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Hubungan Antara Pembentukan Karakter Dengan Kecerdasan Spiritual 
Dalam Kegiatan OSIS Pada Seluruh Anggota OSIS Yang Aktif Di SMA 

Negeri 22 Palembang 
 

ABSTRAK 
 

Fakta yang ada di lapangan menunjukkan adanya karakter yang rendah 
sehingga menyebabkan rendahnya juga tingkat kecerdasan spiritual siswa anggota 
osis terlihat pada fenomena banyaknya siswa yang kurang disiplin, kurang santun, 
kurang bertanggungjawab, kurang perduli sehingga menyebabkan siswa kurang 
baik kecerdasan spiritualnya. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas 
dan variabel terikat, variabel bebas adalah pembentukan karakter, sedangkan 
variabel terikatnya adalah kecerdasan spiritual. Hipotesis yang diajukan adalah 
hubungan antara pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual  

Populasi dalam penelitian ini yaitu 110 orang siswa anggota osis yang aktif 
di SMA Negeri 22 Palembang, sedangkan jumlah sampel yang digunakan 
sebanyak 78 orang siswa anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang. 
Teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik random sampling sederhana 
dengan mengacu pada tabel Isac dan Michael pada taraf kesalahan 10%. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu 
dengan penyebaran skala. Dimana, pembentukan karakter siswa akan diungkap 
melalui skala yang disusun peneliti berdasarkan aspek-aspek pembentukan 
karakter menurut Mnemonics sebagai berikut; trustworthiness (kepercayaan), 
respect (menghormati), responsibility (tanggung jawab), fairness (keadilan), 
caring (kepedulian), dan citizenship (kewarganegaraan). Sedangkan Kecerdasan 
Spiritual siswa akan diungkap melalui skala yang disusun peneliti berdasarkan 
aspek-aspek kecerdasan spiritual menurut Khavari sebagai berikut; sudut pandang 
spiritual-keagamaan, sudut pandang sosial-keagamaan, dan sudut pandang etika 
sosial. 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 
adalah dengan analisis regresi sederhana. Semua perhitungan analisis data 
dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS (Statistical 
Package for Social Science) for windows versi 17. 

Hasil analisis yang diperoleh koefisien korelasi sebesar r = 0,710 dan 
signifikansi p = 0,000 (p < 0,01) bahwa hipotesis terbukti, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan antara pembentukan karakter dengan 
kecerdasan spiritual dalam kegiatan osis pada seluruh anggota osis yang aktif di 
SMA Negeri 22 Palembang. Adapun hasil sumbangan yang diberikan 
pembentukan karakter terhadap kecerdasan spiritual sebesar 50,4%, sedangkan 
49,6% lainnya ditentukan oleh hal lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

 
 

Kata Kunci : Karakter, Kecerdasan Spiritual 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan bidang komunikasi dan transportasi telah menciptakan sebuah era 

yang dikenal dengan sebutan globalisasi. Perkembangan dan kemajuan di kedua 

bidang tersebut telah memperlancar terciptanya globalisasi dalam kehidupan 

manusia. Dalam prosesnya, globalisasi membawa dampak positif maupun negatif 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Salah satu dampak 

positif globalisasi antara lain; berkembangnya dunia pariwisata, tersedianya 

sarana komunikasi dan transportasi, kegiatan ekonomi antar bangsa berlangsung 

dengan cepat dan mudah, memudahkan mobilisasi manusia dan barang atau jasa 

dll. Adapun dampak negatif globalisasi antara lain; lunturnya semangat 

kekeluargaan karena dalam masyarakat cenderung muncul sifat-sifat 

individualisme, muncul perilaku yang menyimpang dari norma agama dan adat 

istiadat, lunturnya nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat.1 Sebenarnya 

permasalahan-permasalahan dari dampak negatif ini dapat ditanggulangi melalui 

banyak cara, salah satunya dengan adanya pemberian edukasi oleh pemerintah 

dengan mencanangkan pendidikan nasional.  

Meskipun belum secara sistematik menyeluruh terbentuk, sebenarnya sudah 

ada program rintisan dalam instrumentasi dan praksis pendidikan nasional dengan 
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penanaman moral. Fokus dan muatannya cukup beragam. Sebagai contoh ada 

pengembangan nilai esensial budi pekerti yang dirinci menjadi 85 pilar butir. 

Kemudian ada pengembangan nilai dan etos demokratis dalam konteks 

pengembangan budaya sekolah yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Selanjutnya ada pula pengembangan nilai dan karakter bangsa. Bahkan kolaborasi 

Dikdasmen dan KPK menghasilkan nilai-nilai anti  korupsi yang mencakup jujur, 

adil, berani, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, peduli, sederhana, dan 

disiplin.2 

Selain itu, Muchlas Samani mengatakan bahwa ada juga pengembangan 

nilai dan perilaku keimanan dan ketakwaan dalam konteks tauhidiyah dan 

religiusitas sosial yang dikembangkan Ditjen Dikdasmen pada 1998-2009.3 

Dengan adanya pengembangan dari sektor keagamaan ini diharapkan mampu 

membangun generasi muda yang nanti menjadi generasi penerus bangsa. 

Perhatian yang demikian besar terhadap keimanan dan ketakwaan yang 

diajarkan agama tersebut antara lain diharapkan dapat merubah keadaan 

kehidupan yang saat ini menunjukkan keprihatinan. Perhatian pemerintah 

terhadap pendidikan keimanan dan ketakwaan (imtak) demikian besarnya, 

sehingga perhatian terhadap pendidikan keimanan dan ketakwaan ini pada 

akhirnya menunjukkan perhatian pada pendidikan agama, karena keimanan dan 

ketakwaan termasuk unsur ajaran agama yang paling asasi dan fundamental.4 
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Selanjutnya, keimanan dan ketakwaan dewasa ini semakin menjadi suatu 

aspek yang sangat penting, karena adanya berbagai paham kehidupan manusia dan 

telah mempengaruhi pola pikir serta pola perilakunya, seperti pola dan daya hidup 

hedonistic, materialistic, individualistic, prakmatik, dan sebagainya. Gejala-gejala 

kehidupan yang didasarkan pada pola hidup tersebut selanjutnya dengan mudah 

telah melanda para remaja usia sekolah yang secara psikologis tampak dengan 

mudah dapat dipengaruhi. Para orang tua saat ini misalnya, merasakan bahwa di 

antara tugas yang paling berat adalah bagaimana mengarahkan dan membina 

putra-putrinya agar selamat melewati masa remajanya.5 

Islam telah memerintahkan dan menganjurkan kepada kedua orang tua 

untuk mendidik anak-anaknya, dan menyerahkan tanggung jawab pendidikan 

anak-anak kepada kedua orang tua. sebagaimana Allah Ta’ala berfirman: 

¢ o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο 4θn= ¢Á9 $# ö� ãΒù&uρ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ tµ÷Ρ $# uρ Çtã Ì� s3Ζßϑ ø9 $# ÷�É9 ô¹ $# uρ 4’ n?tã !$tΒ y7 t/$|¹ r& ( ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ ÷“ tã 

Í‘θãΒ W{ $# ∩⊇∠∪   

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 
terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk 
hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS. Luqman : 17)6 

 
Ayat ini menjelaskan bahwa dirikanlah shalat dengan sebaik-baiknya, 

sehingga diridhai Allah SWT. Jika shalat yang dikerjakan itu diridhai Allah 
SWT., perbuatan keji dan perbuatan mungkar dapat dicegah. Ayat tersebut juga 
berusaha mengajak manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang diridhai 
Allah SWT., serta selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang 
menimpa, akibat dari mengajak manusia berbuat baik dan meninggalkan 
perbuatan yang mungkar, baik cobaan itu dalam bentuk kesenangan dan 
kemegahan, maupun dalam bentuk kesengsaraan dan penderitaan.7 
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Hlm. 412 
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsir Jilid I, Jakarta, Lentera Abadi, 2010, Hlm. 
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Ayat di atas yang berupa peran orang tua dalam memerintahkan anaknya 

untuk melaksanakan shalat, sejalan dengan nilai-nilai karakter atau perilaku 

manusia terhadap Tuhan-Nya. Nilai-nilai perilaku manusia terhadap Tuhan 

meliputi: taat kepada Tuhan, syukur, ikhlas, sabar, tawakkal (berserah diri kepada 

Tuhan).8 

Sesungguhnya agama Islam mencakup syari’at yang lengkap, meliputi 

bidang akidah, ibadah, kehidupan rumah tangga serta etika individu dan 

masyarakat. Tujuan dari syari’at-syari’at itu adalah untuk mendidik jiwa manusia 

dengan pendidikan yang mulia serta dilandasi dengan akhlak yang mulia pula. 

Akhlak yang mulia haruslah ditopang dan dikendalikan oleh kaidah yang 

menegakkan dan menyangga aktivitasnya, dan kaidah yang mengendalikan itu 

adalah iman. Tidak ada tempat bagi akhlak tanpa akidah, sehingga seseorang akan 

merasakan bahwa akhlak yang dipraktekkan itu merupakan cerminan dan bentuk 

aplikasi dari ajaran agama yang diimani.9 Begitu juga Rasulullah SAW. telah 

menetapkan kaidah dasar yang tujuannya agar anak mengikut kepada agama 

kedua orangtuanya, karena keduanyalah yang memberikan pengaruh kuat dalam 

diri anak. 

Namun demikian, tidak dapat diragukan lagi bahwa sejak anak manusia 

yang pertama lahir ke dunia telah dilakukan usaha-usaha pendidikan, manusia 

telah berusaha mendidik anak-anaknya, kendatipun mereka mendidik  dengan cara 

yang sangat sederhana. Demikian pula semenjak manusia saling bergaul, telah ada 
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usaha-usaha dari orang-orang yang lebih mampu dalam hal-hal tertentu untuk 

mempengaruhi orang lain dari teman bergaul, untuk kepentingan kemajuan orang-

orang yang bersangkutan itu. Dari uraian ini jelaslah kiranya, bahwa masalah 

pendidikan adalah masalahnya setiap orang dari dulu hingga sekarang, dan di 

waktu-waktu yang akan datang.10 

Adapun pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi 

pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Pendidikan salah satu wadah untuk 

menjadikan manusia cerdas. Pengembangan karakter masyarakat suatu bangsa 

tergantung pada sistem pendidikan yang dilaksanakan dalam suatu negara. Dalam 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab 1 Pasal 1 (1) pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dimana 

pesan dari undang-undang tersebut bermaksud agar pendidikan tidak hanya 

membentuk insan Indonesia yang pandai, tetapi juga memiliki kepribadian atau 

berkarakter, sehingga nantinya lahir generasi bangsa yang tidak hanya memiliki 

kemampuan aspek pengetahuan yang baik, namun memiliki generasi yang 

berkembang dengan karakter yang bernafaskan moral yang baik, nilai-nilai luhur 

bangsa serta beragama.11 
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Selanjutnya, dalam UU yang sama Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada pasal yang berbeda yakni pasal 3, yang menyebutkan: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.12 Tujuan yang sangat mulia 

dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional haruslah dapat di 

implementasikan dalam pendidikan formal maupun nonformal. Komponen 

pendidikan harus diupayakan untuk pengembangan pendidikan dengan muara 

tercapainya generasi muda penerus bangsa yang sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Hal demikian dapat memberikan manfaat bagi peserta didik untuk lebih 

bisa memahami dan mengerti cara berkarakter yang baik. 

Sejalan dengan tujuan pendidikan yang bermuara pada pembentukan pola 

pikir, pola sikap, dan pola tindak peserta didik. Dimana salah satu 

pembentukannya melalui organisasi seperti osis. Osis adalah suatu organisasi 

siswa yang ada di dalam lingkungan sekolah yang bersangkutan. Osis juga 

mempunyai peranan yakni sebagai wadah, sebagai motivator, dan sebagai peranan 

yang bersifat prefentif. Dengan demikian orang-orang yang berkecimpung dalam 

osis dapat mengaktualisasikan diri dan meningkatkan kemampuan dalam 
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berorganisasi, politik, kepemimpinan, dan keterampilan yang lainnya.13 Adapun 

orang-orang yang terlibat dalam osis harus berkarakter dan mempunyai 

kecerdasan spiritual, agar tujuan yang hendak dicapai bersama pun terwujud 

dengan baik. 

Karakter secara kebahasaan ialah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat atau watak. Kata 

karakter dipungut dari bahasa Inggris character, artinya watak, sifat, dan peran, 

sedangkan characteristic artinya sifat yang khas. Karakter telah menjadi bahasa 

Indonesia, yang semula dari bahasa Inggris (character) dan lebih jauh lagi dari 

bahasa Yunani charassein yang artinya “mengukir corak yang tetap dan tidak 

terhapuskan” sehingga dalam makna terminologi, karakter atau watak “merupakan 

perpaduan dari segala tabiat manusia sehingga menjadi tanda khusus untuk 

membedakan orang yang satu dengan yang lain”.14 Sedangkan pengertian dari 

membentuk adalah proses pengolahan dan pembentukan suatu unsur atau materi 

yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dan berbeda.  

Sedangkan pembentukan karakter sendiri merupakan upaya pengembangan 

dan pendidikan yang menekankan pada budi pekerti serta sejalan dengan hakikat 

pendidikan sebagai pranata kebudayaan yang berfungsi mengembangkan potensi 

akal budi manusia sehingga terbentuk kualitas manusia seutuhnya.15 

Selanjutnya nilai-nilai utama karakter yang harus dimiliki oleh siswa yakni 

iman dan taqwa, kejujuran, kasih sayang, keindahan, toleransi, keadilan, dan 
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kewarganegaraan. Siswa juga harus memiliki kecerdasan spiritual yakni dapat 

menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya. Dimana 

dengan nilai-nilai karakter dan spiritual tersebut dapat tercermin dalam tingkah 

laku kehidupan manusia, salah satunya lewat dunia pendidikan. 

Karakter dan kecerdasan spiritual jelas mempunyai hubungan. jika karakter 

seseorang itu baik, maka kecerdasan spiritualnya baik pula. Karena orang yang 

mempunyai karakter yang baik, akan mengerti bagaimana cara menyeimbangkan 

antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya, dimana hal tersebut 

disebut dengan kecerdasan spiritual. Dengan demikian, seseorang yang seperti itu 

dikatakan cerdas secara spiritualnya. Karena, karakter dan kecerdasan spiritual itu 

saling menyeimbangkan dan saling berkaitan satu sama yang lain. Seperti hal nya 

tujuan seorang anak yang berkarakter harus mempunyai kecerdasan spiritual agar 

dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. 

