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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Memperhatikan rumusan masalah dan data-data yang diperlukan, 

maka penelitian ini berjenis kuantitatif yang berbentuk korelasi sebab 

akibat yang merupakan bagian dari penelitian korelasional. Penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.67 Penelitian juga dapat didefinisikan sebagai proses 

untuk mendapatkan solusi dari permasalahan setelah melakukan studi dan 

analisis dari berbagai faktor.68 Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka.69 Sedangkan 

menurut pendapat lain, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu.70 Merujuk dari dua pendapat di atas, 

dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah pengumpulan data 

berupa angka yang digunakan untuk meneliti pada sample tertentu. 

 Arah dari penelitian ini yaitu mencari pengaruh antara variable 

perhatian orang tua dengan variable kecerdasan spiritual siswa. Penelitian 

ini menunjukkan adanya pengaruh antara variable-variabel sebagaimana 
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 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 
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apa adanya. Adapun cara menunjukkan adanya pengaruh dalam penelitian 

korelasional berbeda dari bentuk mendeskripsikan yang dilakukan oleh 

jenis studi lainnya. Suatu studi korelasional memberikan gambaran sejauh 

mana variable kuantitatif berhubungan yang ditunjukkan dengan angka 

koefisien korelasi. Jika ditemukan adanya pengaruh antara variable satu 

dengan yang lain, berarti bahwa skor-skor yang ada dalam daerah (range) 

tertentu pada suatu variable berasosiasi dengan skor-skor pada daerah 

(range) tertentu pada variable lain yang berhubungan itu. Hasil yang ingin 

dicapai yaitu menjelaskan ada tidaknya pengaruh antara variabel-variabel 

yang diteliti. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini terletak di Sekolah Menengah Pertama Islam 

Al-Amal Surabaya atau yang lebih dikenal dengan SMP Al-Amal yang 

terletak di jalan Wonosari lor no. 60 kelurahan Ujung kecamatan 

Semampir Surabaya. Sekolah ini didirikan pada tanggal 09 Desember 

2000 di atas tanah seluas 1230 m². Sekolah ini berada di bawah naungan 

yayasan Al-Amal Surabaya. Adapun  alasan peneliti memilih tempat ini 

adalah: 

1. Seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut adalah siswa yang berlatar 

belakang dari keluarga yang tidak mampu dan yatim.  
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2. Sebagian dari siswa hidup di panti bersama para pengurus panti. Ada 

beberapa siswa yang tinggal di panti asuhan bersama pengurus panti, 

karena mereka tidak memiliki orang tua. 

3. Tingkatan kecerdasan spiritual siswa yang berbeda-beda. Atau 

intensitas kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh siswa berbeda-beda. 

 Berdasarkan pertimbangan di atas peneliti ingin mengetahui 

bentuk-bentuk perhatian orang tua terhadap anak, dan peneliti ingin 

menemukan pengaruh yang diperoleh siswa dalam kecerdasan 

spiritualnya. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Menurut Prof. Dr. Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuanitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.71 Sedangkan menurut pendapat 

yang lain populasi merupakan semua unit yang menjadi objek 

penelitian.72 Melihat dua pendapat dari ahli, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa populasi adalah suatu kelompok atau unit yang mempunyai 

daya tarik dan diminati oleh peneliti untuk dipelajari hasil dari 

penelitiannya. 
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 Sugiyono, op. cit., hlm. 61 
72

 Mustofa Edwin Nasution, Hardius Usman, M.Si, op. cit., hlm. 103 
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 Populasi dalam penelitian ini adalah SMP Islam Al-Amal. SMP ini 

beralamat di Jl Wonosari lor no 60 Surabaya. Alasan peneliti memilih 

tempat ini karena dalam observasi yang telah dilakukan oleh peneliti 

dalam tahap sebelumnya peneliti mendapatkan suatu perbedaan, yang 

mana seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut adalah siswa yang 

berlatar belakang dari keluarga yang tidak mampu yatim. Berdasarkan 

hal ini, peneliti tertarik untuk menjadikan SMP Islam Al-Amal ini 

sebagai populasi penelitian. Adapun jumlah populasi di SMP Islam 

Al-Amal yakni sebanyak 145 siswa dengan rincian jumlah siswa 

sebagai berikut: 

a. Kelas VII sebanyak 65 siswa yang terbagi menjadi 2 kelas. 

b. Kelas VIII sebanyak 47 siswa yang terbagi menjadi 2 kelas. 

c. Kelas IX sebanyak 33 siswa yang terbagi menjadi 2 kelas. 

