar kita memohon kepada-Nya 

pada seluruh waktu malam, sebagaimana Dia 

merahasiakan lailatul qadr kepada manusia.
41

 

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa 

Rasulullah Saw. bersabda, “Tuhan kita turun ke 

langit dunia setiap malam ketika seperdua 

malam telah berlalu. Dia berfirman, „Adakah 

orang yang berdoa kepada-Ku sehingga Aku 

mengabulkannya? Adakah orang yang memohon 

kepada-Ku sehingga Aku memberinya? Adakah 

orang yang memohon ampunan kepada-Ku 

sehingga Aku mengampuninya‟” (HR Al-Bukhari 

8/88, 9/175)
42

 

Abu Hurairah r.a. juga meriwayatkan 

bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Puasa yang 

paling utama setelah puasa pada bulan 

Ramadhan adalah pada bulan Muaharram. Salat 

yang paling utama setelah salat fardlu adalah 

salat malam.” (HR Muslim 202, 203, Abu 

                                                             
41Ibid., 34-35. 
42Ibid., 35. 
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Dawud 2429, Al-Tirmidzi 74, An-Nasa‟i 3/207, 

dan Ahmad 2/344, 535).
43

 

 

2. Membaca Alquran   

a. Pengertian 

Membaca merupakan suatu kegiatan yang 

bersifat kompleks karena kegiatan ini karena 

melibatkan kemampuan dalam mengingat 

simbol-simbol grafis yang berbentuk huruf, 

mengingat bunyi dari simbol-simbol tersebut dan 

menulis symbol-simbol grafis dalam rangkaian 

kata dan kalimat yang mengandung makna.
44

 

Menurut Farida Rahim yang mengutip 

pendapat Klein, mengatakan bahwa definisi 

membaca mencakup: 

1)  Membaca merupakan proses,  

2) Membaca adalah strategis,  

3) Membaca merupakan interaktif. 

Membaca merupakan suatu proses 

dimaksudkan informasi dari teks dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca 

mempunyai peranan yang utama dalam 

membentuk makna.
45

 

 

                                                             
43 Ibid.  
44 Martini Jamaris, Kesulitan Belajarperspekif, Assessment, Dan 

Penanggulanganya Bagi Anak Usia Dini Dan Usai Sekolah (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2014), 133. 
45 Farida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Pt Bumi Aksara, 2011), 3. 
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b. Cara membaca Alquran 

1) Tajwid 

Tajwid menurut bahasa artinya 

memperbaiki  atau membuat baik. Sedangkan 

pengertian menurut istilah para ulama Qurro‟ 

dalam membaca alquran, di dalam nadzom 

Jazariyyah teringkas menjadi empat bait, 

yaitu:
46

 

a) Tajwid itu haknya huruf dipenuhi 

b) Sifat bacaannya huruf semua bunyi 

c) Tiap hururf terbaca makhroj aslinya 

d) Lafadzh sama yang seimbang 

bacaannya.
47

 

Yakni yang dinamakan tajwid ialah 

membaca alquran bisa mendatangi makhroj-

makhrojnya huruf, dibaca menurut 

semestinya yang tepat dan mengompeliti 

semua sifat-sifatnya huruf sepertimembaca 

qalqalah, membaca hams pada huruf-huruf 

yang bersifat hams, membaca tebal [ada 

huruf isti‟lak, membaca tipis pada huruf 

istifal, membaca mad, ghunnah, idzhar, 

idghom, dan lain sebagainya, semuanya bisa 

terbaca menurut ketentuannya masing-

masing.
48

 

                                                             
46 Al Haajj Maftuh Bin Basthul Birri, Standar Tajwid Bacaan 

Alquran (Kediri: Madrasah Murottilil Qur‟an, 2000), 25.  
47 Ibid.  
48 Ibid.  
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Membaca alquran dengan 

mengamalkan tajwid hukumnya fardlu „ain, 

sedangkan mempelajari ilmu tajwid 

hukumnya fardlu kifayah. Ada banyak 

hokum tajwid yang perlu diketahui namun di 

sini hanya akan dibahas Makhorijul huruf , 

Mad dan Idgam.  

a) Makhorijul huruf 

Makhorijul huruf merupakan tempat 

keluarnya huruf. Makhorijul huruf dan 

shifatul huruf itu suatu hal yang sangat 

penting dalam tajwid atau modal 

pokoknya tajwid. Karena benar salahnya 

huruf yang dibaca atau fashih dan 

tidaknya itu hanya terbatas dari makhroj 

dan sifatnya huruf tersebut. Maka, orang 

yang akan membaca alquran sebelumnya 

wajib memahami makhorijul huruf dan 

shifatul huruf. 
49

 

Makhroj/tempat keluarnya huruf itu 

semua dibagi menjadi 17 makhroj, dan 17 

makhroj itu bertempat di dalam 5 tempat, 

yaitu; Al jauf : ruangan dalam mulut, Al 

Halaq : tenggorokan, Al lisan : lidah, Asy 

syafatain : dua bibir dan Al Khoisyum : 

pangkal hidung.
50

 

 

                                                             
49 Ibid., 33. 
50 Ibid. 
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b) Mad  

Mad menurut Istilah ialah 

memanjangkan suaranya huruf mad. Huruf 

yang dibaca mad itu ada tiga, yaitu alif, 

wawu dan ya` dengan syarat harus mati 

dan harus jauh seteah haruf yang sesuai 

(wawu sesudah dhommah, ya` sesudah 

kasroh), kalau alif pasti menjadi mad 

karena adanya sesudah fathah.
51

 

Bacaan mad itu terbagi menjadi 2, 

yaitu mad asli dan mad far‟i (cabangan). 

Mad asli itu juga bernama mad thabi‟i 

(menurut tabiat). Karena orang yang 

mempunyai tabiat yang lurus itu tidak 

akan mengurangi dan menambahi 

kepastiannya mad ini. Yaitu panjang kira-

kira satu alif atau dua harakat. Jika 

sesudahnya huruf mad berupa hamzah 

atau sukun yang asli atau „aridhi, 

mukhoffaf (ringan tidak bertasydid) atau 

mutsaqqol (bertasydid), ini semua 

bernama mad far‟i. Hamzah atau sukun 

inilah yang menyebabkan tambahnya 

panjang lagi dari mad asli tadi. Mad far‟i 

dibagi menjadi 4, yaitu; mad wajib 

muttashil, mad jaiz munfashil, mad lazim 

dan mad „ardh.
52

 

                                                             
51 Ibid., 107. 
52 Ibid., 108. 
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c) Ikhfak 

Ikhfak ialah bacaan antara idzhar 

dan idghom dengan berdengng dan tidak 

bertasydid. Nun mati dan tanwin jika 

bertemu dengan huruf 15, yaitu; ta‟, tsa‟, 

jim, dal, dzal, za‟ sin, syin, shod, dhod, 

tho‟, zho‟, fa‟ qof, dan kaf  hukumnya 

wajib dibaca ikhfak. Cara membacanya 

yaitu suara berdengung disesuaikan 

dengan huruf setelan nun atau tanwin yang 

ditemui.
53

  

2) Tartil  

Membaca alquran tidak sama dengan 

membaca bahan bacaan lainnya karena Ia 

adalah kalam Allah SWT. Allah SWT 

berfirman, 

َلْت مشْن لَُّدْن حضِكْيٍم  ُأْحِكَمْت َءايآتُُه ُُثَّ ُفصِّ
 َخِبْْيٍ 

Artinya: “Ayat-ayatnya disusun dengan rapi 

serta dijelaskan secara terperinci 

yang di-turunkan dari sisi (Allah) 

yang Maha Bijaksanalagi Maha 

Tahu.” (QS.Hud:1) 

 

Oleh karena itu, membacanya 

mempunyai etika zahir dan batin. Di antara 

etika-etika zahir adalah membacanya dengan 

                                                             
53 Ibid. 102-103. 



28 

tartil. Makna membaca dengan tartil adalah 

dengan perlahan-lahan sambil 

memperhatikan huruf-huruf dan barisnya. 

Al-Ajuri meriwayatkan dalam akhlaq 

hamlah Al-qur‟an, dari Ibnu Mas‟ud ia 

berkata, “Jangan membacanya dengan amat 

perlahan-lahanseperti memungut kurma satu 

per satu, dan jangan pula membacanya 

dengan amat cepat seperti membaca syair. 

Namun berhentilah pada keajaiban-

keajaibannya, dan resapkanlah dalam hati 

kalian. Hendaknya perhatian kalian tidak 

terfokus pada akhir surat.” 

c. Adab Membaca Al-Quran 

Alquran sebagai Kitab Suci, wahyu Illahi, 

mempunyai adab-adab tersendiri bagi orang-

orang yang membacanya. Menurut Al Imam 

Jalaluddin As-Syuyuthi tentang adab membaca 

Al-Quran dalam bukunya Zainal Abidin tentang 

adab membaca Al-Quran sebagai berikut:
54

 

1) Disunatkan membaca Alquran sesudah 

berwudhu, dalam keadaan bersih, sebab yang 

dibaca adalah wahyu Allah. Kemudian 

mengambil Alquran hendaknya dengan 

tangan kanan; sebaiknya memegangnya 

dengan kedua belah tangan.
55

 

                                                             
54 Zainal Abidin, Seluk Beluk Al-Quran (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 

1992), 144. 
55 Ibid., 145 
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2) Disunatkan membaca Alquran di tempat 

yang bersih, seperti; di rumah, di surau, di 

musholla dan di tempat ain yang dianggap 

bersih. Tetapi yang palng utama adalah di 

masjid.
56

 

3) Disunatkan membaca Alquran menghadap ke 

kiblat, membacanya dengan khusyu‟ dan 

tenang; sebainya dengan berpakaian pantas.
57

 

4) Ketika membaca Alquran, mulut hendaknya 

bersih, tidak berisi makanan, sebaiknya 

sebelum membaca Alquran mulut dan gigi 

dibersihkan terlebih dahulu.
58

 

5) Sebelum membaca Alquran, disunatkan 

membaca ta‟awwudz. Maksudnya, diminta 

terlebih dahulu perlindungan Allah, supaya 

terjauh dari pengaruh tipu daya syaittan, 

sehingga hati dan pikiran tetap tenang 

diwaktu membaca Alquran, terjauh dari 

gangguan-gangguan.
59

 

6) Disunatkan membaca Alquran dengan tartil, 

yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan 

tenang, sesuai dengan firman Allah dalam 

surat (73) Al Muzammil ayat 4: 

َوَرتِِّل الُقْرآَن تَ ْرتِْياًلال ...