Perkataan kecerdasan (intelligence) berasal dari kata Latin intelligere yang 

berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain (to organize, to relate, to 

bind, together). Istilah “spiritual” di sini dipakai dalam arti “the animating or vital 

principle”  (penggerak atau prinsip hidup) yang memberi hidup pada organism 

fisik. Artinya, prinsip hidup yang menggerakkan hal yang material menjadi 

hidup.16 

Dengan demikian, kecerdasan spiritual adalah kamampuan yang dimiliki 

seseorang untuk memberi makna atas seluruh kejadian dalam hidup. Karakteristik 

orang-orang yang cerdas spiritual adalah berbuat baik, menolong, berempati, 
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memaafkan, memiliki kebahagiaan, memiliki sense of humor yang baik, dan 

merasa memikul misi mulia dalam hidupnya.17 Adapun orang yang cerdas 

spiritual harus memiliki ciri-ciri seperti kesadaran diri, spontanitas, termotivasi 

secara internal, kasih sayang (rasa berkomunitas, rasa mengikuti aliran 

kehidupan), menghargai keragaman, mandiri dan sebagainya.18 

Perpaduan pendidikan spiritual akan memunculkan kepribadian yang 

tangguh. Kualitas seseorang ditentukan oleh nilai-nilai yang senyatanya dihayati 

sebagai pemandu sikap dan perilakunya, baik dalam hubungan dengan diri sendiri, 

orang lain, alam sekitar, maupun (bagi orang beriman) dengan Tuhan. Watak dan 

kepribadian seseorang dibentuk oleh nilai-nilai yang senyatanya dipilih, 

diusahakan, dan secara konsisten diwujudkan dalam tindakan yang nyata.19 

Adapun nilai-nilai karakter menurut Endang Mulyasa antara lain cinta Allah 

dan kebenaran, tanggung jawab, disiplin dan mandiri, amanah, hormat dan santun, 

kasih sayang, peduli dan kerjasama, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, 

adil dan berjiwa kepemimpinan, baik dan rendah hati, dan toleran serta cinta 

damai.20 

Karakter yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi 

yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta memberi 

petunjuk terhadap penilaian. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menyatu 

dengan seluruh mata  pelajaran di sekolah, sesuai dengan mode kurikulum dan 
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pembelajarannya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pembetukan karakter 

melibatkan inteligensi question (IQ), emosional question (EQ), creativity question 

(CQ), yang secara keseluruhan harus tertuju pada pembentukan spiritual question 

(SQ).21 

Dunia pendidikan seharusnya memberikan pengaruh terhadap kecerdasan 

spiritual siswa-siswi tersebut. Karena kecerdasan spiritual siswa-siswi juga dapat 

dibentuk melalui pembentukan karakter yang diterapkan oleh pihak sekolah yang 

bersangkutan. Salah satu cara dalam pembentukan karakter tersebut melalui 

program kegiatan yang dibuat oleh sekolah tersebut. 

Banyak kita ketahui bahwa upaya  pengembangan dalam pembentukan 

karakter siswa yang dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga 

kependidikan (konselor) secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik 

dan diterapkan ke dalam program pengembangan diri dalam kegiatan sehari-hari 

sekolah secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti, seperti adanya kegiatan upacara pada hari 

besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan lain-

lain), setiap pagi sebelum memulai mata pelajaran bertadarus bersama dan setiap 

hari jum’at membaca yasin bersama, beribadah bersama atau shalat berjamaah 

setiap zuhur (bagi yang beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai 

pelajaran, mengucap salam.22 
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Saat ini, dunia memang sedang mencari keseimbangan di tengah maraknya 

fenomena perilaku amoral yang melibatkan peserta didik sebagai pelakunya, 

seperti seks pra-nikah, video porno, penyalahgunaan NAPZA dan minuman keras, 

tawuran, kekerasan perploncoan, penghinaan guru dan sesama murid melalui 

facebook. Bahkan kasus-kasus korupsi, kolusi dan manipulasi yang prevalensinya 

banyak melibatkan orang-orang terdidik dan terpelajar. Hal ini menjadi tamparan 

keras bagi dunia pendidikan yang idealnya melahirkan generasi-generasi terdidik 

dan beretika sekaligus menjadi musuh utama fenomena-fenomena perilaku amoral 

tersebut.23 

Lebih lanjut, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, 

mengatakan bahwa para siswa di SMA Negeri 22 Palembang kebanyakan tidak 

bersikap sopan santun kepada gurunya. Beliau juga mengatakan bahwa di sekolah 

para siswa padahal sudah diajarkan dan diterapkan mengenai pembentukan 

karakter. Salah satu contohnya adalah dengan datang tepat waktu ke sekolah 

(sebelum memulai pelajaran, adanya pengajian terlebih dahulu), memberikan 

tanggungjawab ke siswa dengan jadwal piket kelas dan lain-lain. Serta dalam 

kegiatan organisasi di sekolah (OSIS atau ekstrakulikuler) para siswa diberikan 

tuntunan dari para pengawas ataupun pelatih yang memberikan serta arahan dalam 

berbicara ataupun berperilaku.24 
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Kenyataan yang terjadi di SMA Negeri 22 Palembang yang memiliki 

kegiatan OSIS (Ekstrakurikuler seperti Rohis, Pramuka, Paskib, PMR, Seni, 

Basket, Futsal, Bola Kaki), terlihat masih saja ada siswa-siswi yang bersikap 

kurang sopan terhadap guru ataupun teman-temannya. Terkadang para siswa yang 

sudah diberikan jadwal piket masih saja tidak mau melaksanakan dan malah 

menyuruh orang lain untuk mengerjakan, tugas sekolah tidak dikerjakan (malah 

mencontek PR teman) dan ada juga siswa yang malah pergi ke kantin dengan 

alasan ada rapat organisasi agar bisa keluar dari kelas saat jam pelajaran 

berlangsung. Serta, menunda-nunda menjalankan ibadah sholat karena lebih suka 

kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain, masih suka membuang sampah 

sembarangan. Padahal, setiap organisasi di sekolah diberikan arahan ataupun 

pembelajaran kepada para siswanya agar memiliki karakter ataupun pribadi yang 

baik.25 

Kemudian, jika karakter yang buruk terus terjadi dan tidak ditanggulangi 

dengan segera, maka akan berdampak membawa kehancuran perlahan-lahan di 

dalam suatu bangsa dan negara tersebut. Selanjutnya bahwa dalam pendidikan, 

siswa bukan hanya dituntut untuk berkarakter dan unggul dalam bidang 

akademiknya saja. Melainkan, akan lebih baik jika siswa juga mempunyai 

religiusitas yakni kecerdasan spiritual yang baik; baik dalam akademiknya, dalam 

hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama. Dalam hal ini siswa 

harus mempunyai karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ada, 

sehingga siswa dapat menyeimbangkan pendidikan untuk dunia dan akhiratnya. 
                                                           

25Hasil Observasi dan Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, 
Pembina OSIS, dan Beberapa Anggota OSIS yang Aktif di SMA Negeri 22 Palembang Pada Hari 
Senin Tanggal 1 Oktober 2015 



Sebagaimana menurut Daniel Goleman, berdasarkan hasil penelitiannya 

yang membahas tentang pendidikan nilai atau karakter bahwa karakter sangat 

penting. Keberhasilan atau sukses hidup seseorang itu 80% ditentukan oleh 

karakternya yakni dilihat dari kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, 

kecerdasan spiritual dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya. 26 

Sehingga berdasarkan pendapat Goleman, peneliti berasumsi bahwa ada 

kecenderungan karakter berhubungan dengan kecerdasan spiritual. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi untuk mengangkat 

permasalahan di atas dengan judul “Hubungan Antara Pembentukan Karakter 

Dengan Kecerdasan Spiritual Dalam Kegiatan OSIS Pada Seluruh Anggota 

OSIS Yang Aktif Di SMA Negeri 22 Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka didapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1.  “Apakah ada hubungan antara Pembentukan Karakter dengan Kecerdasan 

Spiritual dalam kegiatan OSIS pada seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA 

Negeri 22 Palembang?” 

2. “Seberapa besar hubungan antara Pembentukan Karakter dengan Kecerdasan 

Spiritual dalam kegiatan OSIS pada seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA 

Negeri 22 Palembang?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

Hubungan antara Pembentukan Karakter dengan Kecerdasan Spiritual dalam 

kegiatan OSIS pada seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA Negeri 22 

Palembang dan untuk mengetahui seberapa besar Hubungan antara Pembentukan 

Karakter dengan Kecerdasan Spiritual dalam kegiatan OSIS pada seluruh anggota 

OSIS yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian ilmu Psikologi yang 

diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta memberikan 

sumbangan yang bersifat ilmiah dalam bidang psikologi pendidikan dan 

psikologi kepribadian, sehingga dapat memberikan manfaat pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan kepada 

para siswa dan organisasi yang ada di sekolah tersebut  agar dapat memahami 

arti dan manfaat dari pembentukan karakter dalam kegiatan OSIS atau 

organisasi itu sendiri dan pengaruhnya terhadap kecerdasan spiritual mereka. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan 

sebagai bahan evaluasi bagi dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu 



peserta didiknya dalam membentuk karakter siswa serta dapat meningkatkan 

kualitas dalam menciptakan suatu organisasi yang baik. 

c. Bagi Orangtua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan kepada 

orangtua. Orangtua hendaknya dapat memberikan pengajaran agama yang baik 

terhadap anak-anaknya dan memberikan contoh karakter itu sendiri, sehingga 

dapat terbentuk karakter yang baik dan terciptanya kecerdasan spiritual yang 

baik pula pada anak-anaknya. 

d. Bagi Organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembina 

OSIS, agar dapat memberikan penerapan yang lebih mendalam lagi mengenai 

pembentukan karakter. Karena, pembina berperan penting dalam membentuk 

karakter siswa-siswinya sehingga dapat berpengaruh pada kecerdasan spiritual 

mereka. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan karakter. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai kecerdasan spiritual lebih dulu sudah diteliti oleh M. 

Maili Andra (2014) mengenai “Perbedaan Kecerdasan Spiritual antara Siswa dan 

Siswi Kelas XI yang Mengikuti Kegiatan Halaqah di SMA N 6 Palembang.” 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang sangat 

signifikan antara siswa-siswi yang mengikuti kegiatan halaqah. Dimana siswa-



siswi yang mengikuti kegiatan halaqah tersebut, kecerdasan spiritualnya lebih 

tinggi.27 

Selain itu ada penelitian lain dari Ratih Wulan Sari (2012), mengenai 

“Perbedaan Kecerdasan Spiritual antara Siswa Anggota Rohis dan Bukan Anggota 

Rohis di SMA Negeri 6 Palembang.” Dari hasil penelitian tersebut mempunyai 

kesimpulan yang menunjukkan ada perbedaan yang signifikan mengenai 

kecerdasan spiritual antara siswa yang menjadi anggota rohis dan bukan anggota 

rohis.28 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Peter Garlans Sina dan Andris Noya 

tahun 2012 di UKSW tentang “Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap 

Pengelolaan Keuangan Pribadi.” Hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan 

spiritual memiliki pengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi. Dari hasil 

penelitian tersebut mempunyai kesimpulan yang menunjukkan terdapat pengaruh 

yang positif namun tidak signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap 

manajemen keuangan pribadi, dan hal ini disebabkan dibutuhkannya faktor lain 

untuk meningkatkan seni mengelola uang pribadi. 29 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suharyanto pada tahun 2012 

dengan judul “Character Building dalam Pendidikan Kemuhammadiyahan di 

SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.” Dari hasil penelitian tersebut peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa Character Building dalam Pendidikan 

                                                           
27M. Maili Andra, Perbedaan Kecerdasan Spiritual antara Siswa dan Siswi Kelas XI yang 

Mengikuti Kegiatan Halaqah di SMA N 6 Palembang, Skripsi, Palembang, IAIN Raden Fatah, 
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28Ratih Wulan Sari, Perbedaan Kecerdasan Spiritual antara siswa anggota rohis dan 
bukan anggota rohis di SMA Negeri 6 Palembang, Skripsi, Palembang, IAIN Raden Fatah, 2012 

29Peter Garlans Sina dan Andris Noya, Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap 
Pengelolaan Keuangan Pribadi,  2012, Hlm. 185 



Kemuhammadiyahan di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta terkandung dalam 

materi/buku panduan (include) dan karakter yang di desain oleh para guru 

pembimbing sebagai penguatan nilai-nilai karakter yang ada dalam materi.30 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang di paparkan di atas maka penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

dalam hal; perbedaan tema atau topik. Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti 

adalah hubungan antara pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual dalam 

kegiatan OSIS pada seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA N 22 Palembang, 

dan terletak pada variabel yang diangkat yaitu pembentukan karakter dengan 

kecerdasan spiritual. Selain itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan seluruh 

anggota OSIS yang aktif di SMA N 22 Palembang. Penelitian ini belum pernah 

diteliti sebelumnya di Palembang, khususnya di SMA N 22 Palembang. Dengan 

demikian peneliti meyakini penelitian ini dapat dikatakan orisinil dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab satu 

dengan bab lainnya, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang 

disusun secara sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab kedua merupakan tinjauan pustaka berisi kecerdasan spiritual yang 

meliputi: pengertian kecerdasan spiritual, aspek-aspek kecerdasan spiritual dan 

karakteristik Pribadi ber-SQ. Juga pembentukan karakter yang meliputi: 

pengertian pembentukan karakter, unsur-unsur pembentukan karakter, nilai-nilai 

pembenktukan karakter, pilar-pilar pembentukan karakter, indikator pembentukan 

karakter dalam kajian Islam, aspek-aspek pembentukan karakter. Hubungan antara 

pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual dalam kegiatan OSIS pada 

seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang, kerangka 

konseptual penelitian, serta hipotesis penelitian. 

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang meliputi: identifikasi 

variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, metode dan alat pengumpulan data, validitas dan reliabilitas alat ukur 

dan metode analisis data. 

Bab keempat merupakan pelaksanaan hasil penelitian dan pembahasan yang 

meliputi: orientasi kancah dan persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil 

penelitian serta pembahasan. 

Bab kelima merupakan bab terakhir yaitu penutup yang meliputi: 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA         

                                                                                                                             

A. Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Sebelum membahas tentang kecerdasan spiritual, terlebih dahulu penulis 

paparkan arti dari kata “kecerdasan” dan kata “spiritual”. Perkataan kecerdasan 

(intelligence) berasal dari kata latin intelligere yang berarti menghubungkan atau 

menyatukan satu sama lain (to organize, to relate, to bind, together). Pengertian 

kecerdasan (inteligensi) memberikan bermacam-macam arti bagi para ahli. 

Menurut Kamus Lengkap Psikologi, kecerdasan (intelligence) adalah kemampuan 

menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan 

efektif.31 Menurut KBBI, kecerdasan berarti perihal cerdas; perbuatan 

mencerdaskan; kesempurnaan akal budi (seperti kepandaian, ketajaman pikiran).32 

Adapun kecerdasan dalam bahasa Arab disebut al-dzaka menurut arti 

bahasa adalah pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Dalam arti, 

kemampuan (al-qudrah) dalam memahami sesuatu secara cepat dan sempurna. 