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi.73 Pengertian yang lain mengatakan bahwa, sampel 

merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. 

Misalnya, dari lebih 220 juta penduduk Indonesia, diambil sebanyak 1 

juta, yang kemudian diwawancarai. Responden yang sebanyak 1 juta 

itulah yang disebut dengan sampel.74 Merujuk dari dua penjelasan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian kecil 

yang mewakili kelompok atau populasi. 
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 Sugiyono, op. cit., hlm. 62 
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 Memperhatikan dari uraian di atas, maka peneliti akan 

menggunakan teknik Sampling Purposive di dalam penelitiannya. 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.75 Sample pada penelitian ini ditujukan kepada 

para siswa SMP Islam Al-Amal Surabaya. 

 Dalam pengumpulan sampel, menurut Surakhmad teknik 

menggunakan rumus dari Taro Yamane sebagai berikut : 

  
 

       

 
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N= Jumlah populasi 

d²= Presisi yang ditetapkan76 

 jumlah populasi yang terdapat di sekolah Al-Amal sebanyak 145. 

Sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut : 

  
 

       

  

  
   

             

  

  
   

                 

  

  
   

     
     

n = 34.01 

Jadi, jumlah sampel dibulatkan menjadi sebesar 35 responden 
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 Riduan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 65. 
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D. Variable Penelitian 

 Jika ada pertanyaan tentang apa yang diteliti, maka jawabannya 

berkenaan dengan variable penelitian. Variable penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.77 Secara konseptual, variable adalah 

segala sesuatu yang mempunyai nilai berbeda atau bervariasi.78 

 Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan, bahwa 

variable penelitian adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai yang 

berbeda yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Ada dua macam 

variable di dalam penelitian kuantitatif, yakni: 

1. Variable Dependen 

 Variable dependen sering disebut dengan variable terikat, 

variable ini sesungguhnya merupakan nilai-nilai dari objek 

penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.79 

Menurut arti lain variable dependen sering disebut sebagai variable 

output, kriteria, konsekuen. Menurut kamus besar bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variable terikat. Variable terikat merupakan 

variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variable bebas.80 
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 Sugiyono, op. cit., hlm. 2 
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 Mustofa Edwin Nasution, Hardius Usman, M.Si, op. cit., hlm. 52 
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 Merujuk pada penelitian ini, yang menjadi variable terikat 

adalah “Kecerdasan Spiritual”. Karena kecerdasan spiritual yang 

dipengaruhi oleh variable bebas. 

2. Variable Independen 

 Variable ini sering disebut sebagai variable stimulus, 

predictor, antecedent. Menurut kamus besar bahasa Indonesia 

sering disebut sebagai variable bebas. Variable bebas adalah 

merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi 

penyebab sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen 

(terikat).81 Sedangkan menurut pendapat lain, variable independen 

atau variable bebas merupakan variable yang mempunyai pengaruh 

terhadap variable terikat.82 Berdasarkan kedua pengertian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa variable bebas adalah variable yang 

menjadi sebab pada variable terikat. 