                                                             
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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Artinya: “... Dan bacalah Al-Quran itu 

dengan tartil.” (QS. Al-

Muzammil:4) 

Membaca dengan tartil itu lebih banyak 

memberi bekas dan mempengaruhi jiwa, 

serta lebih mendatangkan ketenangan batin 

dan rasa hormat kepada Alquran.
60

 

Dianjurkan membaca Alquran dengan tartil, 

maksudnya dengan fasih, baik makhroj huruf 

maupun tajwidnya serta diikuti dengan 

tenang dan perlahan-lahan (tidak tergesa-

gesa) agar lebih memantapkan jiwa.
61

 

7) Bagi orang yang sudah mengerti arti dan 

maksud ayat-ayat Alquran, disunatkan 

membacanya dengan penuh perhatian dan 

pemikiran tentang ayat-ayat yang dibacanya 

itu dan maksudnya.
62

 

8) Dalam membaca Alquran itu hendaknya 

benar-benar diresapkan arti dan maksudnya, 

lebih-lebih apabila sampai pada ayat-ayat 

yang menggambarkan nasib orang-orang 

yang berdosa, dan bagaimana hebatnya 

siksaan yang disediakan bagi mereka.
63

 

9) Disunatkan membaca Alquran dengan suara 

yang bagus lagi merdu, sebab suara yang 

                                                             
60 Ibid., 146. 
61 Imam Musbikin, Mutiara Alquran Khazanah Ilmu Tafsir Dan 

Alquran  (Madiun: Jaya Star Nine, 2014), 364. 
62 Zainal Abidin, Seluk Beluk Al-Quran., 146., 
63 Ibid., 148. 
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bagus danmerdu itu menambah keindahan 

uslubnya.
64

 

10) Sedapat-dapatnya membaca Alquran 

janganlah diputuskan hanya karena hendak 

berbicara dengan orang lain. Hendaknya 

pembacaan diteruskan sampai batas yang 

telah ditentukan, barulah disudahi.
65

 

Itulah di antara adab-adab yang terpenting 

yang harus dijaga dan diperhatikan, sehingga 

dengan demikian kesucian Alquran dapat 

terpelihara menurut arti yang sebenarnya.
66

 

d. Keutamaan Membaca Alquran 

Alquran sebagai petunjuk dan pedoman 

bagi kehidupan manusia. Ada beberapa 

keutamaan bagi orang yang membaca dan 

mempelajari Alquran. Keutamaannya adalah 

sebagai berikut:
67

 

1) Orang yang membaca Alquran dan orang 

yang mendengarkannya sama-sama 

mendapat pahala.
68

 

2) Membaca Alquran merupakan ibadah, maka 

membacanyapun akan mendapat pahala.
69
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3) Membaca Alquran sebagai obat bagi orang 

yang sedang susah dan sebagai obat 

penenang hati.
70

 

4) Orang yang suka membaca Alquran akan 

dibela pada hari kiamat.
71

 

5) Berkumpul dengan para malaikat di akhirat.
72

 

Keutamaan membaca Alquran menurut 

Abu Nizhan, sebagai berikut:
73

  

 

1) Akan dinangkat derajatnya oleh Allah SWT. 

Umar bin Khattab RA. berkata bahwa 

Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya 

Allah SWT. akan mengangkat derajat suatu 

kaum dengan kitab ini (Alquran), denganya 

pula Allah akan merendahkan kaum yang 

lain.” (HR Muslim)
74

 

2) Menjadi Syafaat pada hari kiamat 

Abu Umamah berkata, “Aku 

mnedengar Rasulullah SAW. bersabda, 

„Bacalah Al-Quran sebab Al-Quran akan 

dating pada hari kiamat sebagai sesuatu 

yang dapat memberikan syafaat 

(pertolongan) kepada orang-orang yang 

mempuntainya.‟‟‟ (HR Muslim)
75
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3) Hidup bersama para malaikat dan mendapat 

dua pahala bagi yang belum mahir 

membacanya 

Aisyah RA. Berkata bahwa Rasulullah 

SAW. bersabda, “Orang yang membaca 

Alquran dan dia sudah mahir denan 

bacaannya itu, maka ia beserta para 

malaikat utusan Allah yang mulia lagi sangat 

berbakti, sedangkan orang yang embaca 

Alquran dan ia belum lancar dan merasa 

kesukaran dalam membacanya, maka dia 

memperoleh dua pahala.” (HR Bukhari – 

Muslim)
76

 

4) Membaca satu huruf akan mendapat sepuluh 

pahala kebajikan 

Ibu Mas‟ud RA. Berkata bahwa 

Rasulullah SAW. bersabda, “Orang yang 

membaca sebuah huruf dari Kitabullah 

(Alquran), maka ia memperoleh suatu 

kebaikan, sedang satu kebaikan itu akan 

dibalas dengan sepuluh kali lipat yang 

seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa 

alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif adalah 

satu huruf, lam satu huruf dan mim juga satu 

huruf.” (HR Imam Tirmidzi)
77
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5) Mendapat ketenangan dan rahmat Allah 

SWT 

Abu Hurairah RA. Berkata bahwa 

Rasulullah SAW. bersabda, “Tidaklah suatu 

kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah 

Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci 

Alquran dan mempelajarinya, melainkan 

akan turun kepada mereka ketenangan, akan 

dilingkupi pada diri mereka dengan rahmat, 

akan dilingkari oleh para malaikat dan Allah 

pun akan menyebut (memuji) mereka pada 

makhluk yang ada di dekat-Nya.” (HR 

Muslim)
78

 

6) Khatam Alquran merupakan amalan yang 

paling  dicintai oleh Allah SWT 

Ibnu Abbas RA berkata bahwa ada 

seseorang yang bertanya kepada Rasulullah 

SAW. “Wahai Rasulullah, amalan apakah 

yang paling dicintai Allh?” Beliau 

menjawab, “Al-hal wal muttahal.” Oorang 

bertanya lagi, “Apa itu al-hal wal murtahal, 

wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 

“Yaitu yang membaca Alquran dari awal 

hingga ahkir. Setiap kali selesai,ia 

mengulanginya lagi dari awal.” (HR 

Tirmidzi)
79
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7) Akan mendapatkan salawat dan doa dari 

malaikat 

Sa‟ad bin Abi Waqas berkata, “Apabila 

Alquran dikhatamkan bertepatan pada 

permulaan malam, maka malaikat akan 

bersalawat (berdoa) untuknya hingga subuh. 

Dan apabila khatam bertepatan pada akhirv 

malam, maka malaikat akan bersalawat dan 

berdoa untuknya hingga sore hari.” (HR Ad-

Darimi).
80

 

 

3. Kecerdasan Spiritual 

a. Pengertian 

Kecerdasan dalam bahasa Inggris disebut 

Intelligence sedangkan dalam bahasa Arab 

disebut al-Dzaka‟, menurut arti bahasa 

pemahaman, kecepatan dan kesempurnaan 

sesuatu, atau berarti kemampuan (al-Qudrah) 

dalam memahami sesuatu secara tepat dan 

sempurna. Intelligence berarti kapasitas umum 

seorang individu yang dapat dilihat pada 

kesanggupan pikirannya dalam mengatasi 

tuntutan kebutuhan-kebutuhan baru, keadaan 

ruhani secara umum yang dapat disesuaikan 

dengan problema-problema dan kondisi-kondisi 

yang baru di dalam kehidupan.
81
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81Abdul Mujib Dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi 
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Menurut Agustian, spiritual berasal dari 

kata spirit, yang artinya murni. Apabila manusia 

berjiwa jernih, maka dia akan menemukan 

potensi mulia dirinya, sekaligus menemukan 

siapa Tuhannya.
82

 

Menurut Marsha Sinetar kecerdasan 

spiritual adalah pemikiran yang terilham, 

kecerdasan ini diilhami oleh dorongan dan 

efektivitas, keberadaan atau hidup ilahiah yang 

mempersatukan kita sebagai makhluk ciptaan 

Allah SWT. Sebagai sumber utama kegairahan 

yang memiliki eksistensi tanpa asal, kekal, abadi 

lengkap pada diri dan daya kretifnya. Kecerdasan 

spiritual ini melibatkan kemampuan untuk 

menghidupkan kebenaran yang paling dalam. 

Yang berarti mewujudkan hal terbaik, utuh dan 

aling manusiawi dalam batin.
83

 

Kecerdasan spiritual erat kaitannya dengan 

kesadaran spiritual dalam diri individu. Karena 

itu Sinetar (2001) menyebutkan sebagai 

kesadaran diri dimana individu mengikutinya 

kemanapun kesadaran diri itu membawanya. 

Kesadaran dini ini dikemudian hari akan 

mendorong individu untuk secara terus menerus 
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mengaktualisasikan dirinya secara optimal dan 

utuh.
84

 

Kecerdasan spiritual atau Spiritual Quotient 

(SQ). Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang 

mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat 

internal diri yang memiliki kemampuan dan 

kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik 

sebuah kenyataan atau kejadian tertentu. Secara 

teknis, kecerdasan spiritual yang sangat terkait 

dengan persoalan makna dan nilai pertama kali 

digagas dan ditemukan oleh Danah Zohar dan 

Ian Marshall.
85

 

Kecerdasan sering diartikan sebagai 

kemampuan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi terutama pemecahan yang menuntut 

kemampuan dan ketajaman pikiran. Kamus 

Webster dalam Born To Be a Genius 

mendefinisikan kecerdasan (intelligence) 

sebagai:   

1) Kemampuan untuk mempelajari atau 

mengerti dari pengalaman, kemampuan 

untuk mendapatkan dan mempertahankan 

pengetahuan, kemampuan mental. 

2) Kemampuan untuk memberikan respon 

secara cepat dan berhasil pada situasi baru, 
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kemampuan untuk menggunakan nalar 

dalam memecahkan masalah.
86

 

b. Ciri-ciri Kecerdasan Spiritual  

Menurut Marsha Sinetar, pribadi yang 

memiliki kecerdasan spiritual mempunyai 

kesadaran diri yang mendalam, intuisi dan 

kekuatan “keakuan” atau “otoritas” bawaan. 