Ibnu Sina, Seorang  psikolog falsafi menyebut kecerdasan sebagai kekuatan 

intuitif (al-bads). (Yusuf Murad).33 

                                                           
31J.P. Chaplin, diterjemahkan oleh Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta, 

Rajawali Pers, 2011, Hlm. 253 
32Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai 

Pustaka, 2001, Hlm. 209 
33Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, Jakarta, RajaGrafindo 

Persada, 2001, Hlm. 317 



Selanjutnya, dalam makna yang luas, kecerdasan atau inteligensia adalah 

kekuatan manusia dalam berhubungan dengan dunia pribadinya. Ini adalah 

tentang pencapaian tujuan, apakah yang bersifat pokok, seperti mencari makanan 

yang cukup, atau yang lebih jauh lagi, seperti lulus ujian. Kecerdasan bekerja 

dengan cara mengevaluasi apa saja yang tersedia dan kemudian memutuskan 

untuk mengambil tindakan terbaik yang mungkin dilakukan berdasarkan pada 

pemahaman itu.34 

Menurut Sperman dan Jones bahwa ada suatu konsepsi lama tentang 

kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia dengan gagasan abstrak 

yang universal untuk dijadikan sumber tunggal pengetahuan sejati. Kekuatan 

demikian dalam bahasa Yunani disebut nous. Kedua istilah tersebut kemudian 

dalam bahasa latin dikenal sebagai intellectus dan intelegentia. Selanjutnya dalam 

bahasa inggris masing-masing diterjemahkan sebagai intellect dan intelligence. 

Transisi bahasa tersebut ternyata membawa perubahan makna yang mencolok. 

Intelligence yang dalam bahasa Indonesia kita sebut intelegensi (kecerdasan).35 

Sedangkan menurut Weschler kecerdasan adalah totalitas kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berfikir secara rasional 

serta menghadapi lingkungan dengan efektif.36 Dalam kamus psikologi spiritual 

itu berkaitan dengan roh, semangat atau jiwa, religius yang berhubungan dengan 

                                                           
34Joan Freeman dan Utami Munandar, Cerdas dan Cemerlang, Jakarta, Gramedia Pustaka, 

2001, Hlm. 95-96 
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2008, Hlm. 58 
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agama, keimanan, kesalehan, menyangkut nilai-nilai transendental dan bersifat 

mental sebagai lawan dari material, fisikal atau jasmaniah.37 

Selanjutnya kata “spiritual” memiliki akar kata spirit yang berarti roh. Kata 

ini berasal dari bahasa latin, spiritus yang berarti bernafas. Diri manusia yang 

sebenarnya ialah roh. Roh bisa diartikan sebagai energi kehidupan yang membuat 

manusia dapat hidup, bernafas dan bergerak. Spiritual berarti pula segala sesuatu 

di luar tubuh fisik termasuk pikiran, perasaan, dan karakter. Seiring 

perkembangan, kata spirit diartikan secara luas lagi. Para filsuf mengkonotasikan 

“spirit” dengan : 

a. Kekuatan yang menganimasi dan memberi energi. 

b. Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan dan intelegensi. 

c. Makhluk immaterial. 

d. Wujud ideal akal pikiran (intelektualitas, rasionalitas, moralitas, kesucian atau 

keilahian). 

Dilihat dari bentuknya, menurut para ahli spirit dibagi menjadi tiga tipe, 

yaitu pertama spirit subjektif yang berkaitan dengan kesadaran, pikiran, memori 

dan kehendak individu sebagai akibat pengabstraksian diri dalam relasi sosial. 

Kemudian yang kedua spirit objektif, berkaitan dengan konsep fundamental 

kebenaran (right, recht), baik dalam pengertian legal maupun moral. Ketiga spirit 

absolut yang dipandang sebagai tingkat tertinggi spirit adalah sebagai bagian dari 

nilai seni, agama dan filsafat.38 

                                                           
37JP. Chaplin, diterjemahkan oleh Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, … , Hlm. 

480 
38Imas Kurniasih, Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW, … , Hlm. 11 



Selanjutnya, spiritual adalah suatu hal yang mendasari tumbuhnya harga 

diri, nilai-nilai, moral yang memberi arah dan arti dalam kehidupan sebagai suatu 

kepercayaan akan adanya kekuatan roh fisik yang lebih besar daripada kekuatan 

diri kita sendiri, yaitu kesadaran yang menghubungkan kita langsung dengan 

Tuhan.39  

Menurut Ensiklopedia Pendidikan, kecerdasan spiritual dilihat dari segi 

bahasa terdiri dari dua kata yaitu : “kecerdasan” dan “spiritual”. Kecerdasan 

diartikan sebagai kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi, terutama 

masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Sedangkan arti kata spiritual adalah 

ajaran yang mengatakan bahwa segala kenyataan (realitas) itu pada hakikatnya 

bersifat rohani.40 Selanjutnya, kecerdasan spiritual berarti kemampuan untuk 

dapat mengenal dan memahami diri sepenuhnya sebagai makhluk spiritual 

ataupun sebagai bagian dari alam semesta. Dengan memiliki kecerdasan spiritual 

berarti memahami sepenuhya makna dan hakikat kehidupan yang dijalani dan 

kemana akan pergi.41 

Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall dua nama yang selalu disebut ketika 

dihadirkan konsep kecerdasan spiritual. Dalam karyanya SQ: Spiritual 

Intelligence the Ultimate Intelligence, yang diterbitkan awal tahun 2000, Zohar 

dan Marshall mendakwakan kecerdasan spiritual sebagai puncak kecerdasan,42 
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setelah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan moral. 

Meskipun terdapat benang merah antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan 

moral, Namun muatan kecerdasan spiritual lebih dalam, lebih luas dan lebih 

transenden daripada kecerdasan moral. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk 

memfungsikan IQ dan EQ secara efektif.43 

Sedangkan menurut Wurjantoro mengemukakan “kecerdasan spiritual 

adalah sebuah kesadaran bahwa diri senantiasa digerakkan oleh Sang Pencipta, 

untuk itu harus bersyukur dan yakin bahwa apapun yang dilakukan Tuhan 

senantiasa melihatnya, karena diri selalu tersambung dengan Tuhan”.44 Kemudian 

menurut Jarot Wijanarko menyatakan bahwa kecerdasan spiritual sebagai 

kemampuan seseorang untuk mengambil sebuah hikmah dari sebuah kejadian. 

Atau kemampuan seseorang untuk mengerti ‘kehendak Allah’ dari sebuah 

peristiwa yang terjadi. Kemampuan seseorang untuk ‘mengambil pelajaran’ dari 

sebuah ‘kejadian’. Kemampuan seseorang untuk belajar hal yang ‘positif’ atas 

sebuah peristiwa ‘negatif’.45 

Lanjut menurut Ary Ginanjar Agustian kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, 

melalui langkah-langkah dan pemikiran tauhid (integralistik) serta berprinsip 

“hanya karena Allah”.46 Kecerdasan spiritual tercermin dari gaya hidupnya yang 

sejalan dengan nilai-nilai dan norma keagamaan serta keyakinan bahwa apapun 

                                                           
43Danah Zohar dan Ian Marshal, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dkk., SQ: Kecerdasan 

Spiritual, Bandung, Mizan Pustaka, 2007, Hlm. 4 
44Ryan B Wurjantoro, Livin Genius : Seni Menghidupkan Kejeniusan Menjadikan Hidup 
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yang dikerjakan akan diminta pertanggungjawaban secara perorangan di akhirat 

kelak, serta sikap yang selain mengandalkan kemampuan manusia juga adanya 

kekuatan yang lebih di luar jangkauan kemampuan manusia.47 

Kecerdasan spiritual bukanlah doktrin agama yang mengajak umat manusia 

untuk ‘cerdas’ dalam memilih atau memeluk salah satu agama yang dianggap 

benar. Kecerdasan spiritual lebih merupakan sebuah konsep yang berhubungan 

dengan bagaimana seseorang ‘cerdas’ dalam mengelola dan mendayagunakan 

makna-makna, nilai-nilai, dan kualitas-kualitas kehidupan spiritualnya. Kehidupan 

spiritual di sini meliputi hasrat untuk hidup bermakna (the will to meaning) yang 

memotivasi kehidupan manusia untuk senantiasa mencari makna hidup (the 

meaning of life) dan mendambakan hidup bermakna (the meaningfull life).48 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan kalbu yang berhubungan dengan 

kualitas bathin seseorang. Kecerdasan ini mengarahkan seseorang untuk berbuat 

lebih manusiawi, sehingga dapat menjangkau nilai-nilai luhur yang mungkin 

belum tersentuh oleh akal pikiran manusia.49 Seperti dalam hadis Rasulullah SAW 

yaitu : 

“Bukanlah sebaik-baik kamu orang yang bekerja untuk dunianya saja tanpa 
akhiratnya dan tidak pula orang-orang yang bekerja untuk akhiratnya saja dan 
meninggalkan dunianya. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah orang 
yang bekerja untuk (akhirat) dan untuk (dunia).” (Hadis Rasulullah SAW)50 

 
Inti kehidupan spiritualitas adalah pemahaman subjektif manusia. 

Pengalaman apapun namanya, terutama pengalaman beragama benar-benar 
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bersifat individual dan subjektif, meskipun pengalaman itu di sana-sini dapat 

dibentuk oleh lingkungan. Orang yang mempunyai temperamen yang berbeda, 

akan mempunyai kemampuan mengaktualisasikan dimensi spiritualitasnya secara 

berbeda pula.51 

Adapun tanda-tanda orang yang memiliki kecerdasan spiritual diantaranya; 

kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif), tingkat 

kesadaran diri yang tinggi, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan 

penderitaan, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, kualitas 

hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai, keengganan untuk menyebabkan 

kerugian yang tidak perlu, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara 

berbagai hal (berpandangan “holistik”), kecenderungan nyata untuk bertanya 

“Mengapa?” atau “Bagaimana jika?” untuk mencari jawaban-jawaban yang 

mendasar, menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai “bidang mandiri”- 

yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konversi.52 

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kecerdasan spiritual di atas, maka 

secara umum dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan 

dan kesadaran yang menghubungkan manusia dengan Tuhan yang membuat 

seseorang dapat memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku ataupun kegiatan 

berdasarkan kualitas bathin yang dimilikinya dengan landasan pemikiran tauhid 

untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. 
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2. Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual 

Menurut Khavari (2010) ada beberapa aspek yang menjadi dasar kecerdasan 

spiritual, yaitu sebagai berikut: 

a. Sudut pandang spiritual-keagamaan, artinya semakin harmonis relasi spiritual-

keagamaan ke hadirat Tuhan, semakin tinggi pula tingkat dan kualitas kecerdasan 

spiritual yang dimiliki seseorang, 

b. Sudut pandang sosial-keagamaan, artinya kecerdasan spiritual harus 

direfleksikan pada sikap-sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan dan 

kesejahteraan sosial, 

c. Sudut pandang etika sosial. Dimana semakin beradab etika sosial manusia 

maka semakin berkualitas kecerdasan spiritual yang ada di dalam diri seseorang.53 

Selanjutnya Chandra mengemukakan bahwa “kecerdasan spiritual 

mengandung banyak aspek yaitu aspek keberanian, optimis, kreativitas, fleksibel, 

dan visioner”.54 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek seseorang 

yang memiliki kecerdasan spiritual yakni mempunyai keberanian, optimis, 

kreativitas, fleksibel, visioner, serta dapat dilihat dari sudut pandang spiritual-

keagamaan, sudut pandang sosial-keagamaan, dan sudut pandang etika-sosial. 
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3. Karakteristik Pribadi ber-SQ 

Menurut Jalaluddin Rakhmat, karakteristik kecerdasan spiritual ialah: 

a. Mengenal motif kita yang paling dalam 

Motif yang paling dalam terdapat dalam diri kita. Dalam Islam motif yang 

paling dalam ialah fitrah, karena Tuhan memasukkan ke dalam hati yang paling 

dalam suatu rasa kasih sayang pada sesama. Kita selalu bergerak didorong oleh 

motif kasih sayang ini. 

b. Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi 

Tingkat kesadaran yang tinggi disebut self awareness. Maksudnya kalau dia 

memiliki tingkat kesadaran berarti dia mengenal dirinya dengan baik, dan selalu 

ada upaya untuk mengenal dirinya lebih dalam. Jadi, orang yang tingkat 

kecerdasan spiritualnya tinggi adalah orang yang mengenal dirinya lebih baik. 

c. Bersikap responsif pada diri yang dalam 

Bersikap responsif pada diri yang paling dalam. Ia sering melakukan 

refleksi dan mau mendengarkan dirinya. Kesibukan sehari-hari sering membuat 

orang tidak sempat mendengarkan hati nurani sendiri. Orang biasanya mau 

mendengarkan hati nuraninya kalau ditimpa musibah. 

d. Dapat memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan atau penderitaan 

Orang biasanya mau menghayati dirinya lebih dalam ketika menghadapi 

kesulitan atau penderitaan. Jadi, penderitaan bisa membawa kepada peningkatan 

kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas secara spiritual sewaktu mengalami 

penderitaan tidak pernah mencari kambing hitam, tetapi mengambil hikmah dari 

penderitaan itu. 



e. Sanggup berdiri menentang dan berbeda dengan orang banyak 

  Manusia cenderung mengikuti tren arus massa. Misalnya orang cenderung 

mengikuti model pakaian, rambut dan lain-lain yang sedang banyak diminati. Hal 

ini secara spiritual disebut tidak cerdas. Yang disebut cerdas adalah berani 

berbeda atau kalau perlu melawan arus massa jika hal itu dianggap tidak 

bermanfaat. 

f. Enggan mengganggu atau menyakiti 

  Merasa bahwa alam semesta ini merupakan sebuah kesatuan, sehingga kalau 

mengganggu alam atau manusia, maka akhirnya gagguan itu akan menimpa 

dirinya. Misalnya kalau membuang sampah sembarangan, maka alam akan 

mengganggu dia dengan mendatangkan penyakit atau banjir. Begitu pula kalau 

merampas hak-hak orang lain, maka suatu saat orang itu akan balik menyakiti. 

Jadi, ciri kecerdasan spiritual adalah enggan menimbulkan gangguan dan 

kerusakan kepada alam dan manusia di sekitarnya. 

g. Memperlakukan agama secara cerdas 

  Maksudnya dia beragama, menganut suatu agama, tetapi tidak menyerang 

orang yang beragama lain. Kalau dia menganut satu mahzab atau paham dalam 

agamanya tidak menyerang orang yang menganut mahzab atau paham yang lain 

dalam agamanya. orang yang menyerang orang yang beragama atau mahzab yang 

lain tidak cerdas secara spiritual. 

 

 



h. Memperlakukan kematian secara cerdas.55 

  Maksudnya memandang kematian sebagai peristiwa yang harus dialami 

oleh setiap orang. Kematian sering menimbulkan penderitaan bagi orang yang 

ditinggalkan, tetapi malah kadang-kadang mengakhiri penderitaan bagi yang 

bersangkutan dan orang banyak. 

Menurut Marsha Sinetar, karakteristik pribadi seseorang yang memiliki 

kecerdasan spiritual (SQ) yakni mempunyai kesadaran diri yang mendalam, 

intuisi dan kekuatan “keakuan” atau “otoritas” bawaan.56 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 

kecerdasan spiritualnya baik memiliki karakteristik yakni mengenal motif yang 

paling dalam, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, bersikap responsif pada diri 

yang dalam, dapat memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan atau 

penderitaan, sanggup berdiri menentang dan berbeda dengan orang banyak, 

enggan mengganggu atau menyakiti, memperlakukan agama secara cerdas, 

memiliki intuisi, dan kekuatan “keakuan” atau “otoritas” bawaan. 