 Penelitian ini yang menjadi variable bebas adalah 

“Perhatian Orang Tua”. Dikarenakan perhatian orang tua ini 

memberikan pengaruh terhadap variable terikat. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

 Menurut statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan 

statistic tentang parameter populasi.83 Adapun menurut pendapat lain, 
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 Ibid, hlm. 4 
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 Mustofa Edwin Nasution, Hardius Usman, M.Si, op. cit., hlm. 55 
83

 Sugiyono, op. cit., hlm. 84 
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secara konseptual hipotesis merupakan suatu hubungan logis antara dua 

atau lebih variable dalam bentuk pernyataan, yang selanjutnya akan diuji, 

sehingga pada gilirannya akan didapatkan solusi untuk menyelesaikan 

masalah yang ada.84 

 Melihat dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan, bahwa 

hipotesis adalah serangkaian pernyataan yang dibuat oleh peneliti 

mengenai suatu hubungan yang logis antara dua atau lebih variable yang 

akan diuji. 

 Hipotesis ini bila dikaitkan dengan judul penelitian, maka peneliti 

ingin mengetahui dengan adanya perhatian orang tua akan mempengaruhi 

kecerdasan spiritual dan ibadah siswa atau tidak terdapat pengaruh 

terhadap kecerdasan spiritual dan ibadah siswa. Oleh karena itu, 

diperlukan hipotesis dalam melakukan penelitian ini yaitu: 

1) Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua 

terhadap kecerdasan spiritual siswa SMP Islam Al-Amal Surabaya. 

2) Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perhatian 

orang tua terhadap kecerdasan spiritual siswa SMP Islam Al-Amal 

Surabaya. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan dan pengambilan data yang digunakan oleh 

peneliti antara lain sebagai berikut: 

                                                                 
84

 Mustofa Edwin Nasution, Hardius Usman, M.Si, op. cit., hlm. 70 
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1) Kuisioner 

 Kuisioner sesungguhnya merupakan daftar pertanyaan 

tertulis, yang sekaligus akan mencatat jawaban dari responden.85 

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa, Kuesioner adalah suatu 

daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau 

dikerjakan oleh responden atau orang tua/ anak yang ingin 

diselidiki.86 

 Mengacu pada dua pengertian di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, kuisioner merupakan suatu daftar yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden guna 

memperoleh informasi dari responden. 

 Kuisioner pada peneltian ini ditujukan kepada semua 

sample yang telah ditentukan oleh peneliti. Mengenai kisi-kisi 

dalam kuisioner ini mencakup tentang kegiatan spiritual sehari-hari 

siswa. 

2) Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data 

dengan melakukan tanya jawab terhadap responden agar mendapat 

informasi yang dibutuhkan oleh penelitian.87 Pengertian 
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 Ibid., hlm. 98. 
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 http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-dan-contoh-angket-atau-

kuesioner.html diakses pada tanggal 24 desember 2016 
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wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung.88 

 Melihat dari dua pengertian di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh sebuah informasi 

yang dibutuhkan. 

 Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada para 

siswa yang telah mengisi angket dan juga kepada guru yang 

bersangkutan. Wawancara ini juga dilakukan bersamaan dengan 

disebarnya kuisioner, jika waktu tidak memungkinkan maka proses 

wawancara akan dilakukan di lain waktu. Adapun mengenai 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti, peneliti 

akan membuat panduan mengenai wawancara penelitian, alasan 

peneliti dalam hal ini untuk memperkuat data yang diperlukan. 

3) Dokumentasi 

 Menurut KBBI dokumentasi adalah pengumpulan, 

pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang 

pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan 

(seperti gambar, kutipan, guntingan, dll).89 Menurut pendapat lain, 

menurut Paul Otlet, dokumentasi adalah suatu kegiatan berupa 

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, dan 

penyebaran suatu dokumen. 
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 http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-wawancara-tujuan-wawancara-
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 Merujuk pada dua pendapat di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa, dokumentasi merupakan suatu aktifitas yang 

berupa pengumpulan, pengolahan informasi untuk menunjang 

kebenaran suatu dokumen. 

 Dokumentasi penelitian ini akan diambil oleh peneliti dari 

nilai mata pelajaran PAI dan gambar dari penelitian. 

4) Uji Keabsahan Data 

a) Uji Validitas 

 Perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid 

dan reliable dengan instrument yang valid dan reliable. 

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti. Jika dalam obyek berwarna 

merah, sedangkan data yang terkumpul memberikan data 

berwarna putih maka hasil penelitian tidak valid. 