Mereka biasanya mempunyai standar moral yang 

tinggi, kecenderungan merasakan “pengalaman 

puncak” dan bakat-bakat “estetis”.
87

 

Orang yang kecerdasan spiritualnya 

berkembaang dengan baik memiliki pemahaman 

tentang tujuan hidup. Mereka dapat merasakan 

arah nasibnya, melihat berbagai kemunginan 

diantara hal-hal yang biasa. Mereka memiliki 

kehausan yang tidak pernah bisa dipuaskanakan 

hal-hal selektif mereka minati. Hal itulah yang 

sering membuat mereka menyendiri atau 

memburu tujuan tanpa berpikir lain. Sekalipun 

mereka suka menyendiri dan merenung, mereka 

menaruh perhatian pada kepentingan orang lain 

(altruistis) atau memiliki keinginan untuk 

berkontribusi kepada orang lain.
88

 

Berkaitan dengan dunia, mereka 

mempunyai pandangan luas dan mampu melihat 
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diri sendiri dan orang lain saling terkait. Mereka 

menyadari tanpa mempelajari bahwa 

bagaimanapun kosmos ini hidup dan bersinar, 

memiliki sesuatu yang disebut “cahaya 

subyektif”.
89

 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan 

yang berhubungan dengan hati nurani dan nilai-

nilai agama. Ciri-ciri kecerdasan spiritual 

menurut Abdul Wahab dan Umairso meliputi:
90

 

1) Selalu Merasakan Kehadiran Allah 

Orang yang memiliki kecerdasan 

spiritual selalu merasakan kehadiran Allah, 

bahwa dalam setiap aktivitas yang mereka 

lakukan tidak satu pun yang luput dari 

pantauan Allaah SWT., dengan kesadaran itu 

pula akan lahir nilai-nilai moral yang baik 

karena seluruh tindakan atau perbuatannya 

berdasarkan panggilan jiwanya yang suci 

sehingga akan lahir pribadi-pribadi yang 

teguh memegang prinsip keimanannya.      

2) Memiliki Tujuaan Hidup yang Jelas 

 Seseorang yang cerdas secara spiritual 

akan memiliki tujuan hidup berdasarkan 

alasan-alasan yang jelas dan bias 

dipertaanggungjawabkan baik secara moral 

maupun dihadapan Allah SWT., dan orang 

yang memiliki tujuan hidup yang jelas akan 
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memperoleh manfaat yang banyak dari apa 

yang telh dicita-citakan. 

3) Memiliki Prinsip Hidup  

Prinsip adalah kesadaran fitrah yang 

berpegang teguh kepada pencipta yang abadi, 

yaitu prinsip yang Esa. Kekuatan prinsip 

akan menentukan setiap tindakan yang akan 

dilakukan dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan. Orang yang cerdas secara 

spiritual adalah orang yang menyadarkan 

prinsipnya hanya kepada Allah semata dan ia 

tidak ragu-ragu terhadap apa yang telah 

diyakininya berdasarkan ketentuan Ilhiah. 

4) Cenderung Kepada Kebaikan 

Insan yang memiliki kecerdasan 

spiritual akan selalu termotivasi untuk 

menegakkan nilai-nilai moral yang baik 

sesuai dengan keyakinan agamanya dan akan  

menjauhi segala kemugkaran dari sifat yang 

merusak kepribadiannya sebagai manusia 

yang beragama. 

5) Berjiwa Besar 

Manusia yang memiliki kecerdasan 

ruhiyah atau spiritual akan sportif, yaitu 

mudah mengoreksi diri dan mengakui 

kesalahannya. Manusia seperti ini sangat 

mudah memanfaatkan dan meminta maaf bila 

ia bersalah. 
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6) Memiliki Empati 

Manusia yang memiliki kegemilangan 

spiritual adalah orang yang peka dan 

memiliki perasaan halus, suka meringankan 

beban orang lain, serta mudah tersentuh dan 

bersimpati kepaada keaadaan dan penderitaan 

orang lain. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

orang yang memiliki kecerdasan spiritual 

meliputi: selalu merasakan kehadiran Allah, 

memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki 

prinsip hidup, cenderung kepada kebaikan, 

berjiwa besar dan memiliki empati. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kecerdasan Spiritual 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan spiritual anak perkembang spiritual 

anak, yaitu:
91

 

1) Faktor Pembawaan (Internal) 

Secara kodrati setiap manusia 

memiliki kepercayaan terhadap sesuatu yang 

berada diluar kekuasaannya yang memiliki 

kekuatan untuk mengatur kehidupan alam 

semesta. Setiap manusia memiliki fitrah 

beragama dalam dirinya. Dalam 

perkembangannya, fitrah beragama ini ada 

yang berjalan secara alamiah, dan ada juga 
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yang mendapat bimbingan dari para rasul 

Allah SWT, sehingga fitrahnya berkembang 

sesuai kehendak Allah SWT.
92

 

2) Faktor Lingkungan (Eksternal) 

Menurut Syamsu Yusuf faktor 

lingkungan terdiri dari keluarga, sekolah, 

dan masyarakat. Adanya keserasian antara 

keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat 

memberikan dampak positif bagi anak dalam 

membentuk jiwa keagamaan dalam diri 

anak.
93

 

a) Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan 

pertama bagi setiap anak. Orang tua 

menjadi orang yang paling 

bertanggungjawab dalam 

menumbuhkembangkan kecerdasan 

beragama pada anak. Orang tua juga 

bertanggung jawab untuk membimbing 

kesadaran beragama dalam diri anak 

secara nyata dan benar.
94

 

b) Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan 

lingkugan kedua setelah keluarga. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan 

formal yang memiliki sistematik dalam 

melaksanakan pengajaran, bimbingan, 
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dan latihan kepada anak agar mereka 

berkembang sesuai dengan potensinya. 

Dalam kaitan dengan mengembangkan 

spiritual anak, semua guru memiliki 

kewajiban memberikan keteladanan dan 

pembiasaan yang baik bagi anak yang 

dimulai dari diri sendiri. Dengan adanya 

pembiasaan yang baik anak akan mampu 

mengembangkan kecerdasan 

spiritualnya.
95

 

 

4. Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud dan 

Membaca Alquran Terhadap Kecerdasan 

Spiritual 

Kecerdasan spiritual adalah pemikiran yang 

terilham, kecerdasan ini diilhami oleh dorongan dan 

efektivitas, keberadaan atau hidup ilahiah yang 

mempersatukan kita sebagai makhluk ciptaan Allah 

SWT..
96

 dalam penumbuhan kecerdasan spiritual, 

sesungguhnya sangat dianjurkan melakukan ibadah-

ibadah sunnah. Kecerdasan tak ubahnya seperti 

mata, memiliki potensi untuk melihat sesuatu. 

Ibadah-ibadah sunnah ibarat perjalanan untuk 

mendapatkan dan mendekati cahaya dan dengan 

pertolongan cahaya, manusia dapat melihat benda-

benda dan semua yang ada. Ibadah-ibadah sunnah 

yang penting antara lain ialah menyelenggarakan 
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qiyamul lail (salat tahajud), di samping tentunya 

membaca dan mengkaji alquran secara tartil, selain 

itu pengajaran dengan objek semesta alam atau ayat 

qouniyah dan penyucian diri juga termasuk faktor 

untuk meningkatkan kecerdasan spiritual.
97

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan 

sebagai masalah yang penting.
98

 Berdasarkan landasan 

teori dan telaah pustaka di atas kerangka berpikir dalam 

penelitian ini adalah:  

Variabel Independen  ( ) : Salat tahajud 

 ( ) : Membaca Alquran  

Variabel Dependen     (Y)  : Kecerdasan spiritual  

1. Jika salat tahajud santri baik, maka kecerdasan 

spiritual santri baik.  

2. Jika membaca Alquran santri baik, maka kecerdasan 

spiritual santri baik.  

Jika salat tahajud santri baik dan membaca Alquran 

santri baik, maka kecerdasan spiritual santri akan baik. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir 

diatas, maka selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh antara salat tahajud terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ein tahun 2019.  

2. Ada pengaruh antara membaca Alquran terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ein tahun 2019  

3. Ada pengaruh antara salat tahajud dan membaca 

Alquran terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein tahun 

2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini terdiri dari 3 variabel. 

Yakni 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. 

Variabel independennya yaitu salat tahajud dan 

membaca alquran, sedangkan variabel dependennya 

yaitu kecerdasan spiritual. 

Dalam penelitian ini yang akan diregresikan adalah 

salat tahajud (X1) dan kecerdasan spiritual (Y) dengan 

menggunakan anaisis regresi sederhana, membaca 

alquran (X2) dan kecerdasan spiritual (Y) dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana, serta 

pembiasaan salat tahajud (X1), membaca alquran (X2) 

dan kecerdasan spiritual (Y) dengan menggunakan 

analisis regresi ganda.  

 

 

 

 

 

 

X1 

Y 

X2 

 
 

 Gambar desain penelitian  

Keterangan:  

 : salat tahajud 

 : membaca alquran  
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    : kecerdasan spiritual  

  : pengaruh secara parsial  

   : pengaruh secara simultan 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang 

tetapi juga obyek benda-benda dan yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau 

obyek itu.
99

 Jadi dapat dikatak populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.
100

 

Sedangkan yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh santri di Pondok 

pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein Tahun 2019 yang 

keseluruhannya berjumlah 101 santri. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajarinya 
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semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti  

dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi.
101

 

Sebagaimana telah disebutkan dalam bukunya 

Suharsini Arikunto bahwasanya apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Sehingga 

penelitiannya penelitian populasi. Selanjutnya jika 

subjenya besar dapat diambil antara 20%-25% atau 

lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:  

a. Kemampuan peneliti dilihat dari tenaga, waktu, 

dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap 

subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikit 

data. 

c. Besar resikoyang ditanggung peneliti.
102

 

Dalam pengambilan sampel ini, penelitian 

menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan 

apabila jumlah populasi relatif kecil.
103

 Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh santri 

di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin yang 

berjumlah 101 santri 

                                                             
101 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D., 118.  
102 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendektan 

Praktek., 134. 
103 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D., 124-125. 



49 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunkan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Secara spesifik semua fenomena yang 

diamati disebut variabel penelitian.
104

 Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data tentang shalat tahajud santri di Pondok 

pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein 

2. Data tentang membaca alquran santri di Pondok 

pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein 

3. Data tentang kecerdasan spiritual santri di Pondok 

pesantren Hidayatul Mubtadi‟ein 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Subjek Teknik Item 

1 2 3 4 5 

Pembiasaan 

Salat 

Tahajud 

(X1) 

 

1. Niat 

Santri 
Angket 

1,2,3,4 

2. Menghidari 

kemaksiatan di 

siang hari 

5,6,7 

3. Menghindari 

tidur terlalu 

malam
105

 

8,9,10 

4. Sedikit makan 

sebelum tidur 

11,12, 13, 14, 

15 

5. Menghindari 

pembicaraa dan 

tontonan yang 

tidak bermanfaat 

sebelum tidur 

16, 17, 18, 

19, 20 

Kecerdasan 

Spiritual (Y) 

 

1. Selalu 

merasakan 

kehadiran Allah 

Santri Angket 
1, 2, 3 

                                                             
104 Ibid.,148. 
105 Ibid. 
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Variabel Indikator Subjek Teknik Item 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

2. Memiliki tujuan 

hidup yang jelas 
4, 5, 6 

3. Memiliki prinsip 

hidup 
7, 8, 9 

4. Cenderung 

kepada kebaikan 
10, 11, 12 

5. Berjiwa besar 13, 14, 15 

6. Memiliki 

empati
106

 

16, 17, 18, 

19, 20 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
107

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Angket  

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik 

atau cara pengumpulan data secara tidak langsung 

(peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 

responden).
108

 Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

                                                             
106Abdul Wahab Dan Umairso, Kepemimpinan Pendidikan Dan 

Kecerdasan Spiritual ., 182-190. 
107 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik Dengan Menggunakan Spss (Ponorogo: STAIN PO 

Press, 2012), 64. 
108 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 219. 
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memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
109

  

Skala yang  digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau kelompok orang terhadap fenomena atau gejala 

sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti yang 

kemudian disebut sebagai variabel penelitian. 