B. Pembentukan Karakter 

1. Pengertian Pembentukan Karakter 

Menurut Suyanto menyatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, 

baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan Imam 

Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas 
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manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia 

sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.57 

Lanjut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai 

tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang daripada yang lain.58 Sedangkan pada Kamus Psikologi dalam buku 

Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas dinyatakan bahwa 

karakter adalah kepribadian seseorang yang ditinjau dari titik tolak etis atau 

moral, misalnya kejujuran seseorang, biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang 

tetap.59 

Sejalan dengan pendapat di atas, Dirjen Pendidikan Agama Islam, 

Kementerian Agama Republik Indonesia mengemukakan bahwa karakter 

(character) dapat diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang melekat dan 

dapat diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, dalam arti secara 

khusus ciri-ciri ini membedakan antara satu individu dengan yang lainnya. 

Menurut Wynne mengemukakan bahwa karakter berasal dari Bahasa 

Yunani yang berarti “to mark” (menandai).60 Istilah ini lebih fokus pada tindakan 

atau tingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, 

tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila 

seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut 

memanifestasikan karakter mulia. Seseorang baru bisa disebut ‘orang yang 
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berkarakter’ apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.61 Sedangkan 

pembentukan adalah proses membentuk jiwa manusia sehingga dapat dibedakan 

dengan orang lain. Demikianlah orang-orang yang berkarakter dapat dibedakan 

satu dengan yang lainnya (termasuk dengan yang tidak/belum berkarakter). 

Lebih lanjut Lickona berpandangan bahwa pendidikan nilai/moral yang 

menghasilkan karakter, ada tiga komponen karakter yang baik (components of 

good character), yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral 

feeling atau perasaan tentang mental, dan moral action atau perbuatan moral. 

Ketiga tahap itu bersifat prosesual, artinya tahapan ketiga hanya mungkin terjadi 

setelah tercapai tahapan kedua, dan tahapan kedua hanya tercapai setelah tercapai 

tahapan pertama. Mungkin sekali ada orang hanya sampai moral knowing dan 

berhenti sebatas memahami. Orang lain sampai pada tahap moral feelling, dan 

yang lain mengalami perkembangan dari moral knowing sampai moral action. 

Moral knowing adalah hal yang penting untuk diajarkan, terdiri dari enam hal, 

yaitu moral awereness (kesadaran moral), knowing moral values (mengetahui 

nilai-nilai moral), persperctive talking, moral reasoning, decision making dan 

self-knowledge. Amat penting pendidikan dilanjutkan sampai pada moral feeling. 

Namun, langkah yang lebih penting adalah adanya pendidikan nilai/moral atau 

karakter sampai pada moral action. Moral action adalah sebagaimana membuat 

pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata.62 
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Sejalan dengan pengertian di atas, dalam Al-Qur’an surat Al-Qalam: 463, 

Allah SWT., menjelaskan: 

y7 ¯ΡÎ) uρ 4’ n?yès9 @,è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪ 

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 
(QS. Al-Qalam : 4)64 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pahala yang tidak terputus itu diperoleh 

Rasulullah SAW. sebagai buah dari akhlak beliau yang mulia. Pernyataan bahwa 

Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung merupakan pujian Allah SWT. 

kepada beliau yang jarang diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang lain. 

Secara tidak langsung, ayat ini juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan orang 

musyrik bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila merupakan tuduhan yang 

tidak beralasan sedikit pun, karena semakin baik budi pekerti seseorang maka 

semakin jauh ia dari penyakit gila. Sebaliknya semakin buruk budi pekerti 

seseorang, maka semakin dekat kepada penyakit gila.65 

Ayat ini menggambarkan tugas Rasulullah SAW sebagai seorang yang 

berakhlak mulia. Beliau diberi tuga untuk menyampaikan agama Allah SWT. 

kepada manusia agar dengan menganut agama itu mereka mempunyai akhlak 

mulia pula. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis : 

”Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan budi pekerti 
manusia”. (HR. Ahmad)66 
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Dari pengertian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 

pembentukan karakter adalah suatu proses pembentukan watak, budi pekerti, 

kepribadian yang ditinjau dari titik etik atau moral yang membedakan seseorang 

dengan orang lain yang bertujuan untuk menjadikan seseorang tersebut lebih baik 

dan terpuji dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang mempunyai akal budi dan 

jiwa. 

2. Unsur-unsur Pembentukan Karakter 

Thomas Lickona menyebutkan tujuh unsur-unsur karakter esensial dan 

utama yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang meliputi: 

a. Ketulusan hati atau kejujuran (honesty); 
b. Belas kasih (compassion); 
c. Kegagahberanian (courage); 
d. Kasih sayang (kindness); 
e. Kontrol diri (self-control); 
f. Kerja sama (cooperation); 
g. Kerja keras (deligence or hard work).67 
 

Selanjutnya, adapun unsur-unsur pembentukan karakter yang lain yakni 

mengutamakan kebaikan tanah air, kesetiaan, perilaku bermutu, dan stabilitas. 

Dimana dengan demikian, orang yang berkarakter harus memiliki unsur-unsur 

pembentukan karakter yang ada.68  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 

pembentukan karakter meliputi ketulusan hati atau kejujuran, belas kasih, 

kegagahberanian, kasih sayang, kontrol diri, kerja sama, kerja keras, 

mengutamakan kebaikan tanah air, kesetiaan, perilaku bermutu, dan stabilitas. 
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3. Nilai-Nilai Pembentukan Karakter 

Berdasarkan hasil refleksi guru melalui kegiatan FGD, teridentifikasi 17 

nilai-nilai kehidupan. Dimana nilai-nilai kehidupan tersebut berketerkaitan dengan 

seluruh dimensi pembentuk karakter, yaitu: nilai kesadaran diri, tanggung jawab, 

nilai kepercayaan, nilai bijaksana, nilai menghargai orang, nilai keadilan, nilai 

toleransi sosial, nilai kepedulian, nilai kewarganegaraan, nilai kejujuran, nilai 

kritis, nilai keberanian, hemat, teliti, produktif, nilai kerajinan, nilai totalitas.69 

Adapun nilai-nilai karakter yang bersifat aktual dalam perilaku (behavior 

values) seperti sikap jujur (benar), adil, amanah, arif, rasa malu, tanggung jawab, 

berani, disiplin, mandiri, kasih sayang, toleran, cinta tanah air atau cinta bangsa 

atau kewargaan, dan lain-lain.70 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pembentukan 

karakter yakni meliputi nilai kesadaran diri, tanggung jawab, nilai kepercayaan, 

nilai bijaksana, nilai menghargai orang, nilai keadilan, nilai toleransi sosial, nilai 

kepedulian, nilai kewarganegaraan, nilai kejujuran, nilai kritis, nilai keberanian, 

hemat, teliti, produktif, nilai kerajinan, nilai totalitas, mandiri, kasih sayang, 

amanah, arif, dan rasa malu. 

4. Pilar-pilar Pembentukan Karakter 

Adapun pilar-pilar yang ada dalam karakter adalah sebagai berikut: 

a. Transendensi. Menyadari bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang 

maha Esa. Darinya akan memunculkan penghambatan semata-mata pada 
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Tuhannya yang Esa. Kesadaran ini juga berarti memahami keberadaan diri dan 

alam sekitar sehingga mampu memakmurkannya. 

b. Humanisasi. Setiap manusia pada hakekatnya setara di mata Tuhan kecuali 

ilmu dan ketakwaan yang membedakannya. Manusia diciptakan sebagai subjek 

yang memiliki potensi. 

c. Kebinekaan. Kesadaran aka nada sekian banyak perbedaan di dunia. Akan 

tetapi, mampu mengambil kesamaan untuk menumbuhkan kekuatan. 

d. Liberasi. Pembebasan atas penindasan sesama manusia. Oleh karena itu, tidak 

dibenarkan adanya penjajahan manusia oleh manusia. 

e. Keadilan. Keadilan merupakan kunci kesejahteraan. Adil tidak berarti sama, 

tetapi proporsional.71 

Lanjut menurut Megawangi, pencetus pendidikan karakter di Indonesia 

bahwa ada 9 pilar karakter mulia yang selayaknya dijadikan acuan dalam 

pendidikan karakter baik di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu: 

a. Cinta Allah dan kebenaran, 
b. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, 
c. Amanah, 
d. Hormat dan santun, 
e. Kasih sayang, peduli, dan kerjasama, 
f. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, 
g. Adil dan berjiwa kepemimpinan, 
h. Baik dan rendah hati, 
i. Toleransi dan cinta damai.72 
 

Selanjutnya dalam hal lainnya, Heritage Foundation merumuskan sembilan 

karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan karakter 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, 
b. Tanggung jawab, disiplin dan mandiri, 
c. Jujur, 
d. Hormat dan santun, 
e. Kasih sayang, peduli, dam kerjasama, 
f. Percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, 
g. Keadilan dan kepemimpinan, 
h. Baik dan rendah hati, serta, 
i. Toleransi, cinta damai dan persatuan. 
 

Selain itu, Character Counts di Amerika mengidentifikasikan bahwa 

karakter-karakter yang menjadi pilar adalah: 

a. Dapat dipercaya (trustworthiness), 
b. Rasa hormat dan perhatian (respect), 
c. Tanggung jawab (responsibility), 
d. Jujur (fairness), 
e. Peduli (caring), 
f. Kewarganegaraan (citizenship), 
g. Ketulusan (honesty), 
h. Berani (courage), 
i. Tekun (digigence), dan 
j. Integrity. 
 

Selanjutnya Ari Ginanjar melengkapi uraian tersebut dengan teori ESQ 

menyodorkan pemikiran bahwa setiap karakter positif sesungguhnya akan 

merujuk kepada sifat-sifat mulia Allah, yaitu al-Asma al-Husna. Sifat-sifat mulia 

ini merupakan sumber inspirasi setiap karakter positif yang dirumuskan oleh siapa 

pun. Dari sekian banyak karakter yang bisa di teladani dari nama-nama Allah itu, 

Ari merangkumnya dalam 7 (tujuh) karakter dasar berikut ini: 

a. Jujur, 
b. Tanggung jawab, 
c. Disiplin, 
d. Visioner, 
e. Adil, 
f. Peduli, dan  
g. Kerjasama.73 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar 

pembentukan karakter yakni transendensi, humanisasi, kebinekaan, liberasi, 

keadilan, cinta Allah dan kebenaran, tanggung jawab, disiplin, mandiri, amanah, 

hormat dan santun, kasih sayang, peduli, kerjasama, percaya diri, kreatif, pantang 

menyerah, adil dan berjiwa kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta 

damai dan persatuan, kerja keras, dapat dipercaya, kewarganegaraan, ketulusan, 

berani, tekun, integrity serta visioner. 

5. Indikator Pembentukan Karakter dalam Kajian Islam  

Menurut Najib Sulhan, adapun indikator pembentukan karakter dalam 

kajian Islam yakni berlandas pada karakter Rasulullah SAW. antara lain: 

a. Sidiq 

a) Benar: berpijak pada ajaran Al-Qur’an dan hadits, berangkat dari niat yang 

baik, 

b) Ikhlas: sepenuh hati, tidak pamrih, semua perbuatan untuk kebaikan, 

c) Jujur: apa yang dilakukan berdasarkan kenyataan, hati dan ucapannya sama, 

apa yang dikatakan itu benar, 

d) Sabar: tidak mudah marah, memiliki keterbukaan, mau mendengarkan orang 

lain, 

b. Amanah 

a) Adil: tidak memihak, memiliki keterbukaan, mau mendengarkan orang lain, 

b) Istiqomah: ajeg dalam melakukan kebaikan, tidak mudah dipengaruhi hal 

yang buruk, 



c) Berbakti kepada orang tua: hormat kepada orang tua, mengikuti nasihat 

orang tua, tidak membantah orang tua, memiliki etika terhadap orang tua, 

d) Waspada: mempertimbangkan apa yang dilakukan, tidak mudah terpengaruh 

budaya lingkungan yang kurang baik, 

e) Ikhram (hormat): menghormati guru dan orang tua, menghormati tamu, 

sayang kepada yang lebih muda, 

c. Tabligh 

a) Lemah lembut: tutur katanya baik dan tidak menyakitkan, ramah dalam 

bergaul, 

b) Nazhafah (kebersihan): bersih hati, tidak iri, tidak dengki kepada orang lain, 

menjaga kebersihan badan dan lingkungan, 

c) Empati: membantu orang yang susah, berkorban untuk orang lain, 

memahami perasaan orang lain, 

d) Rendah hati: menunjukkan kesederhanaan dan tidak sombong, tidak 

memamerkan kekayaannya kepada orang lain, tidak suka meremehkan 

orang lain, 

e) Sopan santun: memiliki perilaku yang baik, memiliki unggah-ungguh (tata 

karma), kepada yang lebih tua tahu diri, 

f) Tanggung jawab: melakukan tugas dengan sepenuh hati, melaporkan apa 

yang menjadi tugasnya, segala yang menjadi tanggung jawabnya dapat 

dijalankan, 

 

 



d. Fathanah 

a) Disiplin: tepat waktu, tidak terlambat, taat pada peraturan yang berlaku, 

menjalankan tugas sesuai jadwal yang ditentukan, 

b) Rajin belajar: memiliki kegemaran membaca (habit reading), membiasakan 

menulis, suka membahas pelajaran, mengisi waktu dengan belajar, 

c) Ulet/gigih: berusaha untuk mencapai tujuan, tidak mudah putus asa, tekun 

dan semangat, bekerja keras dan cekatan, segera bangkit dari kegagalan, 

d) Logis dalam berfikir: berfikir dengan akal pikiran dan bukan sekedar 

perasaan, 

e) Menghargai pendapat yang lebih logis, mau menerima masukan orang lain, 

f) Ingin berprestasi: selalu ingin mendapatkan hasil maksimal, melakukan 

yang terbaik, berusaha memperbaiki diri, memiliki konsep diri, 

g) Kreatif: memiliki inovasi, memiliki berbagai gagasan untuk menemukan 

dan menyelesaikan sesuatu, suka dengan hal-hal yang baru, 

h) Teliti: sistematis dalam suatu hal, hati-hati dalam menentukan sesuatu, tidak 

ceroboh, 

i) Bekerjasama: dapat menghadapi perbedaan, suka berkolaborasi dengan 

teman, mengerti perasaan orang lain.74 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pembentukan 

karakter meliputi sidiq (Benar, ikhlas, jujur, sabar), amanah (Adil, istiqomah, 

berbakti kepada orang tua, waspada, ikhram), tabligh (Lemah lembut, nazhafah, 

empati, rendah hati, sopan santun, tanggung jawab), dan fathanah (Disiplin, rajin 
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anak), Bandung, Yrama Widya, 2012, Hlm. 3-6 



belajar, ulet/gigih, logis dalam berfikir, menghargai pendapat yang lebih logis, 

ingin berprestasi, kreatif, teliti, bekerjasama). 