Selanjutnya hasil penelitian yang reliable, bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Jika dalam 

obyek kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok 

tetap berwarna merah.90 

 Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai 

arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 
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dalam melakukan fungsi ukurnya.91 Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah.92 Untuk 

menghitung validitas alat ukur digunakan rumus Pearson 

Product Moment dengan rumus di bawah ini: 

 

rxy = koefisien korelasi  

X = Jumlah skor item  

Y = Jumlah skor seluruh item  

N = Jumlah responden 

 Kemudian menguji apakah korelasi itu signifikan 

atau tidak dengan mengonsultasikan hasil rxy dan rtabel 

dengan taraf signifikansi 5%. Bila rxy > r tabel maka item 

tersebut dikatakan valid. Dan sebaliknya jika r xy < r tabel 

maka item tersebut dikatakan tidak valid. Adapun jumlah 

pertanyaan yang digunakan tentang intensitas ibadah dan 

akhlak siswa ada 25 item. 

b) Uji Reliabilitas 

                                                                 
 

91
 Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota 

IKAPI) 2001), hlm. 5.   
 

92
 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian , (Bandung: Alfabeta, 
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 Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata 

reliability yang mempunyai arti sejauhmana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya.93 Reliabilitas adalah suatu 

instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

tendensius yakni mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya juga.94 Selanjutnya untuk menentukan reliabilitas 

dapat diukur dengan rumus Koefisien Alfa sebagai 

berikut:95 

 

r11 = Reliabilitas instrumen/koefisien alfa  

k = Banyaknya bulir soal  

Ʃ  = Jumlah varians bulir  

= Varians total  

N = Jumlah responden 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1993), hlm. 142.   
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 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur 

dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 38.   
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G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah cara yang digunakan dalam proses 

penyederhanaan data ke dalam data yang lebih mudah dibaca. 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif 

hubungan antara variabel. Dalam melakukan analisis hubungan, 

statistika menjadi alat bantu penting dalam proses pendeskripsian 

dan penganalisisan, baik itu dalam penggambaran tunggal variabel 

maupun dalam penggambaran lebih dari suatu variabel. Analisis 

hubungan pada dasarnya merupakan upaya untuk melihat variasi 

yang bersamaan anatara satu variabel dengan variabel bebas 

dengan variabel variabel lainnya guna memperoleh gambaran 

tentang keterkaitannya antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, baik dalam kekuatannya maupun kemampuan prediksi 

variabel bebas terhadap variabel terikat.96 

 Pada teknik analisis data ini, data yang diperoleh dari hasil 

penyebaran angket pada responden. Kemudian dimasukkan dalam 

tabel yang akan diberi skor pada tiap alternatif jawaban yang 

menjadi acuan dalam penelitian. Maka langkah awal yang diambil 

adalah mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. 

a. Penskoran 

 Data yang diperoleh melalui angket, kemudian 

dianalisa dalam bentuk angka dengan cara memberi nilai 
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 Suharsaputra, Uhar, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan  (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2012),  hlm. 127. 
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pada setiap item jawaban pada pertanyaan angket yang 

telah diberikan kepada responden dengan menggunakan 

Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, serta persepsi seseorang atau kelompok 

tentang kejadian atau gejala sosial.97 Dengan Skala Likert 

ini variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

pedoman untuk menyusun item-item instrumen yang 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Adapun jawaban dari 

setiap item soal diberi skor sebagai berikut. 

a) Untuk jawaban selalu memperoleh nilai 4. 

b) Untuk jawaban sering memperoleh nilai 3. 

c) Untuk jawaban kadang-kadang memperoleh nilai 2. 

d) Untuk jawaban tidak pernah memperoleh nilai 1. 

b. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan alat ukur perhitungan statistik 

Korelasi Koefisien Kontingensi (C). Korelasi Koefisien 

Kontingensi (C) merupakan salah satu analisis korelasi dua 

variabel (bivariat) yang berbentuk katagori, atau 

merupakan data ordinat (urutan kedudukan) dan bersifat 

diskrit (terpisah secara tajam). Biasanya, Korelasi C ini 
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 Riduan dan Sunarto, Statistik untuk Penelitian, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan 

Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 20-21.   
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sering digunakan untuk data dengan jumlah besar 

(respondennya, N > 30). 