Variabel penelitian ini dijabarkan melalui dimensi 

menjadi sub variabel-sub variabel kemudian 

dijadikan indikator-indikator yang dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item 

pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan 

dengan variabel penelitian.
110

 

Pada skala likert ada tiga pilihan skala, yaitu 

skala tiga, skala empat, skala lima. Pada umumnya 

menggunakan skala dengan lima angka. Skala ini 

disusun dalam bentuk pernyataan yang diikuti oleh 

pilihan respons yang menunjukkan tingkatan.
111

 

Penentuan skor disetiap jenjang pada skala 

likert tersebut harus disesuaikan dengan jenis narasi 

pertanyaan atau pernyataan, yaitu apakan narasi 

pertanyaan bersifat negatif (Unfavorable) atau narasi 

pertanyaannya bersifat positif (Favorable). Berikut 

ini pemberian skor untuk setiap jenjang skala likert 

                                                             
109 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 194. 
110 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik Dengan Menggunakan Spss., 73. 
111 S. Eko Putro Widoyoko, Penelitian Hasil Pembelajaran Di 

Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 151. 
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baik itu pertanyaan yang positif ataupun yang negatif 

yang dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 3.2 

Skor Pernyataan Angket 

Positif  Negatif  

Selalu 4 Selalu 1 

Sering 3 Sering 2 

Kadang-kadang 2 Kadang-kadang 3 

Tidak pernah 1 Tidak pernah 4 

 

2. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya.
112

 

Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari informasi tentang Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ien, struktur organisasi sekolah 

dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah 

yang sudah dalam bentuk dokumen, metode ini 

digunakan untuk mencari informasi sejarah 

berdirinya sekolah Visi, Misi, tujuan, keadaan guru, 

identitas sekolah, struktur organisasi, dan data-data 

dibutuhkan di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi‟ien. 

 

3. Tes 

Tes umumnya bersifat mengukur, walaupun 

beberapa bentuk tes psikologis terutama tes 

kepribadian banyak yang bersifat deskriptif, tetapi 

                                                             
112 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 231. 
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deskripsinya mengarah kepada karakteristik atau 

kualifikasi tertentu sehingga mirip dengan 

interpretasi dari hasil pengukuran. Tes yang 

digunakan dalam pendidikan biasa dibedakan antara 

tes hasil belajar (achievement tests) dan tes psikologi 

(psychological tests).
113

 Dalam penelitian ini akan 

menggunakan tes membaca alquran yang mengukur 

hasil membaca alquran yang dicapai santri. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan.
114

 Langkah ini 

diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk 

mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga 

karakterisrik atau sifat-sifat datanya dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data maupun 

untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan 

tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan 

data yang diperoleh dari sampel (statistik).
115

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, 

maka teknik analisis data menggunakan statistik. 

                                                             
113 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 223. 
114 Ibid. 
115 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik Dengan Menggunakan Spss., 93-94. 
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Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Analisis Data Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Dengan demikian data yang valid 

adalah data “yang tidak berbeda” antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
116

  

Secara mendasar, validitas adalah 

keadaan yang menggambarkan tingkat 

instrumen yang bersangkutan mampu 

mengukur apa yang diukur. Suatu tes disebut 

valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa 

yang hendak dan seterusnya diukur. Jadi 

validitas itu merupakan tingkat ketepatan tes 

tersebut dalam mengukur materi dan perilaku 

yang harus diukur. Untuk menguji validitas ini 

menggunakan bantuan komputer progam 

microsoft excel.
117

 

Kriteria dari validitas setiap item 

pertanyaan adalah apabila koefisienkorelasi 

rhitung negatif atau lebih kecil dari rtabel maka 

item tersebut dikatakan tidak valid 

(drop).selanjutnya apabila terdapat item-item 

                                                             
116 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D., 363. 
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pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria 

validitas (tidak valid) , maka item tersebut akan 

dikeluarkan dari angket. Nilai rtabel yang 

digunakan untuk subjek (N sebanyak 20) 

adalah ketentaun df=N-2, berati 20-2=18, 

dengan menggunakan taraf signifikan 5% 

maka diperoleh rtabel=  0,468.118 

Untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 20 responden. Dari hasil 

perhitungan validitas instrumen terhadap 20 

butir soal variabel salat tahajud sekolah, 20 

butir soal variabel membaca alquran, dan 20 

butir soal variabel kecerdasan spiritual. Hasil 

perhitungan uji validitas instrumen salat 

tahajud, membaca alquran dan kecerdasan 

spiritual dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Salat 

Tahajud 

No.soal 
“r” 

Hitung 

“r” 

Kritis 
Keterangan 

1 0.854 0,468 Valid 

2 0,652 0,468 Valid 

3 -0,159 0,468 Drop 

4 0,345 0,468 Drop 

                                                             
118 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik Dengan Menggunakan Spss., 95. 
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No.soal 
“r” 

Hitung 

“r” 

Kritis 
Keterangan 

5 0,318 0,468 Drop 

6 0,813 0,468 Valid 

7 0,251 0,468 Drop 

8 0,602 0,468 Valid 

9 -0,774 0,468 Drop 

10 0,171 0,468 Drop 

11 0,914 0,468 Valid 

12 0,823 0,468 Valid 

13 0,810 0,468 Valid 

14 0,730 0,468 Valid 

15 0,746 0,468 Valid 

16 0,779 0,468 Valid 

17 -0,450 0,468 Drop 

18 0,306 0,468 Drop 

19 0,854 0,468 Valid 

20 0,781 0,468 Valid 

 

Intrumen nomor 3, 4, 5, 7, 9, 10, 17, dan 

18 tidak valid sehingga tidak diikutkan pada 

analisis selanjutnya. Sedangkan nomor item 

yang valid dan digunakan untuk penelitian 

sesungguhnya yaitu item nomor 1, 2, 6, 8, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 19, dan 20.  Adapun untuk 

mengetahui tabulasi penskoran angket uji 

validitas variabel kecerdasan spiritual dapat 

dilihat pada lampirn 4. 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen 

Kecerdasan spiritual  

No.Soal 
“r” 

Hitung 

“r” 

Kritis 
Keterangan 

1 0,515 0,468 Valid 

2 0,187 0,468 Drop 

3 0,286 0,468 Drop 

4 0,710 0,468 Valid 

5 0,796 0,468 Valid 

6 0,826 0,468 Valid 

7 0,623 0,468 Valid 

8 0,822 0,468 Valid 

9 0,269 0,468 Drop 

10 0,753 0,468 Valid 

11 0,547 0,468 Valid 

12 0,413 0,468 Drop 

13 0,562 0,468 Valid 

14 0,488 0,468 Valid 

15 0,428 0,468 Drop 

16 0,858 0,468 Valid 

17 0,526 0,468 Valid 

18 0,344 0,468 Drop 

19 0,533 0,468 Valid 

20 0,591 0,468 Valid 

 

Instrumen nomor 2, 3, 9, 12, 15, 18, 

tidak valid sehingga tidak diikutkan pada 

analisis selanjutnya. Sedangkan nomor item 

yang valid dan digunakan untuk penelitian 

sesungguhnya yaitu item nomor 1, 4, 5, 6, 7, 8, 
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10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, dan 20. Adapun 

untuk mengetahui tabulasi penskoran angket 

uji validitas variabel kecerdasan spiritual dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan 

masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika 

tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. 

Maka pengertian reabilitas tes, berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes.
119

  

Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan dengan 

instrumen menggunakan alpha cronbach 

dengan bantuan progam SPSS versi 16.0 for 

windows. Kriteria dan reliabilitas instrumen 

penelitian adalah apabila harga croanbach alfa  

lebih besar dari 0,6 maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel  dan sebaliknya. 
120

 

Hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

 

 

 

                                                             
119 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2002),86. 
120 Duwi Prayitno, Spss  Handbook; Analisis Data, Olah Data, Dan 

Penyelesaian Kasus-Kasus Sraristik (Yogyakarta: Mediakom, 2016),60.  
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Tabel 3.5 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Jumlah 

item 

soal 

Cronbach 

Alfa 
Keterangan 

salat 

tahajud 

12 Item 0,894 Reliabel 

kecerdasan 

spiritual 

14 Item 0,940 Reliabel 

  

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 

masing-masing variabel memiliki nilai 

croanbach alfa lebih dari 0,6. Dengan 

demikian variabel salat tahajud, dan 

kecerdasan spiritual dikatakan reliabel, yang 

tercantum dalam perhitungan cronbach alfa.  

 

2. Analisis  Data Hasil Penelitian 

a. Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mrnguji 

apakah sampel penelitian ini dari populasi 

distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan oleh peneliti 

adalah teknik Uji Kolmogrov smirnov dan 

pengujinya menggunakan SPSS versi 

16.00 for windows. Kriteria dari 

normalitas data penelitian adalah apabila 
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signifikan lebih besar dari 0,05 maka data 

tersebut dikatakan berdistribusi normal.
121

 

2) Uji Liniearitas  

Uji linearitas merupakan uji 

kelineran garis regresi. Digunakan pada 

analisis regresi linier sederhana dan 

analisis regresi berganda. Uji linieritas 

menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Untuk uji linearitas pada SPSS 

digunakan Test Linearty dengan taraf 

signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila 

nilai signifikansi pada Deviantion From 

Liniarty lebih dari 0,05.
122

 

3) Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokolerasi adalah 

menguji tentang ada tidaknya kolerasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan periode t-1 pada persamaan 

regresi linier. Apabila terjadi kolerasi 

maka menunjukkan adanya problem 

autokorelasi. Problem autokorelasi 

mungkin terjadi pada data rangkaian 

waktu (time series) atau dalam rangkaian 

silang waktu (cross section), masalah 

autokorelasi jarang terjadi. Model regresi 

yang baik adalah model regresi yang 

                                                             
121 Prayitno, Spss Handbock....,39. 
122 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik Dengan Menggunakan Spss.,55. 