6. Aspek-Aspek Pembentukan Karakter 

Aspek yang berkaitan dengan karakter menurut Six Pillar Mnemonics 

adalah sebagai berikut: 

a. Trustworthiness atau Kepercayaan seperti kejujuran, tidak menipu dan 

mencuri, terpercaya, melakukan apa yang ingin dikatakan atau konsisten, berani 

karena benar, membangun reputasi yang baik, dan kesetiaan dengan keluarga, 

teman, dan Negara. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-

Anfal: 27 : 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θçΡθèƒrB ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ (# þθçΡθèƒrB uρ öΝ ä3ÏG≈ oΨ≈tΒ r& öΝ çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès? ∩⊄∠∪     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 
27) 
 
b. Respect atau Menghormati seperti merlakukan orang lain dengan hormat, 

mengikuti aturan emas atau golden rule, bersikaplah toleran dan menerima 

perbedaan, menggunakan bahasa dengan sopan santun dan bukan bahasa yang 

buruk, menaruh perhatian terhadap perasaan orang lain, tidak biasa mengancam 

atau memukul atau menyakiti siapa pun, serta damai dengan kemarahan, 

penghinaan, dan tidak sepaketan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an 

surat An-nisa’ : 86 : 

 

 



# sŒ Î)uρ ΛäŠ Íh‹ ãm 7π̈Š ÅstFÎ/ (#θ–Šyssù z|¡ômr' Î/ !$pκ ÷] ÏΒ ÷ρr& !$yδρ–Š â‘ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. 4’n?tã Èe≅ ä. >ó x« $·7Š Å¡ym ∩∇∉∪     

Artinya: “apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, 
Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau 
balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa) Sesungguhnya Allah 
memperhitungankan segala sesuatu.” (QS.An-nisa’ : 86) 
 
c. Responsibility atau Tanggung jawab, melakukan apa yang hendak dilakukan ke 

depan, memiliki rencana, tekun dan terus mencoba, selalu melakukan yang 

terbaik, mampu mengkontrol diri, disiplin diri, berpikir sebelum bertindak, 

mempertimbangkan  konsekuensi, bertanggung jawab atas kata-kata, tindakan, 

dan sikap, memberi contoh yang baik bagi orang lain. Sebagaimana Allah 

berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’: 36 :  

Ÿωuρ ß# ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9 $# u� |Çt7 ø9$# uρ yŠ#xσ à(ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪     

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al-Isra’: 36) 
 
d. Fairness atau Keadilan seperti bermain sesuai aturan, bergiliran dan berbagi, 

berpikiran terbuka dan mau mendengarkan orang lain, tidak mengambil 

keuntungan dari orang lain, tidak menyalahkan orang lain dengan sembarangan, 

dan memperlakukan semua orang secara adil. Sebagaimana Allah berfirman 

dalam Al-Qur’an surat An-nahl’: 90 : 

* ¨βÎ) ©!$# ã� ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM} $# uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ ÏŒ 4†n1 ö� à) ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒuρ Çtã Ï !$t±ósx( ø9 $# Ì� x6Ψ ßϑ ø9$# uρ 

Ä øöt7 ø9 $#uρ 4 öΝä3Ýà Ïètƒ öΝ à6 ¯= yès9 šχρã� ©. x‹s? ∩⊃∪     

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-nahl : 90) 
 



e. Caring atau Kepedulian, seperti berempati atau menyelami perasaan orang 

lain, penuh kasih dan menunjukkan kepedulian, bersyukur, memaafkan orang lain, 

dan membantu orang yang membutuhkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam 

Al-Qur’an surat Al-isra’: 26-27 : 

ÏN#u uρ #sŒ 4’ n1 ö�à) ø9 $# … çµ¤) ym tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $#uρ t ø⌠ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# Ÿωuρ ö‘ Éj‹ t7 è? # ·�ƒÉ‹ö7 s? ∩⊄∉∪   ¨βÎ) tÍ‘ Éj‹ t6ßϑ ø9 $# (# þθçΡ% x. 

tβ≡uθ÷z Î) ÈÏÜ≈u‹ ¤±9 $# ( tβ% x. uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# ÏµÎn/ t� Ï9 # Y‘θà( x. ∩⊄∠∪     

Artinya:  “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-
pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat 
ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-isra’ : 26-27) 
 
f. Citizenship atau Kewarganegaraan seperti mau berbagi untuk membuat sekolah 

dan membantu masyarakat yang lebih baik, bekerja sama, terlibat dalam urusan 

masyarakat, selalu siap menerima inormasi, bertetangga yang baik, taat hukum 

dan aturan, menghormati otoritas, melindungi lingkungan, dan menjadi relawan.75 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah: 2 : 

(#θçΡ uρ$yès? uρ ’ n?tã Îh�É9 ø9 $# 3“ uθø) −G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’ n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρô‰ ãèø9 $# uρ 4 (#θà)̈? $# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© 

É>$s) Ïèø9 $# ∩⊄∪     

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” 
(QS. Al-Maidah: 2) 
 

                                                           
75Haedar Nashir, Pendidikan Karakter Berbasis Agama & Budaya, Yogyakarta, Multi 
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Selanjutnya ada tiga aspek lain dari karakter untuk memahami apa yang 

mendorong seseorang dalam perbuatan baik, yaitu kompetensi (competence), 

keinginan (will),  dan kebiasaan (habit).76 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa  aspek-aspek 

pembentukan karakter meliputi trustworthiness atau kepercayaan, respect atau 

menghormati, responsibility atau tanggung jawab, fairness atau keadilan, caring 

atau kepedulian, citizenship atau kewarganegaraan, kompetensi (competence), 

keinginan (will),  dan kebiasaan (habit). 

C. Hubungan antara Pembentukan Karakter dengan Kecerdasan Spiritual  

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya sadar untuk 

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Mendidik dan membangun 

karakter yaitu; membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, 

warga masyarakat, dan warga negara yang baik, sehingga mampu mengantisipasi 

gejala krisis moral dan berperan dalam rangka pembinaan generasi muda.  

Permasalahan-permasalahan di negeri ini yang berhubungan dengan 

penyimpangan-penyimpangan moral, nilai-nilai budaya bangsa dan etika. Begitu 

banyak permasalahan yang ada di negeri kita saat ini, sebagai seorang pendidik 

tentunya kita sangat prihatin dengan permasalahan di negeri kita tercinta 

Indonesia, yang sangat memperihatinkan sebagian besar yang terkena 

permasalahan di atas adalah para pelajar atau generasi muda sebagai penerus 

pemimpin bangsa Indonesia. 
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Memimpin dari karakter yang kompleks memerlukan keterkaitan antara 

berbagai elemen karakter. Jika Peterson dan Seligman menganggap kategorisasi 

kekuatan karakter, dan Lickona menyebutkan komponen karakter yang baik dan 

menonjol ialah karakter yang tergantung pada interaksi dan kerja yang harmonis 

dari dimensi kognitif, emosional, spiritual, sosial, dan pekerjaan kehidupan 

seseorang. Pada dimensi ini, perspektif dibahas dalam tinjauan literatur, 

memberikan pemahaman yang kaya kompleksitas tentang karakter.77 

Sebagaimana hasil penelitian Daniel Goleman yang dikutip Sutarjo 

Adisusilo dalam bukunya “Pembelajaran Nilai-Karakter” menyatakan bahwa 

berdasarkan hasil penelitiannya yang membahas tentang pendidikan nilai atau 

karakter bahwa karakter itu sangat penting. Keberhasilan atau sukses hidup 

seseorang itu 80% ditentukan oleh karakternya yakni dilihat dari kecerdasan 

emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual dan hanya 20% ditentukan oleh 

kecerdasan intelektualnya. 78 Sehingga berdasarkan pendapat Goleman, peneliti 

berasumsi bahwa ada kecenderungan karakter berhubungan dengan kecerdasan 

spiritual. 

Pendidikan spiritualitas yang dapat menajamkan kualitas kecerdasan 

spiritual, baik terhadap guru maupun siswa, adalah nilai-nilai spiritualitas itu 

sendiri yang di objektifikasi ke dalam pendidikan kita. Nilai-nilai spiritualitas 

yang dimaksud adalah kejujuran, keadilan, kebajikan, kebersamaan, 

kesetiakawanan sosial, dan seterusnya, dimana nilai-nilai tersebut merupakan 

bagian dari pembentukan karakter. Nilai-nilai yang baik itulah yang menjadi level 
                                                           

77Roslyn De Braine, Derek Verrier, dan Nurcha, Leadership, Character And Its 
Development: A Qualitative Exploration, South Africa, 2007, Hlm. 8 

78Sutarjo Adisusilo, J.R., Pembelajaran Nilai-Karakter, … , Hlm. 80-81 



tertinggi dari kecerdasan spiritual. Semakin seseorang itu baik dalam nilai-nilai 

tersebut, maka kualitas kecerdasan spiritualnya akan semakin baik dan tinggi 

pula.79  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan 

karakter dan kecerdasan spiritual memiliki hubungan, dilihat dari segi nilai-nilai 

pembentukan karakter yang ada seperti kejujuran, keadilan, kebajikan, 

kebersamaan, kesetiakawanan sosial, dan seterusnya. Dimana, semakin seseorang 

itu memiliki nilai-nilai tersebut maka kecerdasan spiritualnya akan semakin baik 

pula. 
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D. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kecerdasan Spiritual 
Menurut Ary Ginanjar Agustian 
Kecerdasan Spiritual adalah 
kemampuan untuk memberi makna 
ibadah terhadap setiap perilaku dan 
kegiatan, melalui langkah-langkah 
dan pemikiran tauhid (integralistik) 
serta berprinsip “hanya karena 
Allah”. 

Pembentukan Karakter 
Menurut Suyanto bahwa 
pembentukan karakter adalah proses 
cara berpikir dan berperilaku yang 
menjadi ciri khas tiap individu untuk 
hidup dan bekerjasama, baik dalam 
lingkup keluarga, masyarakat, 
bangsa dan Negara sehingga dapat 
dibedakan antara satu individu 
dengan individu yang lainnya 

Menurut Daniel Goleman, 
pendidikan karakter sangat penting. 
Keberhasilan seseorang 80% 
ditentukan oleh karakternya, yakni 
salah satunya dapat dilihat dari 
kecerdasan spiritual. 



E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah ada hubungan antara pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual 

dalam kegiatan OSIS pada seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA Negeri 22 

Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (kuantitatif). Menurut 

Sugiyono disebut penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka 

dan analisa menggunakan statistik.80 Adapun model atau rancangan penelitiannya 

menggunakan jenis korelasional. Menurut Gempur Santoso, penelitian 

korelasional adalah untuk mengetahui ada tidaknya serta besar kecilnya hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian.81 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang dapat diubah-ubah82. Dalam variabel ini 

terbagi dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

(Independent variabel) adalah variabel yang dimanipulasi dalam penelitian karena 

diduga memiliki pengaruh terhadap variabel lain, sedangkan variabel terikat 

(Dependent variabel) adalah respon subjek penelitian yag diukur sebagai 

pengaruh dari variabel bebas.83 

Pada penelitian ini menggunakan : 

1. Variable Terikat (Y)   : Kecerdasan Spiritual (Y) 

2. Variable Bebas   (X) : Pembentukan Karakter  (X) 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional diperlukan untuk mendeskripsikan konsep teoritik 

kedalaman bentuk yang diukur guna menghindari terjadinya salah penafsiran. 

1. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan Spiritual adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam 

kegiatan OSIS pada seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA Negeri 22 

Palembang untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan 

kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran tauhid (integralistik) serta 

berprinsip “hanya karena Allah”. Kecerdasan Spiritual siswa akan diungkap 

melalui skala yang disusun peneliti berdasarkan aspek-aspek kecerdasan 

spiritual menurut Khavari sebagai berikut; sudut pandang spiritual-keagamaan, 

sudut pandang sosial-keagamaan, dan sudut pandang etika sosial.84 

2. Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter adalah suatu proses yang dilakukan dan 

diterapkan dalam kegiatan OSIS pada seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA 

Negeri 22 Palembang yang bertujuan untuk membentuk karakter, sifat, watak, 

dan tingkah laku individu yang lebih baik dan terpuji. Pembentukan karakter 

siswa akan diungkap melalui skala yang disusun peneliti berdasarkan aspek-

aspek pembentukan karakter menurut Mnemonics sebagai berikut; 

trustworthiness (kepercayaan), respect (menghormati), responsibility 

                                                           
84Ratih Wulan Sari, Perbedaan Kecerdasan Spiritual antara siswa anggota rohis dan 

bukan anggota rohis di SMA Negeri 6 Palembang, Skripsi, Palembang, IAIN Raden Fatah, 2012 



(tanggung jawab), fairness (keadilan), caring (kepedulian), dan citizenship 

(kewarganegaraan).85 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.86 

Selanjutnya menurut Azwar mengemukakakn bahwa populasi adalah sejumlah 

individu yang mempunyai satu ciri atau satu sifat yang sama sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.87 Lanjut menurut Hadi, 

populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diselidiki.88 

Sedangkan menurut Nanang Martono, mengemukakan bahwa populasi 

adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau 

keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.89 Pada 

penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh anggota OSIS yang aktif di 

SMA Negeri 22 Palembang. Dimana jumlah populasi keseluruhan adalah 110 

orang.  

 

                                                           
85Haedar Nashir, Pendidikan Karakter Berbasis Agama & Budaya, Yogyakarta, Multi 

Presindo, 2013, Hlm. 12-13 
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89Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (analisis isi dan analisis data sekunder) 
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2. Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.90 Selanjutnya Azwar 

mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi.91 Sedangkan 

menurut Nanang Martono, mengemukakan sampel adalah bagian dari populasi 

yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel juga dapat 

didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan 

prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.92 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota OSIS yang aktif 

di SMA Negeri 22 Palembang dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling yang bertujuan untuk melakukan cara pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu.93 Kriteria tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Individu yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan penelitian ini dalam 

konteks Agama Islam. 

2. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan 

3. Anggota OSIS yang aktif periode 2014-2015 di SMA Negeri 22 Palembang. 

4. Individu yang sehat secara fisik dan psikis, serta bersedia menjadi subjek 

penelitian. 
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Berdasarkan tabel  penentuan sampel dari populasi tertentu  yang 

dikembangkan dari Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, 10%,94 

maka sampel penelitian yang diambil dari jumlah populasi 110 orang dengan taraf 

kesalahan 10% adalah 78 orang. Sedangkan untuk penentuan sampel yang akan di 

try out berjumlah 252 orang. 

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan 

mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui 

(goal of knowing) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara 

yang efisien dan akurat.95 Dimana variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 

pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual dalam kegiatan OSIS pada 

seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang. 

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi yang relevan, adekuat dan reliabel. Prosedur ini sangat penting karena 

baik buruknya penelitian tergantung pada teknik pengumpulan data.96 Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala. 

Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan adalah skala model Likert, skala 

sikap disusun untuk mengungkapkan sikap pro dan kontra, positif dan negatif, 

setuju dan tidak setuju terhadap suatu objek sosial. Skala sikap model Likert 

disediakan 4 alterrnatif jawaban yaitu SS (sangat setujuh), S (setujuh), TS (tidak 
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setujuh), dan STS (sangat tidak setuju).97 Skor penelitian skala bisa dilihat pada 

tabel 1. 

