
BAB IV  

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi hasil penelitian meliputi gambaran umum/ profil 

kecerdasan spiritual siswa, kegiatan yang dilakukan siswa dalam upaya 

mengembangkan kecerdasan spiritual mereka, upaya guru pembimbing 

dan guru kelas untuk mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik, 

dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah dalam menunjang 

pengembangan kecerdasan spiritual siswa. Berikut deskripsi hasil 

penelitian berdasarkan temuan-temuan penelitian. 

 

1. Profil Kecerdasan Spiritual Siswa (Remaja) 

Profil kecerdasan spiritual siswa, setelah diukur melalui angket 

kecerdasan spiritual remaja yang dikembangkan dari teori psikologi Danah 

Johar dan Ian Marshal yang kemudian disesuaikan khusus untuk 

penelitian ini, gambarannya dapat dilihat sebagai berikut. 

Table 4.1 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL SISWA 

No Aspek Sub aspek 

%Σ siswa yang 
memiliki 

kecerdasan 
spiritual tinggi 

%Σ siswa yang 
memiliki 

kecerdasan 
spiritual rendah 

1 Kemampuan 
bersikap 
fleksibel 

Memiliki 
kemampuan 
berkomunikasi 
dengan orang 
lain 

75 Orang=54.20 % 63 Orang=45.80 %
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Aktif dalam 
berbagai 
kegiatan 

50 Orang=36.23 % 88 Orang=63.77 %

Mampu 
beradaptasi 
dengan mudah 

60 Orang=43.48 % 78 Orang=56.52 %

  

Sikap terbuka 
terhadap 
perubahan 

98 Orang=70.72 % 40 Orang=29.28 %

Sikap dan 
rilaku  sebagai 

makhluk Tuhan 
pe 94 Orang=67.70 % 44 Orang=32.30 %

Pemahaman diri 90 Orang=65.36 % 48 Orang=34.64 %

2 Kesadaran 
diri yang 
tinggi 

Sikap asertif 79 Orang=56.88 % 59 Orang=43.12 %
Pengelolaan 
emosi 93 Orang=67.75 % 45 Orang=32.25 %3 Kemampuan 

dalam 

menghadapi 

masalah 

Penguasan 
situasi 83 Orang=59.78 % 55 Orang=40.22 %

Tujuan hidup 108 Orang=78.26 % 30 Orang=21.74 %
Taat asas 66 Orang=48.07 % 72 Orang=51.93 %
Cita-cita 90 Orang=65.70 % 48 Orang=34.30 %

4 Memiliki visi 

dan nilai 

hidup Disiplin  97 Orang=71.14 % 41 Orang=28.86 %
Sikap yang 
ditunjukkan 
dalam 
berinteraksi 
dengan orang 
lain 

90 Orang=65.70 % 48 Orang=34.30 %

Perilaku yang 
positif terhadap 
orang lain 

79 Orang=57.43 % 59 Orang=42.57 %

5 Keengganan 

untuk 

menyebabkan

kerugian 

Rela berkorban 97 Orang=70.53 % 41 Orang=29.47 %
Sikap nalar 
terhadap 
pemikiran diri 
sendiri  

107 Orang=77.72 % 31 Orang=22.28 %

Motivasi belajar 63 Orang=45.94 % 75 Orang=54.06 %

6 Memiliki 

wawasan 

yang luas 

Mencintai ilmu 73 Orang=53.14 % 65 Orang=46.86 %
Berinisiatif 93 Orang=67.39 % 45 Orang=32.61 %7 Berfikir 

kritis Berfikir matang 101 Orang=73.55 % 37 Orang=26.45 %

8 Kemandirian Bertindak secara 
mandiri 96 Orang=69.32 % 42 Orang=30.68 %

 86 Orang= 61.69% 52 Orang= 38.31%
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Berdasarkan hasil pembahasan dengan menggunakan perhitungan 

prosentase, seperti yang terlihat dalam tabel 4.1, menunjukkan bahwa 

tingkat kecerdasan spiritual siswa SMAN 1 Balendah sebanyak 61.69% 

berada pada tingkat kecerdasan spiritual tinggi, dan sebanyak 38.31% 

tingkat kecerdasan spiritual siswa ada pada tingkat yang masih rendah. 