61 

bebas autokorelasi. Salah satu yang 

dilakukan dengan uji Durban Watson (DW 

test). Uji Durban Watson hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 

intecept (konstanta) dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lagi di antara 

variabel bebas. Salah satu ukuran dalam 

menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan Durbin-Watson (DW) 

menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. 
123

 

4) Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance 

antara satu pengamatan dengan 

pengamatan lain. Model regresi yang 

baikadalah yang homokedatisitas atau 

tidak terjadi heteroskedatisitas karena data 

cross section memiliki data yang mewakili 

berbagai ukuran (kecil, sedang, dan 

besar).124Untuk mendeteksi uji ini 

dilakukan dengan grafik scatterplot.   

Dalam grafik scatterplot yakni 

dengan melihat pola yang dibentuk oleh 

titik dalam grafik. Apabila titik-titik 

tersebut membentuk pola tertentu, maka 

                                                             
123Danang Sunyoto, Praktik Spss Untuk Kasus (Yogyakarta : Nuha 

Medika, 2011), 134. 
124 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan Spss 

(Yogyakarta : Atma Jaya,2009), 124. 
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dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala 

heteroskedastisitas.  

Untuk mendeteksi uji ini, yaitu 

variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen 

maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. Sebaliknya jika 

variabel independen tidak signifikan, 

maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas menggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows 

5) Uji Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 1 dan 2 menggunakan Regresi 

Linier sederhana, dimana x digunakan 

untuk memprediksi (forecast) y dan 

menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows 

6) Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 

Variabel Bebas 

Teknis analisis data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah nomor 

3 yaitu mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh yang signifikan antara salat 

tahajud dan membaca alquran terhadap 

kecerdasan spiritual. Dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows
125

 

 

                                                             
125 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Satuan 

Pendidikan Praktik Dengan Menggunakan Spss.,115-130.  
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Sejarah singkat Pondok Pesatren Hidayatul 

Mubtadi’ien 

Bermula dari suatu kesadaran dan niat untuk 

beribadah berjuang di jalan Allah serta menghapus 

kebodohan du mika bumi dan ikut serta 

mensukseskan program pemerintah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa demi terjaganya 

herkat dan martabat manusia sebagai kholifah di 

muka bumi dan terlaksananya pembangunan 

manusia seutuhnay ( insan kamil), demikian pula 

melihat kondisi masyarakat dusun Klego pada saat 

itu yang begitu memprihatinkan dengan keadaan 

ekonomi yang minim serta geografisnya jauh di luar 

kota sehingga jauh dari sarana pendidikan yang ada 

pada saat itu,  sehingga menyebabkan kondisi 

intelektual ( taraf pikir) masyarakat sangat rendah 

dikarenakan rendahnya taraf pendidikan sebab tidak 

terjangkaunya biaya pendidikan.  

Untuk memperbaiki keadaan tersebut di atas, 

mutlak diperlukan suatu sarana dan prasarana 

pendidikan untuk mempersiapkan generasi penerus 

yang mumpuni dalam intelektual dan mal. Maka, 

berangkat dari hal tersebut di atas beberapa sesepuh 

dan tokoh masyarakat yang dipelopori oleh KH. 

Murhadi berniat dan bertekat untuk mendirikan 

suatu lembaga pendidikan di dusun Klego sebagai 
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sarana pendidikan yang terjangkau baik dari segi 

lokasi (jarak) maupun biaya sehingga kondisi 

masyarakat dusun Klego bias semakin meningkat.  

Maka tahun 1986 didasari niat, semangat dan 

tekat yang bulat serta dengan menyebut asma Allah 

“Bismillahirrohmaanirrohiim” diproklamasikan 

berdirinya Madrasah Tsanawiyah dengan sarana 

dan prasarana penuunjang yang sangat sederhana. 

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan 

zaman keadaan Madrasah Tsanawiyah tersebut juga 

terus berkembang, jumlah siswa dan siswi terus 

bertambah dan tidak hanya berasal dari lingkungan 

masyarakat Klego saja tetapi dari daerah-daerah 

lain yang jauh dari Klego. Sehingga pada tahun 

1997 dirasakan perlu untuk membuka jenjang yang 

lebih tinggi yaitu Madrasah Aliyah dan pada tahun 

yang sama dideklarasikan pula berdirinya pondok 

pesantren Hidayatul Mubtadi‟en. Hingga saat ini 

Ponpes Hidayatul Mubtadi‟en mengelola unit-unit 

pendidikan sebagai berikut: 

Pendidikan Formal 

- Taman Kanak-kanak 

- Madrasah Tsanawiyah 

- Madrasah Aliyah 

Pendidikan Non Formal :  

- Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) 

- Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi‟en 
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2.  Kondisi geografis pondok pesantren Hidayatul 

Mubatdi’en Klego 

Adapun letak pondok pesantren Hidayatul 

Mubtadi‟en Klego sangat strategis sehinga lembaga 

ini mudah dijangkau oleh masyarakat  sekitarnya. 

Secara geografis letak Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi‟en Klego, yaitu: 

Jalan : Halim Perdana Kusuma No. 38 

Desa/kelurahan  : Mrican 

Kecamatan : Jenangan 

Kabupaten  : Ponorogo 

Provinsi : Jawa Timur 

 

3. Visi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’en 

a. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟en 

sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 

kepribadian peserta didik yang agamis, 

berakhlakul karimah berdasarkan syariat Islam 

yang berhaluan Ahlus Sunah waL Jamaah  

b. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟en 

menyiapkan generasi yang mewujudkan insan 

islami, mendalami syari‟at Islam dengan 

berpedoman salah satu mahad empat 

 

4. Misi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’en 

a. Membentuk  generasi muslim yang bertaqwa 

dengan menganut ajaran Abu Hasan Al Asyari 

dan Imam Maturidisebagai pedoman Aqidah 

Islam Ahlus Sunah Wal Jamaah 
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b. Membentuk generasi muslim taat beribadah / taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada kedua 

orang tua, bersikap sopan santun dalam berucap, 

ramah tamah kepada sesama makhluk dan alam 

sekitarnya, sehingga tercipta situasi dan kondisi 

yang kondusif. 

 

5. Tujuan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’en 

a. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa 

b. Sebagai sarana da‟wah dan syi‟ar Islam 

c. Memberi penyadaran tentangpentingnya 

pendidikan warga masyarakat 

d. Memberi bekal dan pengetahuan dibidang 

agama Islam 

e. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 

berperanserta dalam pemberian pelayanan 

pendidikan bagi anak-anak usia sekolah  

f. Memberi peluang kepada orang tua yang belum 

dapat memberikan pendidikan agama secara 

pribadidalam keluarga 

 

6. Arus Santri Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’en 

- Siswa-siswi MA Ma‟arif Klego 

- Siswa-siswi MTs Ma‟arif Klego 

- Siswa-siswi SDN 1 Mrican 

 

7. Keadaan Ustad/ustadzah dan Karyawan 

Ustadz/ustadzah dan karyawan yang 

mengabdikan diri di Pondok Pesantren Hidayatul 
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Mubtadi‟en dengan jumlah sebagaimana dalam 

table beirkut : 

Tabel 4.1 

Daftar Ustadz/ustadzah dan Karyawan Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadiin 

No Jabatan L P Jumlah 

1. Kepala 1 - 1 

2. Ustadz/ustadzah 27 5 32 

3. 
Tenaga 

Administrasi 
2 - 2 

 Jumlah 30 5 35 

8. Keadaan Santri 

Tabel 4.2 

Data Santri Pondok Pesantren Hidayatu 

Mubtadi’ien Tahun 2019 

No Kelas L P Jumlah 

1. I 20 13 33 

2. II 10 19 29 

3. III 10 7 17 

4. IV 3 7 10 

5. V 3 3 6 

6. VI 2 4 6 

Jumlah 48 53 101 

 

9. Keadaan Sarana dan Prasarana Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien 

Klego memiliki beberapa sarana dan prasarana 

sebagai pendukung proses belajar mengajar dan 

pelaksanaan dakwah diantaranya adalah sudah 
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tersedianya ruang ustadz, Kelas dan masjid. Karena 

dengan adanya sarana dan prasarana yang ada akan 

menambah kelancaran proses belajar dan mengajar 

sekaligus proses dakwah di lembaga ini.  

 

10.  Struktur Organisasi Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi’ien 

Pengasuh PP  

Hidayatul Mubtadi‟ien : KH. Murhadi  

Kepala MI  : Ust Amru Ahmadi 

Kepala MTs : Ust. Moh Masrukin 

Kepala MA : Ust Budi 

Koordinator Mutu  

Pendidikan : Ust. Qomaruddin 

Koordinator Kurikulum : Ustdz N. Jannah 

Koordinator Humas : Ust. Roudloh 

Koordinator Santri : Ust. Katenu 

Koordinator Sarana dan  

Prasarana : Ust Bibit S. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Salat Tahajud 

Deskripsi data dalam  pembahasan ini adalah 

untuk memberikan gambaran sejumlah data hasil 

penskoran angket yang telah disebarkan pada santri 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien sesuai 

dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. 

Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang 

pembiasaan salat tahajud santri. Adapun komponen 
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yang diukur mengenai pembiasaan salat tahajud 

santri adalah dapat dlihat dalam kisi-kisi berikut: 

 

Tabel 4.3 

Kisi-kisi Angket Salat Tahajud 

Variabel 

penelitian 
Indikator 

No. Item 

Sebelum 

validitas 

Sesudah 

validitas 

Pembiasaan 

Salat 

Tahajud 

(X-1) 

Niat 1, 2, 3, 4 1, 2 

Bersuci 5, 6, 7,  6 

Menghindari 

tidur terlalu 

malam 

8, 9, 10 8 

Konsisten 
12, 13, 

14, 15 

12, 13, 

14, 15 

Waktu 

pelaksanaan 

16, 17, 

18 19, 

20 

16, 19, 

20 

Adapun data hasil angket pembiasaan salat 

tahajud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Daftar Hasil Angket Pembiasaan Salat Tahajud 

No. Skor Frekuensi No. Skor Frekuensi 

1 32 2 9 40 6 

2 33 1 10 41 10 

3 34 5 11 43 3 

4 35 7 12 44 3 

5 36 2 13 45 10 

6 37 14 14 46 17 

7 38 2 15 47 2 

8 39 17    

Jumlah 101 
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Dari data tersebut kemudian dicari mean dan 

standart deviation melalui program spss 16.0 for 

windows dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Perhitungan standar deviasi 

 
Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui 

mean (Mx1) adalah 40,38 dan standart deviasi (SDx1) 

adalah 4,178. Untuk menentukan kategori variabel 

pembiasaan salat tahajud santri di Pondok pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ien itu tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan 

frekuensi dan presentase sebagai berikut: 

a. Mx1 + 1.SDx1 = pembiasaan salat tahajud santri 

tinggi 

b. Mx1 - 1.SDx1 sampai Mx1+ 1.SDx1 = kategori 

pembiasaan salat tahajud santri sedang 

c. Mx1 - 1.SDx1 = kategori pembiasaan salat tahajud 

santri rendah  

Adapun penghitungannya sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = 40,38  + 1. 4,178 

 = 40,38  +  4,178 

 = 44,558 = 45 (dibulatkan) 

Mx1 - 1.SDx1 = 40,38 - 1. 4,178 

 = 40,38 -  4,178 

 = 36,202 = 36 (Dibulatkan) 
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Dengan demikian dapat diketahui skor >45 

dikategorikan pembiasaan salat tahajud santri tinggi, 

sedangkan skor 36-45 dikategorikan pembiasaan  

salat tahajud santri sedang, dan skor kurang dari 36 

dikategorikan pembiasaan salat tahajud santri 

rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

pembiasaan salat tahajud santri di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ien dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Pembiasaan Salat Tahajud Santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubadi’ien 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 >45 19 18,8% Tinggi 

2 36-45 67 66,3% Sedang 

3 <36 15 14,9% Rendah 

Jumlah 101 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan pembiasaan salat tahajud santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien dalam 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 19 santri 

dengan presentase 18,8%, dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 67 santri dengan 

presentase 66,3% dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 15 santri dengan presentase 

14,9%. 
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Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan bahwa pembiasaan salat tahajud santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien dalam 

kategori sedang dengan 67 responden. 