Tabel 1 
Skor Penelitian Skala 

Alternatif Jawaban 
Skor Item 

Favourable Unfavourable 

STS (sangat tidak setuju) 1 4 

TS (tidak setuju) 2 3 

S (setuju) 3 2 

SS (sangat setuju) 4 1 
 
1. Skala Kecerdasan Spiritual 

 
Skala yang kedua adalah skala kecerdasan spiritual yang dibuat oleh 

penulis sendiri dan disusun peneliti berdasarkan pendapat dari Khavari (2010) 

dengan aspek-aspek kecerdasan spiritual, yaitu sudut pandang spiritual-

keagamaan, sudut pandang sosial-keagamaan, dan sudut pandang etika sosial.98 

Item pernyataan tersebut berjumlah 54 item. Jenis pernyataan dalam skala 

kecerdasan spiritual ini diberikan dalam dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan 

yang mendukung konsep kecerdasan spiritual  atau favourable, dan unfavourable 

pernyataan yang tidak mendukung, masing-masing berjumlah 27 pernyataan. 

Distribusi penyebaran item dari tiap-tiap aspek kecerdasan spiritual dalam 

kegiatan OSIS pada seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA N 22 Palembang, 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 
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Tabel 2 
Blue Print Sebaran Skala Kecerdasan Spiritual 

No. Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1. 
Sudut pandang spiritual-

keagamaan 
1,7,13,19,25,3

1,37,43,49 
2,8,14,20,26,3

2,38,44,50 
18 

2. 
Sudut pandang sosial-

keagamaan 
3,9,15,21,27,3

3,39,45,51 
4,10,16,22,28,
34,40,46,52 

18 

3. Sudut pandang etika sosial 
5,11,17,23,29,
35,41,47,53 

6,12,18,24,30,
36,42,48,54 

18 

Total 27 27 54 
 
2. Skala Pembentukan Karakter 

Skala yang pertama adalah skala pembentukan karakter, skala pembentukan 

karakter dibuat oleh peneliti sendiri dan disusun berdasarkan pendapat Mnemonics 

dengan aspek-aspek karakter yaitu trustworthiness (kepercayaan), respect 

(menghormati), responsibility (tanggung jawab), fairness (keadilan), caring 

(kepedulian), dan citizenship (kewarganegaraan). 99 

Item pernyataan tersebut berjumlah 72 item. Jenis pernyataan dalam skala 

pembentukan karakter ini diberikan dalam dua bentuk pernyataan, yaitu 

pernyataan yang mendukung konsep pembentukan karakter atau favourable, dan 

unfavourable pernyataan yang tidak mendukung, masing-masing berjumlah 36 

pernyataan. Distribusi penyebaran item dari tiap-tiap aspek kecerdasan spiritual 

dalam kegiatan OSIS pada seluruh anggota OSIS yang aktif di SMA N 22 

Palembang, dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 
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Tabel 3 
Blue Print Sebaran Skala Pembentukan Karakter 

No
. 

Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1. 
Trustworthiness 
(kepercayaan) 

1,13,25,37,49,61 2,14,26,38,50,62 12 

2. 
Respect 

(menghormati) 
3,15,27,39,51,63 4,16,28,40,52,64 12 

3. 
Responsibility 

(tanggung jawab) 
5,17,29,41,53,65 6,18,30,42,54,66 12 

4. Fairness (keadilan) 7,19,31,43,55,67 8,20,32,44,56,68 12 

5 
Caring 

(kepedulian) 
9,21,33,45,57,69 10,22,34,45,58,70 12 

6. 
Citizenship 

(kewarganegaraan) 
11,23,35,47,59,71 12,24,36,48,60,72 12 

Total 36 36 72 
 
F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 
Validitas dan reliabilitas alat ukur perlu diketahui sebelum digunakan agar 

kesimpulan penelitian nanti tidak keliru dan tidak memberikan gambaran yang 

jauh berbeda dari keadaan sebenarnya. 

a. Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan untuk mengetahui apakah skala 

mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya.100 Adapun 

uji validitas yang digunakan ialah validitas konstrak (Contruct validitas) yang 

lebih banyak disandarkan pada relevansi isi pernyataan yang disusun berdasarkan 

rancangan atau kisi-kisi yang tepat. Koefisien validitas dilihat dari 0,30, maka 

data tersebut dikatakan valid. Namun apabila koefisien validitas itu kurang dari 

0,30, maka dianggap tidak memadai.101 
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan hasil 

ukur yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran. 

Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang tidak dapat 

dipercaya. Pengukuran yang tidak reliabel tentu tidak akan konsisten pula dari 

waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas alat ukur pembentukan 

karakter dan kecerdasan spiritual dihitung dengan  menggunakan teknik Alpha 

Cronbach, yaitu untuk melihat korelasi antara dua variabel yang memiliki panjang 

yang tidak sama. Koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 

sampai dengan 1,00. Sekalipun bila koefisien reliabilitas semakin tinggi 

mendekati angka 1,00 berarti pengukuran semakin reliabel.102 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

kedua alat ukur berbentuk angka-angka yang merupakan data kuantitatif. Data 

yang berupa angka memerlukan pengolahan lebih lanjut agar memiliki makna dan 

manfaat yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel tergantung. 

Teknik statistik yang digunakan dalam melakukan pengujian terhadap hipotesis 

dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Sederhana (Simple Regression). 

Sebelum uji hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

yaitu uji normalitas dan uji linieritas.103 Uji Prasyarat tersebut terdiri dari: 
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1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yaitu uji prasyarat yang dibutuhkan untuk mengetahui apakah 

data variabel yang diteliti layak atau tidak untuk diuji menggunakan pengujian 

statistik parametrik. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Kolmogrov-Smirnov yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidak sebaran 

data, kaidah yang digunakan adalah jika p > 0,05 maka sebaran data dinyatakan 

normal atau jika p < 0,05 maka sebarannya dinyatakan tidak normal.104 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas yaitu untuk mengetahui linieritas hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel tergantung, serta untuk mengetahui signifikansi 

penyimpangan dari linieritas hubungan tersebut, kaidah yang digunakan adalah 

jika p ≤ 0,05 maka hubungannya antara variabel bebas dan variabel tergantung 

dinyatakan linier, sebaliknya jika p ≥ 0,05 berarti hubungan antara variabel bebas 

dan variabel tergantung dinyatakan tidak linier.105  

2. Uji Hipotesis 

Setelah terpenuhi uji normalitas dan linieritas, kemudian dilakukan uji 

hipotesis. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi sederhana (simple 

regression) yaitu untuk mengetahui bentuk hubungan antara satu variabel bebas 

dan satu variabel terikat. Dengan tujuan untuk membuat perkiraan (prediksi) 

hubungan antara pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual dalam 

kegiatan osis pada seluruh anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang. 
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Untuk mengetahui bahwa ada hubungan antara variabel pembentukan karakter 

dengan kecerdasan spiritual, jika nilai p < 0,01, 106 dan dilihat juga kategori nilai 

korelasi (R) sebagai berikut:107 

Tabel 4 
Kategorisasi Nilai Korelasi 

Nilai Kategori 

0-0.199 Sangat Rendah 

0.20-0.399 Rendah 

0.40-0.599 Sedang 

0.60-0.799 Kuat 

0.80-1.000 Sangat Kuat 

 
Adapun semua perhitungan statistik dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

komputer program SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 17 for 

windows. 
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BAB  IV 

PELAKSANAAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah 

a. Profil Tempat Penelitian 

 Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Palembang didirikan pada tahun 

2010 dengan No NPSN/NSS 106476 82/301116047682 yang beralamat di 

Jalan Kelapa Gading Perumnas Talang Kelapa Kelurahan Talang Kelapa 

Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. Sejak pendirian hingga saat ini 

telah terjadi perubahan dan beberapa pergantian kepala sekolah diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Drs. Ulung Wibowo    pada tahun  2010 – 

2012 

2. Hj. Nyayu Nurlaila, M.Pd   pada tahun  2012 – 

s.d.s 

Keadaan lingkungan sekolah di lihat dari bentuk fisiknya terlihat bahwa 

masih kurang menunjang dengan keadaan siswa yang berjumlah 1232 siswa  

dan keadaan guru 83 orang serta pegawai 15 orang, dalam hal ini bentuk fisik 

bangunan dan gedung belum mencukupi dan masih kurang jika di lihat dari 

segi kebutuhan. Sedangkan di lihat dari bentuk sosial di lingkungan sekolah 

SMA Negeri 22 Palembang, bahwa lingkungan sekitar dapat menerima 



keadaan sekolah baik dari ketua RT     kelurahan talang kelapa dan masyarakat 

sekitar. 108 

Sehubungan dengan itu, dari hasil wawancara dengan Ibu Handayani, 

S.Pd., MM., M.Si selaku wakil sarana dan prasarana di SMA Negeri 22 

Palembang, di dapat informasi bahwa SMA Negeri 22 Palembang masih 

mengupayakan pembenahan-pembenahan dari tahun ke tahun dan mengalami 

peningkatan baik di bidang sarana prasarana, lingkungan hidup, terutama 

ruang-ruang kelas, yaitu : Meja belajar, kursi belajar, lemari kelas siswa serta 

meja dan kursi guru yang ada dalam ruang kelas. Saat ini di SMA Negeri 22 

Palembang terdapat beberapa ruangan yaitu :109 

1. Ruang Kepala Sekolah   1 ruang 

2. Ruang Wakil Kepala Sekolah  1 ruang 

3. Ruang TU      1 ruang 

4. Ruang Guru     1 ruang 

5. Ruang Teori/Kelas    32 ruang 

6. Ruang Laboratorium Kimia   1 ruang 

7. Ruang Laboratorium Fisika   1 ruang 

8. Ruang Laboratorium Biologi  1 ruang 

9. Ruang Laboratorium Komputer  1 ruang 

10. Laboratorium Bahasa    1 ruang 

11. Ruang Perpustakaan    1 ruang 

12. Ruang BK      1 ruang 
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13. Ruang UKS     1 ruang 

14. Ruang OSIS/Ekskul    1 ruang 

15. Mushollah      1 ruang 

Secara geografis SMA Negeri 22 Palembang berdiri di atas tanah seluas 

±25.760 m2 dengan status gedung permanen. SMAN 22 Palembang dikepalai 

oleh seorang kepala sekolah yang dibantu oleh empat wakil kepala sekolah  

yaitu bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, dan 

bidang humas. Saat ini jabatan kepala sekolah dipegang oleh Ibu Hj. Nyayu 

Nurlaila, S.Pd., MM., M.Si. 

Terhitung sejak bulan juli 2015 SMAN 22 Palembang memiliki 83 

tenaga pengajar, dengan rincian sebagai berikut: 45 guru tetap dan 38 guru 

honor atau guru tidak tetap. Di samping itu juga, jenjang pendidikan para 

tenaga pengajar bervariasi mulai dari S1 sampai S2, dengan perincian 47 guru 

dengan jenjang S1 dan 36 guru dengan jenjang pendidikan S2. Selanjutnya, 

terdapat 4 pegawai tata usaha, 10 pegawai honor dan 1 petugas kebersihan. 

Kegiatan belajar mengajar siswa di SMA Negeri 11 Palembang dimulai pada 

pagi hari yaitu pukul 06.45 WIB sampai 13.30 WIB. 

Penelitian ini ditujukan pada seluruh siswa yang mengikuti kegiatan 

OSIS secara aktif. Alasan peneliti mengambil anggota OSIS yang aktif karena 

erat hubungannya dengan pembentukan karakter dan kecerdasan spiritual, 

sehingga lebih mendukung penelitian ini. 

b. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 22 Palembang 



Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Palembang mempunyai visi, misi, 

dan tujuannya sebagai berikut: 110 

a) Visi 

Beriman dan bertaqwa, berprestasi, berbudaya, berkarakter, dan 

berwawasan lingkungan. Adapun indikator pencapaiannya sebagai berikut: 

(a) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh warga sekolah 

(b) Terwujudnya warga sekolah yang berperilaku sesuai dengan norma agama 

dan etika 

(c) Terwujudnya proses pembelajaran berbasis global 

(d) Terlaksananya komunikasi dan pertukaran informasi melalui ICT 

(e) Meningkatkan kompetensi akademik dan nonakademik yang berorientasi 

global 

(f) Terciptanya kerja sama dan kebersamaan yang dilandasi semangat 

demokrasi 

(g) Terciptanya perilaku warga sekolah yang memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan yang bersih dan rapi 

(h) Terciptanya perilaku warga sekolah yang menjunjun tinggi nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa. 

b) Misi 

Untuk mewujudkan visi SMA Negeri 22 Palembang maka ditetapkan 

Misi sekolah sebagai berikut: 

(a) Mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah 
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(b) Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik dan 

kependidikan 

(c) Meningkatkan kemampuan warga sekolah dalam IPTEK 

(d) Mengembangkan potensi siswa yang kreatif, inovatif, berkualitas, dan 

berakal 

(e) Mengembangkan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan 

(f) Mengembangkan standar penilaian 

(g) Menanamkan kepedulian sosial, lingkungan, dan semangat kebangsaan. 

c) Tujuan SMA Negeri 22 Palembang 

Tujuan pendidikan menengah yang terdiri atas 

SMA/MA/SMALB/Paket C sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional 

adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Berdasarkan pedoman pada visi dan misis yang diusung, SMA Negeri 22 

Palembang menetapkan  tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan satuan pendidikan dengan menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

2. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran dengan menerapkan 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

3. Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif dalam suasana yang 

demokratis, transparan, dan semangat kebersamaan 



4. Tumbuhkembangnya budaya karakter bangsa yang meliputi budaya sopan 

dan santun, budaya malu, budaya religius (agamis), budaya rajin, budaya 

tertib. 