Artinya sebagian besar siswa memiliki kecerdasan spiritual yang 

memadai, dan ada sebagian siswa yang kecerdasan spiritualnya masih 

belum memadai/ belum berkembang secara optimal. Selanjutnya yang 

dimaksud dengan kecerdasan spiritual yang telah berkembang optimal 

dalam penelitian ini yaitu apabila individu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a) memiliki kemampuan untuk bersikap fleksibel; yang ditunjukkan 

dengan kemampuan melakukan komunikasi lisan dan tulisan dengan 

semua orang dengan baik, aktif dalam berbagai kegiatan, mampu 

beradaptasi dengan mudah, memiliki pergaulan yang luas dan memiliki 

sikap yang terbuka. 

b) memiliki kesadaran diri yang tinggi; yang ditunjukkan dengan memiliki 

sikap dan perilaku yang baik sebagai makhluk, memiliki pemahaman 

diri yang positif, mempunyai sikap asertif, dan memiliki pola fikir yang 

positif, 

c) memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah; yang ditunjukkan 

dengan pengelolaan emosi yang baik, mampu menguasai 

keadaan/situasi, memiliki pola fikir yang positif terhadap permasalahan 

yang dihadapi, 
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d) memiliki visi dan nilai hidup; yang ditunjukkan dengan memahami 

tujuan hidupnya, taat terhadap peraturan/ asas, mempunyai cita-cita 

dan memiliki disiplin yang tinggi, 

e) memiliki keengganan untuk menyebabkan kerugian, baik pada diri 

sendiri maupun pada orang lain yang ditandai oleh perilaku yang baik 

dan rela berkorban, 

f) memiliki wawasan yang luas; ditandai oleh sikap nalar yang baik, 

motivasi belajar yang tinggi dan, mencintai ilmu, 

g) memiliki pemikiran yang kritis; yang ditandai dengan selalu memiliki 

inisiatif, selalu berfikir matang dan memiliki pemikiran jauh ke depan, 

h) memiliki kemandirian; yang ditandai oleh tindakan yang dilakukan oleh 

individu tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. 

Selanjutnya berikut adalah gambaran perbandingan tingkat 

kecerdasan spiritual siswa untuk masing-masing aspeknya. 
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Grafik 4. 1. Perbandingan Tingkat Kecerdasan Spiritual Per Aspek 

Dari grafik 4.1. tergambar bahwa pada aspek pertama (aspek 

kemampuan bersikap fleksibel) merupakan aspek yang paling banyak 
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membutuhkan perhatian, karena pada aspek ini mayoritas siswa memiliki 

hambatan, yang ditunjukkan oleh tingkat penguasaan/ perkembangan 

aspek sebesar 11,69 %. Selanjutnya tingkat penguasaan per aspek 

secara berurutan yaitu; aspek ke lima (keengganan untuk meyebabkan 

kerugian) sebesar 12.09 %, aspek ke enam (memiliki wawasan yang luas 

sebesar 12.20 %, aspek ke tiga (kemampuan dalam menghadapi 

masalah) sebesar 12.37 %, aspek ke empat (memiliki visi dan nilai hidup) 

sebesar 12.47 %, aspek ke dua (kesadaran diri yang tinggi) sebesar 12.62 

%, aspek ke delapan (kemandirian) sebesar 13.23 % dan, aspek ke tujuh 

(berfikir kritis) sebesar 13.32 %. 

Untuk lebih jelasnya rincian profil kecerdasan spiritual siswa akan 

diuraikan di bawah ini. 

 (1) Aspek kemampuan bersikap fleksibel, dengan sub aspek 

komunikasi, aktif, adaptasi dan sikap terbuka. 

Tabel 4.2 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KEMAMPUAN BERSIKAP 

FLEKSIBEL, SUB ASPEK  MEMILIKI KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI 

DENGAN ORANG LAIN 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 25 Orang 17.68 

Sesuai  50 Orang 36.52 

Kurang sesuai 51 Orang 37.02 

Tidak Sesuai 12 Orang 8.77 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 
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Deskripsi Data: 

 Untuk aspek kemampuan bersikap fleksibel dengan sub aspek 

memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, siswa yang 

memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 25 orang sama 

dengan 17.68%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 50 

orang sama dengan 36.52%, yang memilih alternatif jawaban kurang 

sesuai sebanyak 51 orang sama dengan 37.02% dan, yang memilih 

alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 12 orang sama dengan 8.77%. 

Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa siswa ada pada 

tingkat tinggi dengan nilai persentase 54.20%, artinya sebayak 54.20% 

siswa sudah dapat memahami dan melakukan komunikasi dengan baik, 

dan sebanyak 45.78% siswa belum memadai dalam sub aspek memiliki 

kemampuan berkomunikasi dengan oran lain. Selanjutnya akan 

digambarkan data tentang aspek kemampuan bersikap fleksibel dengan 

sub aspek aktif dalam berbagai kegiatan, sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KEMAMPUAN BERSIKAP 

FLEKSIBEL, SUB ASPEK AKTIF DALAM BERBAGAI KEGIATAN 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 19 Orang 13.77 

Sesuai  31 Orang 22.46 

Kurang sesuai 57 Orang 40.94 

Tidak Sesuai 31 Orang 22.82 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 
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Deskripsi Data: 

 Untuk aspek kemampuan bersikap fleksibel dengan sub aspek aktif 

dalam berbagai kegiatan, siswa yang memilih alternatif jawaban sangat 

sesuai sebanyak 19 orang sama dengan 13.77%, yang memilih alternatif 

jawaban sesuai sebanyak 31 orang sama dengan 22.46%, yang memilih 

alternatif jawaban kurang sesuai sebanyak 57 orang sama dengan 

40.94% dan, yang memilih alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 31 

orang sama dengan 22.82%. Dengan demikian secara umum 

menunjukkan bahwa siswa ada pada tingkat rendah/ belum memadai 

dengan nilai persentase 63.77%, artinya sebayak 63.77% siswa belum 

berperan aktif secara optimal, dan sebanyak 36.23% siswa sudah 

memadai dalam sub aspek aktif. Selanjutnya akan digambarkan data  

tentang sub aspek mampu beradaptasi dengan mudah, sebagai berikut. 

Tabel 4.4 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KEMAMPUAN BERSIKAP 

FLEKSIBEL, SUB ASPEK MAMPU BERADAPTASI DENGAN MUDAH 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 12 Orang 9.06 

Sesuai  48 Orang 34.42 

Kurang sesuai 65 Orang 47.10 

Tidak Sesuai 13 Orang 9.42 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 
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Deskripsi Data: 

 Untuk aspek kemampuan bersikap fleksibel dengan sub aspek mampu 

beradaptasi dengan mudah, siswa yang memilih alternatif jawaban sangat 

sesuai sebanyak 12 orang sama dengan 9.06%,yang memilih alternatif 

jawaban sesuai sebanyak 48 orang sama dengan 34.42%, yang memilih 

alternatif jawaban kurang sesuai sebanyak 65 orang sama dengan 

47.10% dan, yang memilih alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 13 

orang sama dengan 9.42%. Dengan demikian secara umum menunjukkan 

bahwa siswa ada pada tingkat rendah/ belum memadai yang ditunjukkan 

dengan nilai persentase 56.52%, artinya sebayak 56.52% siswa belum 

dapat beradaptasi dengan baik, dan sebanyak 43.48% siswa sudah 

memadai dalam sub aspek mampu beradaptasi dengan mudah. 

Selanjutnya akan digambarkan data tentang sub aspek sikap terbuka 

terhadap perubahan, sebagai berikut. 

Tabel 4.5 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KEMAMPUAN BERSIKAP 

FLEKSIBEL, SUB ASPEK SIKAP TERBUKA TERHADAP PERUBAHAN 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 35 Orang 25.36 

Sesuai  62 Orang 45.36 

Kurang sesuai 29 Orang 20.58 

Tidak Sesuai 12 Orang 8.69 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 
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Deskripsi Data: 

 Untuk aspek kemampuan bersikap fleksibel dengan sub aspek sikap 

terbuka terhadap perubahan, siswa yang memilih alternatif jawaban 

sangat sesuai sebanyak 35 orang sama dengan 25.36%, yang memilih 

alternatif jawaban sesuai sebanyak 62 orang sama dengan 45.36%, yang 

memilih alternatif jawaban kurang sesuai sebanyak 29 orang sama 

dengan 20.58% dan, yang memilih alternatif jawaban tidak sesuai 

sebanyak 12 orang sama dengan 8.69%. Dengan demikian secara umum 

menunjukkan bahwa siswa ada pada tingkat tinggi dengan nilai 

persentase 70.72%, artinya sebayak 70.72% siswa sudah memiliki sikap 

yang terbuka terhadap berbagai perubahan, dan sebanyak 29.28% siswa 

belum memadai dalam sub aspek sikap terbuka terhadap perubahan. 