 

2. Deskripsi Data tentang Membaca Alquran 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah 

untuk memberikan gambaran sejumlah data hasil 

penskoran tes membaca alquran santri Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien sesuai dengan 

indikator yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, 

peneliti memperoleh data tentang tes membaca 

alquran sebagai berikut.  

Kriteria penilaian:  

1. Tajwid : Mad dan Idgham 

2. Makhorijul huruf 

3. Tartil 

4. Adab  

Tabel 4.7 

Indikator Penilaian Membaca Alquran 

NO Kriteria Indikator 

1 Tajwid 
Makhorijul 

huruf 

Jika pelafadzan 

makhorijul huruf ayat 

alquran dibaca 

dengan jelas dan 

benar, maka 

mendapat nilai 6-10 

Jika pelafadzan 

makhorijul huruf ayat 

alquran dibaca tidak  

jelas dan benar, maka 
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NO Kriteria Indikator 

mendapat nilai 1-5 

Mad 

Jika hukum bacaan 

mad dalam ayat 

alquran dibaca 

dengan benar, maka 

mendapat nilai 6-10 

Jika kurang tepat 

dalam pembacaan 

mad dalam ayat 

alquran , maka 

mendapat nilai  1-5 

Ikhfa‟ 

Jika hukum bacaan 

ikhfa‟ dalam ayat 

alquran dibaca 

dengan benar, maka 

mendapat nilai 6-10 

Jika kurang tepat 

dalam pembacaan 

ikhfa‟ dalam ayat 

alquran , maka 

mendapat nilai  1-5 

2 Tartil  

Jika ayat alquran dibaca dengan 

tartil maka mendapat nilai 6-10 

Jika terburu-buru dalam membaca 

ayat alquran maka mendapat nilai 1-

5 

3 Adab 

Jika beradab baik dalam membaca 

alquran maka mendapat nilai 6-10 

Jika beradab kurang baik dalam 

membaca alquran maka mendapat 

nilai 1-5 
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Tabel 4.8 

Daftar Nilai Tes Membaca Alquran 

No. Skor Frekuensi No. Skor Frekuensi 

1 29 3 6 39 10 

2 35 7 7 40 22 

3 36 16 8 41 13 

4 37 23 9 42 5 

5 38 1  44 1 

Jumlah 101 

 

Dari data tersebut kemudian dicari mean dan 

standart deviation melalui program spss 16.0 for 

windows dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Penghitungan Standart Deviasi Membaca 

Alquran Santri 

 
Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui 

mean (Mx1) adalah 38,16 dan standart deviasi (SDx1) 

adalah 2,2686. Untuk menentukan kategori variabel 

membaca alquran santri di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ien itu tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan 

frekuensi dan presentase sebagai berikut: 
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a. Mx1 + 1.SDx1 = kategori membaca alquran santri 

tinggi 

b. Mx1 - 1.SDx1 sampai Mx1+ 1.SDx1 = kategori 

membaca alquran santri sedang 

c. Mx1 - 1.SDx1 = kategori membaca alquran santri 

rendah  

Adapun penghitungannya sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = 38,16 +1. 2,686 

 = 38,16 +  2,686 

 = 40,846= 41 (dibulatkan) 

Mx1 - 1.SDx1 = 38,16 - 1. 2,686 

 = 38,16 -  2,686 

 = 35,474= 35 (Dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui skor >41 

dikategorikan membaca alquran santri tinggi, 

sedangkan skor 35-41 dikategorikan membaca 

alquran santri sedang, dan skor <35 dikategorikan 

membaca alquran santri rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

membaca alquran santri santri di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ien dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Kategorisasi Membaca Alquran Santri Santri di 

Pondok Pesantren Hdayatul Mubadi’ien 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 >41 6 5,94% Tinggi 

2 35 - 41 92 91,08% Sedang 

3 <35 3 2,98% Rendah 

Jumlah 101 
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan membaca alquran santri santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien dalam 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 6 santri 

dengan presentase 5,94%, dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 92 santri dengan 

presentase 91,08% dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi sebanyak 3 santri dengan 

presentase 2,98%. Dengan demikian secara umum 

dapat dikatakan bahwa membaca alquran santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien dalam 

kategori sedang dengan 92 responden. 

 

3. Deskripsi Data tentang Kecerdasan Spiritual 

Santri 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah 

untuk memberikan gambaran sejumlah data hasil 

penskoran angket yang telah disebarkan pada santri 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien sesuai 

dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. 

Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang 

kecerdasan spiritual santri.  

Adapun komponen yang diukur mengenai 

kecerdasan spiritual santri pada santri Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien dapat dlihat dalam 

kisi-kisi berikut: 
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Tabel 4.11 

Kisi-kisi Angket Kecerdasan Spiritual Santri 

Variabel 

penelitian 
Indikator 

No. Item 

Sebelum 

validitas 

Sesudah 

validitas 

Kecerdasan 

Spiritual 

Santri (Y) 

Selalu 

merasakan 

kehadiran 

Allah 

1, 2, 3 1 

Memiliki 

tujuan 

hidup 

yang jelas 

4, 5, 6 4, 5, 6 

Memiliki 

prinsip 

hidup 

7, 8, 9 7, 8 

Cenderung 

kepada 

kebaikan 

10, 11, 

12 
10, 11 

Berjiwa 

besar 

13, 14, 

15 
13, 14 

Memiliki 

empati 

16, 17, 

18, 19, 

20 

16, 17, 19, 

20 

Adapun data hasil angket kecerdasan spiritual 

santri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Daftar Hasil Angket Kecerdasan Spiritual 

No. Skor Frekuensi No. Skor Frekuensi 

1 31 1 10 46 13 

2 35 1 11 47 8 

3 38 2 12 48 16 

4 39 2 13 49 7 

5 40 5 14 50 2 

6 41 7 15 51 4 

7 42 8 16 52 3 

8 43 4 17 46 13 

9 44 7    

Jumlah 101 

Dari data tersebut kemudian dicari mean dan 

standart deviation melalui program spss 16.0 for 

windows dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Penghitungan Standart Deviasi Kecerdasan 

Spritual Santri 

 
 

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui 

mean (Mx1) adalah 45,18 dan standart deviasi (SDx1) 

adalah 3,791. Untuk menentukan kategori variabel 

kecerdasan spiritual santri di Pondok pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ien itu tinggi, sedang dan rendah, 
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dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan 

frekuensi dan presentase sebagai berikut: 

a. Mx1 + 1.SDx1 = kecerdasan spiritual santri tinggi 

b. Mx1 - 1.SDx1 sampai Mx1+ 1.SDx1 = kategori 

kecerdasan spiritual santri sedang 

c. Mx1 - 1.SDx1 = kategori kecerdasan spiritual santri 

rendah  

Adapun penghitungannya sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = 45,18 + 1. 3,791 

 = 45,18 +  3,791 

 = 48,971= 49 (dibulatkan) 

Mx1 - 1.SDx1  = 45,18 - 1. 3,791 

 = 45,18 -  3,791 

 = 41,389 = 41 (Dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui skor >49 

dikategorikan kecerdasan spiritual santri tinggi, 

sedangkan skor 41-49 dikategorikan kecerdasan 

spiritual santri sedang, dan skor kurang dari 41 

dikategorikan kecerdasan spiritual santri rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ien dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Kategorisasi Kecerdasan Spiritual Santri di 

Pondok Pesantren Hdayatul Mubadi’ien 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 >49 12 11,9% Tinggi 

2 41-49 78 77,2% Sedang 

3 <41 11 10,9% Rendah 

Jumlah 101 
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien dalam 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 12 santri 

dengan presentase 11,9%, dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 78 santri dengan 

presentase 77,2% dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 11 santri dengan presentase 

10,9%. Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan bahwa kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien dalam 

kategori sedang dengan 78 responden. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data dari variabel yang diteliti normal atau 

tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang 

kenormalan data. Uji normalitas ini dilakukan 

menggunakan rumus Kolmogrof Smirnov dengan 

bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.15 

Uji Normalitas dengan Kolomogrov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Salat 

Tahajud 

Membaca 

Alquran 
Kecerdasan 

Spiritual 

N 31 31 31 

Normal 

Parametersa 

Mean 39.03 38.32 43.97 

Std. 

Deviation 
4.687 2.903 4.301 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .124 .202 .101 

Positive .119 .160 .077 

Negative -.124 -.202 -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z .692 1.126 .563 

Asymp. Sig. (2-tailed) .724 .158 .909 

a. Test distribution is Normal. 

Perhitungan uji normalitas dengan 

Kolmogrov- Smirnov Z diperoleh jumlah Asymp. 

Sig.(2 failed) untuk pembiasaan salat tahajud  

sebesar 0,724, membaca alquran sebesar 0,158 dan 

kecerdasan spiritual sebesar 0,909 Apabila nilai 

probabilitas > 0,05, maka dikatakan berdistribusi 

normal, sebaliknya jika nilai probabilitas <0,05 

maka dikatakan tidak normal. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel pembiasaan salat 

tahajud (X1), membaca alquran (X2) dan kecerdasa 

n spiritual (Y) berdistribusi normal. 

 

2. Uji linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui 

antara dua variabel mempunyai hubungan atau tidak. 

Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 
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versi 16.0 for windows dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.16 

Uji Linearitas Data Pembiasaan Salat Tahajud 

dan Kecerdasan Spiritual 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

kecerdasan 

spiritual * 

Pembiasaan 

salat 

tahajud 

Between 

Groups 

(Combined) 247.013 14 17.644 1.275 .239 

Linearity 85.009 1 85.009 6.145 .015 

Deviation 

from 

Linearity 

162.004 13 12.462 .901 .555 

Within Groups 1189.779 86 13.835   

Total 1436.792 100    

Berdasarkan uji linearitas di atas diperoleh 

nilai signifikansi > α (0,555> 0,05) yang artinya 

terdapat hubungan linear antara variabel pembiasaan 

salat tahajud dengan kecerdasan spiritual) 

 

Tabel 4.17 

Uji Linearitas Membaca Alquran dengan 

Kecerdasan Spiritual  
ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kecerdasan 

spiritual  * 

Membaca 

Alquran 

Between 

Groups 

(Combined) 378.552 9 42.061 3.617 .001 

Linearity 164.835 1 164.835 14.174 .000 

Deviation from 

Linearity 
213.717 8 26.715 2.297 .027 

Within Groups 1058.240 91 11.629   

Total 1436.792 100    
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Berdasarkan uji linieritas di atas diperoleh 

nilai signifikansi  >  (0,027 > 0,05) yang artinya 

terdapat hubungan linier antara variabel membaca 

alquran dengan kecerdasan spiritual. 

 

3. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

kooperasi yang tinggi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Uji 

multikolinearitas pengujiannya menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Metode 

pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai 

VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 

maka model regresi bebas dari mulitikolinieritas. 

Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.18 

Uji Multikolinearitas Pembiasaan Salat Tahajud 

dan Membaca Alquran  terhadap Kecerdasan 

Spiritual 

Coefficient Correlations
a 

Model 

membaca 

alquran 

pembiasaan 

salat tahajud 

1 Correlations membaca alquran 1.000 .136 

pembiasaan salat tahajud .136 1.000 

Covariances membaca alquran .018 .002 

pembiasaan salat tahajud .002 .007 

a. Dependent Variable: kecerdasan spiritual   
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 54.588 6.492  8.408 .000   

pembiasaan 

salat tahajud 
.182 .085 .201 2.141 .035 .981 1.019 

membaca 

alquran 
-.439 .132 -.311 -3.320 .001 .981 1.019 

a. Dependent Variable: kecerdasan spiritual   

Berdasarkan perhitungan uji 

multikolinearitas dapat diketahui hasilnya sebagai 

berikut: 

1) Menggunakan besaran koefisien korelasi antar 

variabel bebas dari output diatas terlihat 

koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar 

0,136 jauh dibawah 0,60 disimpulkan antar 

variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. 

2) Menggunakan besaran tolerance (α) dan variance 

inflation faktor (VIF). Jika menggunakan 

alpha/tolerance = 10% atau 0,10, maka VIF = 10. 

Dari output besar VIF hitung (VIF pembiasaan 

salat tahajud = 1,019 dan VIF membaca alquran= 

1,019) < VIF= 10 dan semua tolerance variabel 

bebas (0,981 = 98,1%) diatas 10%, dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak 

terjadi multikolinieritas. 

 

4. Uji heteroskodastisitas 

Uji heteroskodastisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 
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ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskodastisitas. Uji 

heteroskodastisitas penelitian ini diuji dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

Pengujian ini apabila terjadi pada scatterplot titik-

titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan 

SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik 

origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur, maka tidak terjadi 

heteroskodastisitas. Untuk lebih jelasnya hasil dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.1 

Uji Heteroskodastisitas 

 
 

Berdasarkan output Scatterplots di atas 

diketahui bahwa: 

a. Titik-titik data penyebar diatas dan di bawah atau 

di sekitar angka 0. 
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b. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di 

bawah saja. 

c. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola 

bergelombang melebebar kemudian  menyempit 

dan melebar kembali. 

d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

Dengan demikian dapat kita simpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, 

hingga model regresi yang baik dan ideal dapat 

terpenuhi. 

 

5. Analisis Data Tentang Pengaruh Pembiasaan 

Salat Tahajud Terhadap Kecerdasan Spiritual 

Santri di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi’ien Klego Tahun Ajaran 2019 

Setelah data terkumpul dan data sudah normal 

baik data pembiasaan salat tahajud terhadap 

kecerdasan spiritual santri kemudian di tabulasikan. 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antar pembiasaan salat tahajud dengan kecerdasan 

spiritual. Peneliti menggunakan rumus regresi 

sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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a. Persamaan regresi sederhana 

Tabel 4.19 

Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud 

terhadap Kecerdasan Spiritual 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 36.268 3.590  10.103 .000 

pembiasaan salat 

tahajud 
.221 .088 .243 2.495 .014 

a. Dependent Variable: kecerdasan spiritual   

 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada 

constanta  adalah 36,268 sedang nilai 

pembiasaan salat tahajud  adalah 0,221 

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

 =  + x 

   = 36,268 + 0,221x 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 36,268 artinya jika 

pembiasaan salat tahajud nilainya 0,221 

maka kecerdasan spiritual santri nilainya 

sebesar 36,268. 

b) Koefisien regresi variabel pembiasaan salat 

tahajud sebesar 0,221 artinya jika 

pembiasaan salat tahajud mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kecerdasan 

spiritual akan mengalami peningkatan 0,539 

satuan. Koefisien bernilai positif artinya 
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hubungan antara pembiasaan salat tahajud 

dengan kecerdasan spiritual adalah positif, 

artinya semakin tinggi pembiasaan salat 

tahajud maka semakin meningkat kecerdasan 

spiritual santri. 

 

b. Hipotesis 

Ha :  ada pengaruh yang signifikan antara 

pembiasaan salat tahajud terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien tahun 

2019. 

Ho :  tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara salat tahajud terhadap kecerdasan 

spiritual santri di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ien tahun 2019. 

 

c. Uji F (Fhitung dan Ftabel) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen atau tidak. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 4.20 

Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud  

terhadap Kecerdasan Spiritual Santri 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 85.009 1 85.009 6.226 .014a 

Residual 1351.783 99 13.654   

Total 1436.792 100    

a. Predictors: (Constant), pembiasaan salat tahajud 

b. Dependent Variable: kecerdasan spiritual 

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh  = 6,226 >  = 3,96 

sedangkan tingkat signifikansi/ probabilitas 

0,001 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho 

ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada 

pengaruh antara salat tahajud terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ien tahun 2019. 

 

d. Koefisien Determinasi (R
2
) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi ( ) dapat 

dilihat pada tabel hasil pengolahan data 

regresi linier sederhana bagian Model 

Summary. Perhitungan ini menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for windows, lebih 

jelasnya lihat tabel hasil berikut: 
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Tabel 4.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud 

terhadap Kecerdasan Spiritual Santri 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .243a .059 .050 3.695 

a. Predictors: (Constant), pembiasaan salat tahajud 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,243 

dan dijelaskan besar presentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguatan R. Dari 

output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 

0,059 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh salat tahajud terhadap kecerdasan 

spiritual santri di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi‟ien adalah sebesar 5,9%, dan 94,1% 

di pengaruhi oleh faktor lain. 

 

6. Analisis Data Tentang Pengaruh Membaca 

Alquran Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri 

di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien 

Klego Tahun 2019 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

membaca alquran terhadap kecerdasan spiritual 

santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien 

tahun 2019. maka peneliti menggunakan teknik 
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perhitungan linier sederhana dengan bantuan SPSS 

versi 16.0 for windows. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

a. Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 4.22 

Pengaruh Membaca Alquran terhadap 

Kecerdasan Spiritual 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 63.417 5.105  12.424 .000 

membaca 

alquran 
-.478 .133 -.339 -3.582 .001 

a. Dependent Variable: kecerdasan spiritual  

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada 

constanta  adalah 63,417 sedang nilai 

membaca alquran  adalah -0,478 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

 =  + x 

   = 63,417- 0,478x 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

1) Konstanta sebesar 63,417artinya jika 

membaca alquran nilainya -0,478 maka 

kecerdasan spiritual nilainya sebesar 63,417. 

2) Dari model tersebut dapat diketahui bahwa 

koefisien bernilai negatif, hubungan antara 

membaca alquran dengan kecerdasan 

spiritual adalah negatif, artinya semakin 



92 

tinggi membaca alquran maka semakin turun 

kecerdasan spiritual santri. 

 

b. Hipotesis 

Ha : ada pengaruh yang signifikan antara 

membaca alquran terhadap kecerdasan ok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien tahun 

2019. 

Ho : tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara membaca alquran terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien tahun 

2019. 

 

c. Uji F (Fhitung dan Ftabel) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen atau tidak. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.23 

Pengaruh Membaca Alquran terhadap 

Kecerdasan Spiritual 

ANOVA
b 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 164.835 1 164.835 12.830 .001a 

Residual 1271.957 99 12.848   

Total 1436.792 100    

a. Predictors: (Constant), membaca alquran 

b. Dependent Variable: kecerdasan spiritual 
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Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh  = 12,830 >  = 3,96 

sedangkan tingkat signifikansi/ probabilitas  

0,001 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho 

ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada 

pengaruh yang signifikan antara membaca 

alquran terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien tahun 

2019. 

 

d. Koefisien Determinafcsi (R
2
) dan Interpretasi 

1) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi ( ) dapat 

dilihat pada tabel hasil pengolahan data 

regresi linier sederhana bagian Model 

Summary. Perhitungan ini menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for windows, lebih 

jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

Tabel 4.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pengaruh Membaca Alquran terhadap 

Kecerdasan Spiritual Santri 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .339a .115 .106 3.584 

a. Predictors: (Constant), membaca alquran 

Tabel di atas menjelaskan besarnya 

nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 

0,339 dan dijelaskan besar presentase 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
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terikat yang disebut koefisien determinasi 

yang merupakan hasil dari penguatan R. Dari 

output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 

0,115 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh membaca alquran terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien tahun 2019 

adalah sebesar 11,5%, dan 88,5% di 

pengaruhi oleh faktor lain. 

 

7. Analisis Pengaruh salat tahajud dan membaca 

alquran terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubatdi’ien Klego 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

pembiasaan salat tahajud dan membaca alquran 

terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien tahun 2019, maka 

peneliti menggunakan teknik perhitungan linier 

berganda dengan bantuan SPSS versi 16.0 for 

windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

a. Persamaan Regresi Ganda 

Tabel 4.25 

Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud dan 

Membaca Alquran terhadap Kecerdasan 

Spiritual Santri 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 54.588 6.492  8.408 .000 

pembiasaan salat 

tahajud 
.182 .085 .201 2.141 .035 

membaca alquran -.439 .132 -.311 -3.320 .001 

a. Dependent Variable: kecerdasan spiritual 

                                                                                                                

Pada tabel Coefficient, pada kolom B pada 

constanta  adalah 54,588 sedang nilai 

pembiasaan salat tahajud  0,182 sedang nilai 

membaca alquran sebaya  -0,439 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

 =  + x + x 

    = 54,588 + 0,182x - 0,439x 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 54,588 artinya jika 

pembiasaan salat tahajud dan membaca 

alquran nilainya 0,182 dan -0,439 maka 

kecerdasan spiritual nilainya sebesar 54,588. 

b) Dari model tersebut dapat diketahui bahwa 

kecerdasan spiritual akan naik, apabila 

pembiasaan salat tahajud ditingkatkan dan 



96 

akan turun apabila membaca alquran 

dinaikkan.  