5. Meningkatnya jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) 

6. Meningkatnya raihan prestasi peserta didik dalam bidang seni, olahraga, dan 

olimpiade 

7. Tertatanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan rindang. 

c. Tujuan OSIS SMA Negeri 22 Palembang 

Setiap organisasi selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu pula 

dengan OSIS. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain: 111 

1. Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertaqwa 

2. Memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam 

mengambil keputusan yang tepat 

3. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam 

kontek kemajuan budaya bangsa 

4. Membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air 

dalam era globalisasi 

5. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan 

kerjasama secara mandiri, berfikir logis dan demokratis 

6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya 

artistik, budaya dan intelektual 
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7. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

2. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh 

peneliti sebelum peneliti melaksanakan penelitian di lapangan. Langkah-langkah 

yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

a) Persiapan Administrasi 

Persiapan administrasi dalam penelitian ini terdiri dari pengurusan surat izin 

penelitian. Pengantar surat izin penelitian ini dikeluarkan oleh Dekan Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor: 

In.03/III.I/TL.01/558/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 2015 yang 

ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Cq. Badan Kesbangpol 

Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian surat ini mendapat surat balasan dari Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor: 

070/3003/Ban.KBP/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 2015.112 

Kemudian ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Palembang yang mendapat surat balasan dengan nomor 

070/1588/BAN.KBP/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2015.113 

Selanjutnya surat dari Kesbangpol Kota ditujukan kepada Kepala DISDIKPORA 

Kota Palembang dan mendapat surat balasan dengan nomor 
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070/2043/26.8/PN/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2015.114 

Selanjutnya peneliti meminta persetujuan dari kepala sekolah SMA Negeri 22 

Palembang untuk mengadakan penelitian. 

b) Persiapan Alat Ukur 

Persiapan alat ukur yang dilakukan peneliti berupa penyusunan alat ukur 

yang akan digunakan dalam pengambilan data penelitian. Alat ukur yang 

digunakan untuk memperoleh data mengenai variabel pembentukan karakter 

adalah dengan skala pembentukan karakter yang disusun sendiri oleh peneliti 

dengan mengacu berdasarkan enam aspek pembentukan karakter menurut 

Mnemonics.115 Aspek tersebut yaitu trustworthiness (kepercayaan), respect 

(menghormati), responsibility (tanggung jawab), fairness (keadilan), caring 

(kepedulian) dan citizenship  (kewarganegaraan). Aspek tersebut kemudian di 

kembangkan menjadi 72 item yang terdiri dari 36 item favorable dan 36 item  

unfavorable. Adapun sebaran item (blue print) skala pembentukan karakter adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5 
Blue Print Skala Pembentukan Karakter 

No. Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1. 
Trustworthiness 

(kepercayaan) 
1,13,25,37,49,61 2,14,26,38,50,62 12 

2. 
Respect 

(menghormati) 
3,15,27,39,51,63 4,16,28,40,52,64 12 

3. 
Responsibility 

(tanggung jawab) 
5,17,29,41,53,65 6,18,30,42,54,66 12 

4. Fairness (keadilan) 7,19,31,43,55,67 8,20,32,44,56,68 12 

5 Caring (kepedulian) 9,21,33,45,57,69 10,22,34,45,58,70 12 
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6. 
Citizenship 

(kewarganegaraan) 
11,23,35,47,59,71 12,24,36,48,60,72 12 

Total 36 36 72 

 
Selanjutnya penulis juga membuat sendiri alat ukur kecerdasan spiritual 

berdasarkan aspek-aspek menurut Khavari.116 Aspek tersebut yaitu dilihat dari 

sudut pandang spiritual-keagamaan, sudut pandang sosial-keagamaan, dan sudut 

pandang etika sosial. Aspek tersebut kemudian di kembangkan menjadi 54 item 

yang terdiri dari 27 item favorable dan 27 item unfavorable. Adapun sebaran item 

(blue print) skala kecerdasan spiritual adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 
Blue Print Skala Kecerdasan Spiritual 

No. Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1. 
Sudut pandang spiritual-

keagamaan 

1,7,13,19,25,31,

37,43,49 

2,8,14,20,26,32

,38,44,50 
18 

2. 
Sudut pandang sosial-

keagamaan 

3,9,15,21,27,33,

39,45,51 

4,10,16,22,28,3

4,40,46,52 
18 

3. Sudut pandang etika sosial 
5,11,17,23,29,3

5,41,47,53 

6,12,18,24,30,3

6,42,48,54 
18 

Total 27 27 54 

 
B. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data melalui media skala pembentukan karakter pada siswa 

anggota osis yang aktif dan skala kecerdasan spiritual ini dilakukan dengan 

melakukan dua kali pengambilan data pertama uji coba skala atau yang sering 

disebut dengan try out (TO), kedua pengambilan data penelitian. Penulis 

menggunakan uji coba skala dengan alasan penulis membuat sendiri alat ukur dari 

kedua variabel sesuai dengan pendapat Arikunto ada dua jenis alat ukur yang 
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pertama disusun oleh peneliti sendiri, dan jenis kedua adalah alat ukur yang sudah 

terstandar. Jika peneliti menggunakan alat ukur terstandar maka tidak terlalu 

dituntut untuk mengadakan uji coba, sedangkan peneliti yang menggunakan alat 

ukur yang disusun sendiri tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab 

mencobakan instrumennya agar apabila digunakan untuk pengumpulan data, alat 

ukur tersebut sudah layak.117 Penulis mengadakan uji coba juga didasarkan pada 

pendapat Suryabrata yang menyatakan bahwa syarat utama uji coba (try out) 

adalah subjek uji coba memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik 

subjek penelitian, disamping itu kondisi uji coba seperti waktu pelaksanaan, cara 

pelaksanaan, dan cara penyajian data instrumen pengumpulan data penelitian juga 

harus sama dengan penelitian yang sebenarnya.118 

Adapun subjek uji coba dan  subjek penelitian yaitu siswa anggota OSIS 

yang aktif dengan jumlah 110. Subjek uji coba sebanyak 252 dan subjek 

penelitian sebanyak 78. Adapun pelaksanaan uji coba pada tanggal 4, 5, dan 6 

November 2015 dan pelaksanaan  penelitian dimulai pada tanggal 14 November 

2015. Skala uji coba diberikan kepada 252 subjek uji coba dan skala penelitian 

diberikan kepada 78 subjek penelitian yang telah memenuhi persyaratan tertentu. 

Berikut adalah gambaran tentang validitas dan reliabilitas kedua skala 

setelah uji coba yang di analisis dengan bantuan program SPSS version 17 for 

windows: 

a. Validitas Skala dan Seleksi Item 
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Seleksi item dalam penelitian menggunakan parameter indeks daya beda 

item, yang diperoleh dari korelasi antara masing-masing item dengan skor total 

item, sehingga diklasifikasikan menjadi item valid dan item gugur. Batas kritis 

yang digunakan adalah 0,30.119 Jika item memiliki indeks daya beda lebih besar 

dari 0,30 maka item dinyatakan valid sedangkan jika item lebih kecil dari 0,30 

maka item dinyatakan gugur. Dibawah ini adalah tabel yang di dalamnya terdapat 

item yang telah diklasifikasikan menjadi item valid dan item gugur. 

Tabel 7 
Blue Print Sebaran Skala Pembentukan Karakter Uji Coba (Try Out) 

No. Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1. 
Trustworthiness 

(kepercayaan) 

1*,13*,25*,37,49,61

* 
2*,14,26,38*,50*,62 12 

2. 
Respect 

(menghormati) 
3*,15*,27,39,51,63 4,16,28,40,52*,64* 12 

3. 
Responsibility 

(tanggung jawab) 

5*,17*,29*,41*,53,6

5* 
6,18,30,42,54,66 12 

4. Fairness (keadilan) 7,19,31*,43,55,67 8,20,32*,44*,56,68* 12 

5 Caring (kepedulian) 9,21,33*,45,57,69* 10,22,34,46,58,70 12 

6. 
Citizenship 

(kewarganegaraan) 
11,23,35,47,59,71 12,24,36,48,60*,72* 12 

Total 36 36 72 

  *Lampiran D      Keterangan *: Aitem 

Gugur 

Setelah item-item yang gugur tersebut dikeluarkan, maka distribusi sebaran 

item pada skala pembentukan karakter berubah menjadi seperti yang tampak pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 8 
Blue Print Sebaran Skala Pembentukan Karakter Setelah Uji Coba ( Untuk 

Penelitian) 

No. Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1. 
Trustworthiness 

(kepercayaan) 

1(4),13(20),25(37),37

(54) 

2(6),14(21),26(39),38

(55) 
9 

2. 
Respect 

(menghormati) 

3(7),15(22),27(40),39

(56) 

4(8),16(23),28(42),40

(57) 
9 

3. 
Responsibility 

(tanggung jawab) 

5(9),17(24),29(43),41

(58) 

6(10),18(26),30(45),4

2(59) 
8 

4. Fairness (keadilan) 
7(11),19(27),31(46),4

3(62) 

8(12),20(28),32(47),4

4(63) 
8 

5 Caring (kepedulian) 
9(14),21(30),33(48),4

5(66) 

10(16),22(34),34(49),

46(67) 
8 

6. 
Citizenship 

(kewarganegaraan) 

11(18),23(35),35(51),

47(70) 

12(19),24(36),36(53),

48(71) 
8 

Total 24 24 48 

  *Lampiran D       Keterangan  

 ( ) :Penomoran Baru 
  

Begitu juga dengan  skala kecerdasan spiritual yang terdiri dari 54 item. 

Setelah dilakukan seleksi item, maka diperoleh sebanyak 38 item yang memenuhi 

batas minimum 0,30 dan dianggap valid atau layak digunakan untuk penelitian, 

sedangkan 16 item yang tersisa tidak mencapai batas minimum 0,30 dan 

dinyatakan gugur atau tidak layak digunakan untuk penelitian. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

  



Tabel 9 
Blue Print Sebaran Skala Kecerdasan Spiritual Uji Coba (Try Out) 

No. Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1. 
Sudut pandang spiritual-

keagamaan 

1*,7,13*,19*,25

*,31,37,43,49 

2*,8,14,20*,26

*,32*,38*,44,5

0 

18 

2. 
Sudut pandang sosial-

keagamaan 

3*,9,15,21,27*,

33,39,45,51 

4,10,16,22,28,3

4,40*,46,52 
18 

3. Sudut pandang etika sosial 
5*,11,17*,23*,2

9*,35,41,47,53 

6,12,18,24,30,3

6,42,48,54 
18 

Total 27 27 54 

*Lampiran D      Keterangan * :Aitem 

Gugur 

Setelah item-item yang gugur tersebut dikeluarkan, maka distribusi sebaran 

item pada skala kecerdasan spiritual berubah menjadi seperti yang tampak pada 

tabel 10 berikut ini: 

Tabel 10 
Blue Print Sebaran Skala Kecerdasan Spiritual  Setelah Uji Coba 

(UntukPenelitian) 

No. Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1. 
Sudut pandang spiritual-

keagamaan 

1(4),7(11),13(21

),19(33),25(41),

31(47),37(53) 

2(6),8(12),14(2

2),20(34),26(42

),32(48),38(54) 

14 

2. 
Sudut pandang sosial-

keagamaan 

3(7),9(14),15(24

),21(35),27(43),

33(49) 

4(8),10(15),16(

28),22(36),28(4

4),34(50) 

12 

3. Sudut pandang etika sosial 

5(9),11(16),17(3

0),23(37),29(45)

,35(51) 

6(10),12(18),18

(31),24(39),30(

46),36(52) 

12 

Total 19 19 38 

*Lampiran D       Keterangan  

( ) :Penomoran Baru 
 
 
 
 
 



b. Uji Reliabilitas Skala dan Seleksi Item 

Reliabilitas mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang 

mengandung makna kecermatan pengukuran, reliabilitas dinyatakan oleh 

koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 

1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin 

tinggi reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0 

berarti semakin rendah reliabilitas.120 Uji reliabilitas terhadap skala pembentukan 

karakter dan kecerdasan spiritual dalam penelitian ini dapat dilihat dari koefisien 

reliabilitas yang dihitung melalui teknik koefisien Alpha Cronbach dengan 

bantuan program SPSS versi 17 for Windows. 

Adapun hasil uji reliabilitas yang diperoleh dari skala pembentukan karakter 

menunjukkan Alpha (α) sebesar 0,927, sedangkan pada skala kecerdasan spiritual 

menunjukkan koefisien Alpha (α) sebesar, 0,922 Maka dengan demikian skala 

pembentukan karakter dan kecerdasan spiritual dapat dikatakan reliabel. 

C. Hasil Penelitian 

1. Kategorisasi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian dapat diuraikan mengenai 

kategorisasi masing-masing variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua 

macam jenjang kategorisasi variabel penelitian, yaitu kategorisasi berdasarkan 

perbandingan mean empirik dan mean hipotetik, dan kategorisasi berdasarkan 

model distribusi normal. Kategorisasi berdasarkan perbandingan mean empirik 

dapat dilakukan dengan melihat langsung deskripsi data penelitian. 
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Menurut Azwar, harga mean hipotetik dapat dianggap sebagai mean 

populasi yang diartikan sebagai kategori sedang atau menengah kondisi kelompok 

subjek pada variabel yang diteliti. Setiap skor mean empirik yang lebih tinggi 

secara signifikan dari mean hipotetik dapat dianggap sebagai indikator rendahnya 

kelompok subjek pada variabel yang diteliti.121 Selengkapnya mengenai 

perbandingan mean empirik dan mean hipotetik dapat dilihat pada tabel 11 

Deskripsi data penelitian berikut ini: 

Tabel 11 
Deskripsi Data Penelitian 

Var 

Skor X yang diperoleh 

(empirik) 

 

Skor X yang dimungkinkan 

(hipotetik) 
Kategori 

X 

Min 

X 

Max 
Mean SD 

X 

Min 

X 

Max 
Mean SD 

Pemb

entuk

an 

Karakt

er 

97 176 142.15 
16.4

62 
48 192 120 24 ME>MH 

Kecer

dasan 

Spiritu

al 

74 148 108.24 
13.0

35 
38 152 95 19 ME>MH 

*  Lampiran D      Keterangan: 

SD : Standar 

Deviasi 

ME : Mean 

Empirik 

MH : Mean 
Hipotetik 
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Pada tabel di atas terlihat bahwa mean empiris variabel pembentukan 

karakter  dengan kecerdasan spiritual yang diperoleh subjek lebih tinggi dengan 

mean hipotetiknya, artinya pembentukan karakter dan kecerdasan spiritual dalam 

kegiatan osis pada seluruh anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang 

relatif tinggi. 

Tabel 12 
Kategorisasi Skor Skala Pembentukan Karakter 

Skor Kategori N Persentase 

x>144 Tinggi 59 76% 

96≤x≤144 Sedang 19 24% 

X<96 Rendah 0 0% 

Total 78 100% 

 
Berdasarkan perhitungan kategorisasi skor variabel pembentukan karakter 

dapat disimpulkan bahwa siswa anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 

Palembang berada pada taraf tinggi 76%, pada taraf sedang 24%, dan pada taraf 

rendah 0% (100 % dari 78 subjek). Sedangkan untuk variabel kecerdasan spiritual, 

perhitungan kategorisasi dan frekuensinya dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini: 

Tabel 13 
Kategorisasi Skor Skala Kecerdasan Spiritual122 

Skor Kategori N Persentase 

x>114 Tinggi 77 99% 

76≤x≤114 Sedang 1 1% 

X<76 Rendah 0 0% 

Total 78 100% 

       
Berdasarkan perhitungan kategorisasi skor variabel kecerdasan spiritual di 

atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kecerdasan spiritual pada siswa anggota 

osis yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang berada pada taraf tinggi 99%, pada 

taraf sedang 1%, dan pada taraf rendah 0% (100 % dari 78 subjek). 