 (2) Aspek kesadaran diri yang tinggi dengan sub aspek sikap dan 

perilaku sebagai makhluk Tuhan, pemahaman diri dan, sikap 

asertif. 

Tabel 4.6 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KESADARAN DIRI YANG 

TINGGI, SUB ASPEK SIKAP DAN PERILAKU SEBAGAI  

MAKHLUK TUHAN 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 30 Orang 22.15 

Sesuai  63 Orang 45.54 

Kurang sesuai 35 Orang 25.46 

Tidak Sesuai 10 Orang 6.83 
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Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 

 Untuk aspek kesadaran diri yang tinggi dengan sub aspek sikap dan 

perilaku sebagai makhluk Tuhan, siswa yang memilih alternatif jawaban 

sangat sesuai sebanyak 30 orang sama dengan 22.15%, yang memilih 

alternatif jawaban sesuai sebanyak 63 orang sama dengan 45.54%, yang 

memilih alternatif jawaban kurang sesuai sebanyak 35 orang sama 

dengan 25.46% dan, yang memilih alternatif jawaban tidak sesuai 

sebanyak 10 orang sama dengan 6.83%. Dengan demikian secara umum 

menunjukkan bahwa siswa ada pada tingkat tinggi/ memadai dengan nilai 

persentase 67.70%, artinya sebayak 67.70% siswa sudah dapat 

memahami dan melakukan peranannya sebagai makhluk Tuhan, dan 

sebanyak 25.46% siswa belum memadai dalam sub aspek sikap dan 

perilaku sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya akan digambarkan sub 

aspek pemahaman diri, sebagai berikut. 

Tabel 4.7 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KESADARAN DIRI YANG 

TINGGI, SUB ASPEK PEMAHAMAN DIRI 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 32 Orang 23.48 

Sesuai  58 Orang 41.88 

Kurang sesuai 39 Orang 28.26 

Tidak Sesuai 9 Orang 6.38 

 



 91

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 

 Untuk aspek kesadaran diri yang tinggi dengan sub aspek pemaham 

diri, siswa yang memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 32 

orang sama dengan 23.48%, yang memilih alternatif jawaban sesuai 

sebanyak 58 orang sama dengan 41.88%, yang memilih alternatif 

jawaban kurang sesuai sebanyak 39 orang sama dengan 28.26% dan, 

yang memilih alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 9 orang sama 

dengan 6.38%. Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa 

siswa ada pada tingkat tinggi/memadai dengan nilai persentase 65.36%, 

artinya sebayak 65.36% siswa sudah dapat memahami diri dengan baik, 

dan sebanyak 34.64% siswa belum memadai dalam sub aspek 

pemahaman diri. Selanjutnya akan digambarkan data tentang sub aspek 

sikap asertif, sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KESADARAN DIRI YANG 

TINGGI, SUB ASPEK SIKAP ASERTIF 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 21 Orang 15.09 

Sesuai  57 Orang 41.79 

Kurang sesuai 49 Orang 35.02 

Tidak Sesuai 11 Orang 8.09 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 
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 Untuk aspek kesadaran diri yang tinggi dengan sub aspek sikap asertif, 

siswa yang memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 21 orang 

sama dengan 15.09%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 

57 orang sama dengan 41.79%, yang memilih alternatif jawaban kurang 

sesuai sebanyak 49 orang sama dengan 35.02% dan, yang memilih 

alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 11 orang sama dengan 8.09%. 

Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa siswa ada pada 

tingkat tinggi/ memadai dengan nilai persentase 56.88%, artinya sebayak 

56.88% siswa sudah dapat memahami dan bersikap asertif dengan baik, 

dan sebanyak 43.12% siswa belum memadai dalam sub aspek sikap 

asertif.  

 (3) Aspek kemampuan dalam menghadapi masalah, dengan sub 

aspek pengelolaan emosi dan penguasaan situasi. 