 

b. Hipotesis 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara 

pembiasaan salat tahajud dan membaca 

alquran secara simultan terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubatdi‟ien tahun 

2019. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara pembiasaan salat tahajud dan 

membaca alquran secara simultan terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubatdi‟ien tahun 

2019. 

 

c. Uji F (  ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen atau 

tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 

berikut: 
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Tabel 4.26 

Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud dan 

Membaca Alquran terhadap Kecerdasan 

Spiritual Santri  

ANOVA
b 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 221.685 2 110.842 8.940 .000a 

Residual 1215.108 98 12.399   

Total 1436.792 100    

a. Predictors: (Constant), membaca alquran, pembiasaan 

salat tahajud 

b. Dependent Variable: kecerdasan spiritual    

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh  = 8,940 > = 3,09 

sedangkan tingkat signifikansi/ probabilitas 0,000 

< 0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak 

yang berarti terima Ha yaitu Ada pengaruh antara 

pembiasaan salat tahajud dan membaca alquran 

terhadap kecerdasan spiritual santri di PondoK 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien Klego tahun 

2019. 

 

d. Koefisien Determinasi ( ) dan Interpretasi 

1) Koefisien Determinasi ( ) 

Nilai koefisien determinasi ( ) dapat 

dilihat pada tabel hasil pengolahan data 

regresi linier berganda bagian Model 

Summary. Perhitungan ini menggunakan 
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program SPSS versi 16.0 for windows, lebih 

jelasnya lihat tabel hasil berikut: 

Tabel 4.27 

Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud dan 

Membaca Alquran terhadap Kecerdasan 

Spiritual Santri 
Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .393
a
 .154 .137 3.521 

a. Predictors: (Constant), membaca alquran, 

pembiasaan salat tahajud 

 

2) Interpretasi  

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,393 

dan dijelaskan besar presentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguatan R. Dari 

output tersebut diperoleh koefisien R
2 

sebesar 

0,154 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh pembiasaan salat tahajud dan 

membaca alquran kecerdasan spiritual santri 

di Pondok Pesantren Hidayatul Mubatdi‟ien 

adalah sebesar 15,4%, dan 84,6% di 

pengaruhi oleh faktor lain. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data 

tentang pembiasaan salat tahajud dan kecerdasan 

spiritual dengan cara menyebar angket sedangkan 

membaca alquran dengan cara tes membaca alquran 

kepada santri di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi‟ien. 

1. Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud terhadap 

Kecerdasan Spiritual 

Dari perhitungan analisis regresi linier 

sederhana tentang pembiasaan salat tahajud terhadap 

kecerdasan spiritual santri diperoleh nilai 

Fhitung>Ftabel yaitu 6,226 > 3,96 dengan persamaan 

regresi Y= 36,268 + 0,221x sehingga Ho ditolak. Hal 

itu pembiasaan salat tahajud mempunyai pengaruh 

terhadap kecerdasan spiritual santri. Besar koefisien 

determinasi (R2) adalah 0,059= 5,9%. Artinya 

pembiasaan salat tahajud berpengaruh sebesar 5,9% 

terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien, sedangkan 94,1% 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak 

diteliti. Menurut Suharsono ibadah-ibadah sunnah 

seperti salat lail (qiyamul lail) dan membaca alquran 

secara tartil dapat mempengaruhi kecerdasan 

spiritual. Oleh karena itu, pembiasaan salat tahajud 

dapat meningkatkan kecerdasan spiritual santri.
126

 

 

                                                             
126 Suahrsono, 163. 
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2. Pengaruh membaca Alquran terhadap 

Kecerdasan Spiritual Santri 

Dari perhitungan analisis regresi linier 

sederhana tentang membaca alquran terhadap 

kecerdasan spiriual santri diperoleh nilai 

Fhitung>Ftabel yaitu 12,830 > 3,96 dengan persamaan 

regresi Y= 63,417 - 0,478x  sehingga Ho ditolak. Hal 

itu berarti membaca alquran mempunyai pengaruh 

terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubatdi‟ien. Besar koefisien 

determinasi (R2) adalah 0,115 = 11,5%. Artinya 

membaca alquran berpengaruh sebesar 11,5% 

terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubatdi‟ien, sedangkan 88,5% 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak 

diteliti. Menurut Suharsono ibadah-ibadah sunnah 

seperti salat lail (qiyamul lail) dan membaca alquran 

secara tartil dapat mempengaruhi kecerdasan 

spiritual. Oleh karena itu, membaca alquran dapat 

meningkatkan kecerdasan spiritual santri.
127

 

 

3. Pengaruh Pembiasaan Salat Tahajud dan 

Membaca Alquran terhadap Kecerdasan 

Spiritual Santri  

Dari perhitungan analisis regresi linier 

berganda tentang pembiasaan salat tahajud dan 

membaca aluran terhadap kecerdasan spiritual santri 

di Pondok Pesantren Hidayatul Mubatdi‟ien 

                                                             
127 Ibid. 
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diperoleh nilai Fhitung>Ftabel yaitu Ftabel yaitu 8,940 > 

3,09 dengan persamaan regresi Y= 54,588 + 0,182 - 

0,439x sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti 

pembiasaan salat tahajud dan membaca alquran 

mempunyai pengaruh terhadap kecerdasan spiritual 

santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubatdi‟ien. 

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 

kecerdasan spiritual akan naik, apabila pembiasaan 

salat tahajud ditingkatkan dan akan turun apabila 

membaca alquran ditingkatkan. Besar koefisien R
2 

sebesar 0,154 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh pembiasaan salat tahajud dan membaca 

alquran terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubatdi‟ien adalah 

sebesar 15,4%, dan 84,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang sedang tidak diteliti. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kecerdasan spiritual anak 

perkembang spiritual anak, yaitu: 

a. Faktor Pembawaan (Internal) 

b. Faktor Lingkungan (Eksternal) 

c. Lingkungan Keluarga 

d. Lingkungan Sekolah 

e. Pengajaran melalui objek semesta (ayat-ayat 

qouniyh) 

f. Ibadah-ibadah sunnah seperti qiyamul lail dan 

membaca alquran secara tartil 

g. Penyucian diri
128

 

 

                                                             
128 Suharsono, 161-164. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari permasalahan yang dilakukan 

dalam bab pendahuluan pada skripsi ini serta didukung 

oleh data hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan rumus “regresi linear sederhana 

dan regresi linear berganda” maka skripsi ini dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh nilai regresi variabel pembiasaan 

salat tahajud terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien dengan 

tebel Anova didapatkan hasil nilai Fhitung>Ftabel yaitu 

6,226 > 3,96 dengan persamaan regresi Y= 36,268 + 

0,221x sehingga Ho ditolak. Hal itu pembiasaan salat 

tahajud mempunyai pengaruh terhadap kecerdasan 

spiritual santri. Besar koefisien determinasi (R2) 

adalah 0,059= 5,9%. Artinya pembiasaan salat 

tahajud berpengaruh sebesar 5,9% terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi‟ien, sedangkan 94,1% sisanya 

dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak diteliti. 

Sedangkan dalam pengkatagorisasian kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 19 santri dengan 

presentase 18,8%, dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 67 santri dengan presentase 

66,3% dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 15 santri dengan presentase 14,9%. Dapat 

disimpulkan bahwa santri di Pondok Pesantren 

102 
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Hidayatul Mubtadi‟ien memiliki pembiasaan salat 

tahajud dengan kategori sedang. 

2. Terdapat pengaruh nilai regresi membaca alquran 

terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien dengan tebel 

Anova didapatkan nilai Fhitung>Ftabel yaitu 12,830 > 

3,96 dengan persamaan regresi Y= 63,417 - 0,478x  

sehingga Ho ditolak. Hal itu berarti membaca 

alquran mempunyai pengaruh terhadap kecerdasan 

spiritual santri di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubatdi‟ien. Besar koefisien determinasi (R2) 

adalah 0,115 = 11,5%. Artinya membaca alquran 

berpengaruh sebesar 11,5% terhadap kecerdasan 

spiritual santri di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubatdi‟ien, sedangkan 88,5% sisanya dipengaruhi 

faktor lain yang sedang tidak diteliti. Sedangkan 

dalam pengkatagorisasian kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 6 santri dengan presentase 

5,94%, dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 92 santri dengan presentase 91,08% dan 

dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 3 

santri dengan presentase 2,98%. Dapat disimpulkan 

bahwa santri di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi‟ien memiliki pembiasaan membaca alquran 

dengan kategori sedang.  

3. Terdapat pengaruh nilai regresi pembiasaan salat 

tahajud dan membaca alquran terhadap kecerdasan 

spiritual santri di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi‟ien dengan tebel ANOVA didapatkan hasil 

nilai Fhitung>Ftabel yaitu Ftabel yaitu 8,940 > 3,09 
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dengan persamaan regresi Y= 54,588 + 0,182 - 

0,439x sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti 

pembiasaan salat tahajud dan membaca alquran 

mempunyai pengaruh terhadap kecerdasan spiritual 

santri di Pondok Pesantren Hidayatul Mubatdi‟ien. 

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 

kecerdasan spiritual akan naik, apabila pembiasaan 

salat tahajud ditingkatkan dan akan turun apabila 

membaca alquran ditingkatkan. Besar koefisien R
2 

sebesar 0,154 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh pembiasaan salat tahajud dan membaca 

alquran terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Hidayatul Mubatdi‟ien adalah 

sebesar 15,4%, dan 84,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang sedang tidak diteliti. 

 

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai 

pengaruh pembiasaan salat tahajud dan membaca 

alquran terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi‟ien, maka saran-saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai  berikut: 

1. Pimpinan Pondok dan ustadz/ustadzah diharapkan 

dapat mengambil kebijakan agar lebih ditingkatkan 

dalam mengembangkan pembiasaan salat tahajud 

dan membaca alquran menjadi lebih baik lagi karena 

secara kesuluruhan pembiasaan salat tahajud, 

membaca alquran mampu meningkatkan kecerdasan 

spiritual santri di Pondok Pesantren Hidayatul 

Mubtadi‟ien. 



105 

2. Diharapkan peneliti memberikan inspirasi sekaligus 

motivasi bagi peneliti lain, khususnya mahasiswa 

IAIN Ponorogo untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut yang terkait dengan gagasan peneliti. 
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