 Untuk melengkapi penghitungan Koefisien Korelasi 

(C), terlebih dahulu menghitung harga Chi Kuadrat (χ2), 

kemudian menguji harga χ2 yang didapat dengan taraf 

signifikansi (α) tertentu, dan db = (baris – 1) (kolom – 1). 

 Adapun kriteria pengujian statistika untuk harga χ2 

adalah Sebagai berikut.98 

 Tolak H0, jika χ2 ≥ χ2 tabel; dan 

 Terima H0, jika χ2 < χ2 tabel 

(pengujian statistika Chi Kuadrat ini dimaksudkan untuk 

mengetahui keadaan awal mengenai ada tidaknya hubungan 

dari kedua variabel yang akan diuji). 

Rumus Chi Kuadrat: 

 

Keterangan: 

fo = frekuensi observasi (frekuensi empiris) 

fe = frekuensi harapan 

 (Setelah pengujian statistika Chi Kuadrat dilakukan, 

dan untuk mengetahui lebih lanjut tingkat hubungan atau 

tingkat korelasi antara dua variabel, dilakukan pengujian 
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  Agus Purwadi, Statistik Pendidikan, 2014 hlm.73 
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statistika dengan menggunakan Korelasi Koefisien 

Kontingensi). 

 Adapun rumus Korelasi Koefisien Kontingenasi (C) 

yang digunakan adalah: 

  √   

    
  

Keterangan; 

χ2  = harga Chi Kuadrat  

N = Jumlah Responden (Number of Cases) 

Untuk memberikan interpretasi, harga C harus diubah 

terlebih dahulu menjadi korelasi phi (φ), dengan rumus: 

 

Kemudian harga phi (φ) yang didapat dikonsultasikan 

dengan nilai tabel korelasi (r) Product Moment, dengan 

terlebih dahulu menentukan taraf signifikansi (α), dan 

derajat bebas (db) = N – b   (b = jumlah baris). Kriteria uji 

statistikanya; 

 Tolak H0, jika φ > r tabel; dan 

 Terima H0, jika φ < rtabe 

 

 

 

Ketentuan Kategorisasi 
Baik  : bila [skor/nilai > ( X + sd)] 

Cukup : bila [( X + sd) ≥ skor/nilai ≥ (X – sd)]  

Kurang : bila [skor/nilai < (X – sd)] 
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Sehingga, dapat dibuat Tabel Kontingensi 3x3 sebagai 

berikut. 

Tabel Kontingensi 3x3 tentang perhatian orang tua terhadap 

kecerdasan spiritual siswa SMP Islam Al-Amal Surabaya. 

Perhatian 

Spiritual 

Tinggi Sedang  Rendah Jumlah 

Baik     

Cukup     

Kurang     

JUMLAH     

      Tabel 3.1 Kontingensi 

 Instrumen penelitian merupakan alat yang dapat 

dipergunakan guna mengungkap fakta mengenai variabel yang 

diteliti.99 Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 Angket 

 Dalam penulisan angket pada instrumen penelitian 

ini, terdapat beberapa kisi-kisi, sebagai berikut. 

1. Perhatian orang tua terhadap kecerdasan spiritual. 

2. Kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan 

kesadaran diri. 

3. Kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan 

spontanitas. 

                                                                 
99

 Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),  hlm. 91 
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4. Kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan nilai 

kehidupan.

5. Kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan

holistik.

6. Kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan

kasih sayang.

7. Kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan

menghargai keragaman.

8. Kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan

mandiri.

9. Kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan

menata kehidupan.

10. Kecerdasan spiritual yang berhubungan dengan

keteguhan dalam kesulitan.100

100
 Danah Zohar dan Ian Marshall, op. cit., hlm. 14 