Tabel 4.9 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KEMAMPUAN DALAM 

MENGHADAPI MASALAH, SUB ASPEK PENGELOLAAN EMOSI 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 28 Orang 20.41 

Sesuai  66 Orang 47.34 

Kurang sesuai 34 Orang 24.63 

Tidak Sesuai 11 Orang 7.61 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 
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 Untuk aspek kemampuan dalam menghadapi masalah dengan sub 

aspek pengelolaan emosi, siswa yang memilih alternatif jawaban sangat 

sesuai sebanyak 28 orang sama dengan 20.41%, yang memilih alternatif 

jawaban sesuai sebanyak 66 orang sama dengan 47.34%, yang memilih 

alternatif jawaban kurang sesuai sebanyak 34 orang sama dengan 

24.63% dan, yang memilih alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 11 

orang sama dengan 7.61%. Dengan demikian secara umum menunjukkan 

bahwa siswa ada pada tingkat tinggi/ memadai dengan nilai persentase 

67.75%, artinya sebayak 67.75% siswa sudah dapat memahami dan 

dapat mengelola emosinya dengan baik, dan sebanyak 32.25% siswa 

belum memadai dalam sub aspek pengelolaan emosi. Selanjutnya akan 

digambarkan data tentang sub aspek penguasaan situasi, sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KEMAMPUAN DALAM 

MENGHADAPI MASALAH, SUB ASPEK PENGUASAAN SITUASI 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 17 Orang 11.95 

Sesuai  66 Orang 47.83 

Kurang sesuai 46 Orang 33.45 

Tidak Sesuai 10 Orang 6.76 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 
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 Untuk aspek kemampuan dalam menghadapi masalah dengan sub 

aspek penguasaan situasi, siswa yang memilih alternatif jawaban sangat 

sesuai sebanyak 17 orang sama dengan 11.95%, yang memilih alternatif 

jawaban sesuai sebanyak 66 orang sama dengan 47.83%, yang memilih 

alternatif jawaban kurang sesuai sebanyak 46 orang sama dengan 

33.45% dan, yang memilih alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 10 

orang sama dengan 6.76%. Dengan demikian secara umum menunjukkan 

bahwa siswa ada pada tingkat tinggi dengan nilai persentase 59.78%, 

artinya sebayak 59.78% siswa sudah dapat menguasai situasi dengan 

baik ketika terjadi permasalahan, dan sebanyak 40.22% siswa belum 

memadai dalam sub aspek penguasaan situasi. 

 4) Aspek visi dan nilai hidup, dengan sub aspek tujuan hidup, taat 

asas, cita-cita dan disiplin. 

Tabel 4.11 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK VISI DAN NILAI HIDUP, 

SUB ASPEK TUJUAN HIDUP 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 39 Orang 28.26 

Sesuai  69 Orang 50 

Kurang sesuai 20 Orang 14.49 

Tidak Sesuai 10 Orang 7.24 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 
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Deskripsi Data: 

 Untuk aspek visi dan nilai hidup dengan sub aspek tujuan hidup, siswa 

yang memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 39 orang sama 

dengan 28.26%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 69 

orang sama dengan 50%, yang memilih alternatif jawaban kurang sesuai 

sebanyak 20 orang sama dengan 14.49% dan, yang memilih alternatif  

jawaban tidak sesuai sebanyak 10 orang sama dengan 7.24%. Dengan 

demikian secara umum menunjukkan bahwa siswa ada pada tingkat tinggi 

dengan nilai persentase 78.26%, artinya sebayak 78.26% siswa sudah 

dapat memahami tujuan hidupnya dengan baik, dan sebanyak 21.74% 

siswa belum memadai dalam sub aspek tujuan hidup. Selanjutnya akan 

digambarkan data tentang sub aspek taat asas, sebagai berikut. 

Tabel 4.12 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK VISI DAN NILAI HIDUP, 

SUB ASPEK TAAT ASAS 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 21 Orang 15.21 

Sesuai  46 Orang 32.85 

Kurang sesuai 57 Orang 40.94 

Tidak Sesuai 15 Orang 10.99 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 
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 Untuk aspek visi dan nilai hidup dengan sub aspek taat asas, siswa 

yang memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 21 orang sama 

dengan 15.21%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 46 

orang sama dengan 32.85%, yang memilih alternatif jawaban kurang 

sesuai sebanyak 57 orang sama dengan 40.94% dan, yang memilih 

alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 15 orang sama dengan 10.99%. 

Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa siswa ada pada 

tingkat rendah/ belum memadai dengan nilai persentase 51.93%, artinya 

sebayak 51.93% siswa belum dapat memahami dan mentaati asas 

dengan baik, dan sebanyak 48.07% siswa sudah memadai dalam sub 

aspek taat asas. Selanjutnya akan digambarkan data tentang sub aspek 

cita-cita, sebagai berikut. 