                                                           
122Sufren & Yonathan Natanael, Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa, Jakarta, Kompas 

Gramedia, 2014, Hlm. 187-188 



 

 

 

2. Uji Prasyarat 

Uji normalitas dan uji linieritas merupakan syarat sebelum melakukan uji 

analisis simple regression dengan maksud agar kesimpulan yang ditarik tidak 

menyimpang dari kebenaran yang seharusnya ditarik. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel yang 

diteliti layak atau tidak untuk diuji menggunakan pengujian statistik 

parametrik. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Kolmogrov-Smirnov  yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidak 

sebaran data, kaidah yang digunakan adalah jika p > 0,05 maka sebaran data 

dinyatakan normal atau jika p < 0,05 maka sebarannya dinyatakan tidak 

normal.123 Hasil uji normalitas terhadap variabel  pembentukan karakter 

dengan kecerdasan spiritual dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini: 

Tabel 14 
Deskripsi Hasil Uji Normalitas 

Variabel K-S Z Sig. Keterangan 

Pembentukan 

Karakter 
0,787 0,565 Normal 

Kecerdasan 

Spiritual 
0,517 0,925 Normal 

 *Lampiran D 
 

Berdasarkan tabel deskripsi hasil uji normalitas di atas, maka dapat 

diterangkan bahwa: 
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a) Hasil uji normalitas terhadap variabel pembentukan karakter diperoleh  nilai 

K-SZ sebesar 0,787 dan memiliki nilai Signifikan P = 0,565 dimana p > 

0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data variabel pembentukan karakter  

berdistribusi normal. 

b) Hasil uji normalitas terhadap variabel kecerdasan spiritual diperoleh nilai K-

SZ sebesar 0,517 dan memiliki nilai Signifikan P = 0,925. Seperti yang telah 

dijelaskan di atas, jika p > 0,05 maka data berdistribusi normal. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa data variabel kecerdasan spiritual 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui linieritas hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel tergantung serta untuk mengetahui signifikansi 

penyimpangan dari linieritas hubungan tersebut, kaidah yang digunakan adalah 

jika p ≤ 0,05 maka hubungannya antara variabel bebas dan variabel tergantung 

dinyatakan linier, sebaliknya jika p ≥ 0,05 berarti hubungan antara variabel 

bebas dan variabel tergantung dinyatakan tidak linier.124 Hasil uji linieritas 

antara kedua variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini: 

Tabel 15 
Deskripsi Hasil Uji Linieritas 

Model Summary Keterangan 

F 

77.214 

Sig. 

0,000 
Linier 

 *Lampiran D 
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Berdasarkan tabel deskripsi hasil uji linieritas di atas, maka diketahui 

bahwa nilai signifikansi (p) = 0,000, menunjukkan bahwa p < 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual 

berkorelasi linier. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis tipe penelitian ini dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya 

hubungan variabel bebas (pembentukan karakter) dengan variabel tergantung 

(kecerdasan spiritual). Perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi sederhana (simple regression) dengan  menggunakan 

bantuan program SPSS versi 17 for windows. Hasil uji hipotesis antara kedua 

variabel tersebut dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini: 

Tabel 16 
Deskripsi Hasil Uji Hipotesis 

Variabel R R Square Sig. (p) Keterangan 

PembentukanKarakter><Ke

cerdasanSpiritual 
0,710 0,504 0,000 Signifikan 

*Lampiran D 

Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh bahwa besarnya koefisien 

korelasi antara variabel pembentukan karakter dan kecerdasan spiritual adalah R = 

0,710 dan p = 0,000 dimana p < 0,01 maka hal ini berarti pembentukan karakter 

memiliki hubungan dengan kecerdasan spiritual dalam kegiatan osis pada seluruh 

anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 palembang dan memberikan 

sumbangan sebesar 50,4% terhadap kecerdasan spiritual dalam  kegiatan osis pada 

seluruh anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembentukan karakter memiliki hubungan dengan kecerdasan spiritual dalam 



kegiatan osis pada seluruh anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan terbukti. 

D. Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan analisis simple regression yang digunakan 

untuk menentukan hubungan antara dua variabel penelitian, yaitu variabel 

pembentukan karakter dengan variabel kecerdasan spiritual dalam kegiatan osis 

pada seluruh anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang. Hasil analisis 

yang diperoleh dengan nilai koefisiensi korelasi R = 0,710 dengan nilai 

signifikansi p = 0,000, dengan kata lain p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya hubungan antara pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual dalam 

kegiatan osis pada seluruh anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang 

dan memberikan sumbangan sebesar 50,4% terhadap kecerdasan spiritual dalam  

kegiatan osis pada seluruh anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang. 

Artinya, semakin baik pembentukan karakter yang dimiliki seseorang maka akan 

semakin baik tingkat kecerdasan spiritualnya. Sebaliknya seseorang yang 

memiliki pembentukan karakter yang relatif  rendah maka akan lebih cenderung 

memilki kecerdasan spiritual yang rendah pula. 

Penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Muhajir Syarif125 yang merupakan mahasiswa Pascasarjana IAIN Raden Fatah 

Palembang, yang berjudul “Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan 

Karakter Bangsa (Studi Analisis Perilaku Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 

Palembang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Pendidikan Agama 
                                                           

125Muhajir Syarif, Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Bangsa (Studi 
Analisis Perilaku Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang), Skripsi, Pascasarjana IAIN 
Raden fatah Palembang, Palembang, Hlm. 12 



Islam dalam pembentukan karakter bangsa adalah melalui materi pelajaran PAI 

kemudian dikembangkan dalam keseharian siswa di sekolah. Pembentukan 

karakter dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami 

nilai-nilai karakter dan perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan sopan-santun, yang didukung metode 

pembentukan karakter yang tepat dalam pembinaan generasi muda secara islami. 

Kedua, Pembentukan karakter siswa di MAN 1 Palembang adalah dengan 

menyatukan nilai karakter yang terdapat dalam materi PAI kemudian di 

kembangkan dalam keseharian siswa sehingga terbentuklah pribadi siswa yang 

taat pada Agama dan Negara termasuk dalam kategori baik. Ketiga, perilaku siswa 

di Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang tergolong pada kategori baik, santun, 

berbudi pekerti, hormat pada guru dan taat dalam menjalankan ibadah serta 

peraturan sekolah. 

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Qalam: 4 Allah SWT., berfirman:126 

y7 ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yès9 @, è=äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪ 

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 

Sejalan dengan  grand design yang dikembangkan Kemendiknas 2010 

secara psikologis dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri individu 

merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia. Meliputi kognitif, 

afektif, kognitif dan psikomotor dalam konteks interaksi sosial kultural meliputi 

                                                           
126Lihat Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010, 

Hlm. 564 



lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dan berlangsung sepanjang hayat. 

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologi dan sosial kultural 

tersebut dapat dikelompokkan dalam satu olah hati, olah pikir, olah raga, dan 

kinestetik serta olah rasa dan karsa.127 

Selanjutnya, penelitian ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Erwin Rudyanto128 yang merupakan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul“Hubungan 

Antara Kecerdasan Emosi Dan Kecerdasan Spiritual Dengan Perilaku Prososial 

Pada Perawat” pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosi dan kecerdasan 

spiritual dengan perilaku prososial pada perawat Rumah Sakit Islam Klaten. 

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual 

terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan serta mampu menyinergikan IQ, EQ 

dan SQ secara komprehensif.129 Dalam Al-Quran surat Ali-Imran : 191 Allah 

SWT., berfirman:  

ātÏ% ©!$# tβρã� ä. õ‹ tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠ Ï% #YŠθãèè% uρ 4’n?tã uρ öΝÎγÎ/θãΖ ã_ tβρã� ¤6 x( tG tƒuρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $# uρ $uΖ −/ u‘ 

$tΒ |M ø) n= yz # x‹≈yδ WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6ß™ $oΨ É) sù z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊇⊇∪     

 
Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
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dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.130 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu ciri khas bagi orang yang berakal  

yaitu makhluk yang memiliki keunggulan dibandingkan makhluk lain, yakni 

apabila ia memperhatikan sesuatu, selalu memperoleh manfaat dan faedah, ia 

selalu menggambarkan kebesaran Allah SWT., mengingat dan mengenang 

kebijaksanaan, keutamaan dan banyaknya nikmat Allah SWT., kepadanya. Ia 

selalu mengingat Allah SWT., di setiap waktu dan keadaan, baik pada waktu ia 

berdiri, duduk atau berbaring.131 

Sedangkan menurut Nggermanto bahwa seseorang dapat menggunakan 

kecerdasan spiritualnya untuk menjadi kreatif dan menghadirkannya ketika ingin 

berwawasan luas, luwes atau spontan secara kreatif.132 Kecerdasan spiritual juga 

dapat diupayakan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana pendapat Sayotte 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya untuk mempersiapkan siswa untuk 

memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual dan sosial.133 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, semakin baik 

pembentukan karakter yang dimiliki maka semakin baik pula tingkat kecerdasan 

spiritual pada siswa anggota osis. Namun, hasil penelitian yang didapat 

bertentangan dengan fenomena yang ada di lapangan seharusnya karakter pada 

siswa anggota osis yang aktif  ini berada pada kategorisasi rendah dan tingkat 
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kecerdasan spiritual pada siswa anggota osis yang aktif seharusnya berada pada 

tingkat kategorisasi yang lebih rendah dibandingkan karakter. Namun hasil yang 

didapat menunjukkan karakter pada siswa anggota osis berada pada kategori 

tinggi yaitu 76% dengan N = 59, dimana didukung dengan pendapat Masnur 

Muslich bahwa karakter lebih fokus pada tindakan atau tingkah laku. Apabila 

seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus tentulah orang tersebut 

memanifestasikan perilaku buruk, sebaliknya apabila seseorang berperilaku jujur, 

suka menolong tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia.134 

Sedangkan tingkat kecerdasan spiritual menunjukkan kategori tinggi juga yaitu 

99% dimana didukung dengan pendapat Sabil el-Ma’rufie karakteristik orang 

yang cerdas spiritual yakni berbuat baik, menolong, berempati, memaafkan, 

memiliki kebahagiaan, memiliki sense of humor yang baik, dan merasa memikul 

misi mulia dalam hidupnya.135 Dengan kategori yang tinggi tersebut, maka 

menurut peneliti hal ini terjadi karena pada saat pengisian skala, subjek penelitian 

merespon skala tersebut kurang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya melainkan 

meresponnya secara normatif. Sehingga sebagian besar siswa anggota osis yang 

aktif memiliki tingkat kategorisasi pembentukan karakter dan kecerdasan spiritual 

yang baik. 

Hal ini juga yang menyebabkan tidak ada satu siswa anggota osispun yang 

memiliki kecerdasan spiritual dan pembentukan karakter pada kategorisasi tingkat 

rendah. Berdasarkan hasil kategorisasi kedua skala di atas dapat dilihat bahwa  
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hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai korelasi 

variabel (X) sebesar 0,710 terhadap variabel (Y) pada siswa anggota osis yang 

aktif. Dari nilai korelasi tersebut, menunjukkan bahwa terdapat korelasi di taraf 

yang kuat antara kedua skala, yang mengacu pada pendapat Sugiyono bahwa 

rentang nilai 0.60-0.799 berada pada kategori kuat.136 

Selanjutnya, fakta yang ada di lapangan menunjukkan adanya karakter yang 

rendah sehingga menyebabkan rendahnya juga tingkat kecerdasan spiritual siswa 

anggota osis terlihat pada fenomena banyaknya siswa yang kurang disiplin, 

kurang santun, kurang bertanggungjawab, kurang perduli sehingga menyebabkan 

siswa kurang baik kecerdasan spiritualnya. Namun, berdasarkan hasil analisis 

yang diperoleh besarnya koefisien antara variabel pembentukan karakter dengan 

kecerdasan spiritual adalah 0,710 dan p = 0,000 dimana p < 0,01 maka hal ini 

berarti pembentukan karakter memiliki korelasi yang sangat signifikan terhadap 

siswa anggota osis yang aktif. Dimana, ditunjukkan bahwa siswa anggota osis itu 

disiplin, santun, bertanggungjawab dan peduli. Berdasarkan hasil korelasi 

tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini terbukti yaitu adanya hubungan antara 

pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual dalam kegiatan osis pada 

seluruh anggota osis yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang. Adanya hubungan 

antara pembentukan karakter dengan kecerdasan spiritual dalam kegiatan osis 

pada seluruh anggota osis yang aktif di dukung dengan hasil observasi dan 

wawancara beberapa anggota osis, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, 

pembina osis dengan penulis pada tanggal 1 Oktober 2015 bahwa masih ada siswa 
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yang mengikuti kegiatan osis yang bersikap kurang sopan, kurang 

bertanggungjawab, kurang disiplin terhadap dirinya sendiri. Hal ini yang 

menyebabkan rendahnya tingkat kecerdasan spiritual siswa. Semakin siswa itu 

memiliki karakter yang baik maka kecerdasan spiritualnya akan tinggi pula dan 

semakin rendahnya karakter yang dimiliki siswa tersebut, maka kecerdasan 

spiritual siswa juga rendah.   

Selayaknya manusia yang tidak sempurna, penelitian ini pun memiliki 

kelemahan diantaranya, jumlah item yang digunakan pada waktu uji coba skala 

variabel X dan variabel Y banyak sehingga ada beberapa subjek yang mengeluh 

ketika mengisi skala uji coba yang telah disediakan, banyak item yang gugur 

dikarenakan pernyataan yang tidak mengungkap perilaku sehingga jawaban tidak 

bervariasi, hasil kategorisasi kedua variabel yaitu variabel X (Pembentukan 

Karakter) dan variabel Y (Kecerdasan Spiritual) menunjukkan kategori yang 

tinggi, hal ini disebabkan karena subjek menjawab secara normatif (apa yang 

dianggap benar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian pada seluruh anggota OSIS yang aktif di 

SMA Negeri 22 Palembang, dapat diambil kesimpulan bahwa siswa-siswi anggota 

OSIS tersebut dapat dikategorikan  memiliki pembentukan karakter yang tinggi, 

begitu juga hasil penelitian yang diperoleh untuk kecerdasan spiritual, rata-rata  

siswa dan siswi anggota OSIS yang aktif di SMA Negeri 22 Palembang memiliki 

kecerdasan spiritual tinggi. Namun, bukan berarti tidak ada yang memiliki 

pembentukan karakter dan kecerdasan spiritual sedang, hanya saja persentase 

untuk siswa-siswi yang memiliki pembentukan karakter dan kecerdasan spiritual 

yang sedang sedikit. Sedangkan untuk tingkat kategorisasi yang rendah pada 

pembentukan karakter dan kecerdasan spiritual tidak ada. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, nilai koefisiensi 

korelasi R = 0,710 dengan nilai signifikansi p = 0,000, dengan kata lain p < 0,01. 

Hal ini membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pembentukan 

karakter dengan kecerdasan spiritual pada seluruh anggota OSIS yang aktif. 

Artinya, semakin tinggi pembentukan karakter seseorang, maka akan semakin 

tinggi pula kecerdasan spiritual yang dimiliki seseorang. Begitu juga sebaliknya 

semakin rendah pembentukan karakter seseorang, maka akan semakin rendah pula 

kecerdasan spiritual yang dimiliki seseorang. 

 



B. Saran 

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada Siswa  

Kepada siswa diharapkan untuk dapat mempertahankan karakter dan 

kecerdasan spiritual yang tinggi serta dapat meningkatkan lagi karakter dan 

kecerdasan spiritual yang sedang dan rendah dengan menerapkan apa yang 

diajarkan karena sebagai siswa harus mempunyai karakter dan kecerdasan 

spiritual yang baik atau positif.  

2. Kepada Guru 

Kepada guru diharapkan agar berpartisipasi dalam pembentukan karakter 

yang lebih baik lagi bagi siswa melalui pendidikan, khususnya bagi siswa yang 

terkait dalam kegiatan osis di SMA tersebut. Sehingga dengan demikian akan 

menghasilkan kecerdasan spiritual yang baik pula pada siswa. 

3. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengevaluasi dan 

menyempurnakan  alat ukur, atau memperbanyak lagi jumlah pernyataan pada alat 

ukur, memperluas subjek yang tujuannya untuk mengeneralisasi subjek penelitian 

dan menguji kevalidan item serta dapat memilih waktu penelitian pada waktu 

yang tepat agar lebih komprehensif lagi. 
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