Tabel 4.13 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK VISI DAN NILAI HIDUP, 

SUB ASPEK CITA-CITA 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 28 Orang 20.53 

Sesuai  67 Orang 45.16 

Kurang sesuai 32 Orang 29.46 

Tidak sesuai 8 Orang 4.83 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 
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 Untuk aspek visi dan nilai hidup dengan sub aspek cita-cita, siswa 

yang memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 28 orang sama 

dengan 20.53%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 67 

orang sama dengan 45.16%, yang memilih alternatif jawaban kurang 

sesuai sebanyak 32 orang sama dengan 29.46% dan, yang memilih 

alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 8 orang sama dengan 4.83%. 

Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa siswa ada pada 

tingkat tinggi dengan nilai persentase 65.70%, artinya sebayak 65.70% 

siswa sudah dapat mengetahui dan memahami cita-citanya dengan baik, 

dan sebanyak 45.78% siswa belum memadai dalam sub aspek cita-cita. 

Selanjutnya akan digambarkan data tentang sub aspek disiplin, sebagai 

berikut. 

Tabel 4.14 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK VISI DAN TUJUAN HIDUP, 

SUB ASPEK DISIPLIN 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 31 Orang 22.58 

Sesuai  67 Orang 48.55 

Kurang sesuai 32 Orang 23.18 

Tidak Sesuai 8 Orang 5.68 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 
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 Untuk aspek visi dan nilai hidup dengan sub aspek disiplin, siswa yang 

memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 31 orang sama 

dengan 22.58%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 67 

orang sama dengan 48.55%, yang memilih alternatif jawaban kurang 

sesuai sebanyak 32 orang sama dengan 23.18% dan, yang memilih 

alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 8 orang sama dengan 5.68%. 

Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa siswa ada pada 

tingkat tinggi/ memadai dengan nilai persentase 71.14%, artinya sebayak 

71.14% siswa sudah dapat berdisiplin dengan baik dalam hal menghargai 

waktu, menuntaskan pekerjaan dan kepatuhan terhadap tata tertib, dan 

sebanyak 28.86% siswa belum memadai dalam sub aspek disiplin. 

(5) Aspek keengganan untuk menyebabkan kerugian, dengan sub 

aspek sikap yang ditunjukkan dalam interaksi dengan orang lain, 

perilaku yang positif terhadap orang lain dan rela berkorban. 

Tabel 4.15 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KEENGGANAN UNTUK 

MENYEBABKAN KERUGIAN, SUB ASPEK SIKAP YANG DITUNJUKKAN 

DALAM BERINTERAKSI DENGAN ORANG LAIN 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 25 Orang 17.87 

Sesuai  66 Orang 47.82 

Kurang sesuai 39 Orang 28.74 

Tidak Sesuai 7 Orang 5.56 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 
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Deskripsi Data: 

Dalam aspek keengganan untuk menyebabkan kerugian, dengan 

sub aspek sikap yang ditunjukkan dalam berinteraksi dengan orang lain, 

siswa yang memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 25 orang 

sama dengan 17.87%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 

66 orang sama dengan 47.82%, yang memilih alternatif jawaban kurang 

sesuai sebanyak 39 orang sama dengan 28.74% dan, yang memilih 

alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 7 orang sama dengan 5.56%. 

Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa siswa ada pada 

tingkat tinggi/ memadai dengan nilai persentase 65.70%, artinya sebayak 

65.70% siswa sudah dapat menunjukkan sikap yang baik dalam 

berinteraksi dengan orang lain, dan sebanyak 34.30% siswa belum 

memadai dalam sub aspek sikap yang ditunjukkan dalam berinteraksi 

dengan orang lain. Selanjutnya akan digambarkan sub aspek perilaku 

yang positif terhadap orang lain, sebagai berikut. 

Tabel 4.16 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL KEENGGANAN UNTUK 

MENYEBABKAN KERUGIAN, SUB ASPEK PERILAKU YANG POSITIF 

TERHADAP ORANG LAIN 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 18 Orang 13.22 

Sesuai  61 Orang 44.20 

Kurang sesuai 48 Orang 34.24 

Tidak Sesuai 12 Orang 8.33 

 



 100

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 

Dalam aspek keengganan untuk menyebabkan kerugian dengan 

sub aspek perilaku yang positif terhadap orang lain, siswa yang memilih 

alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 18 orang sama dengan 

13.22%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 61 orang sama 

dengan 44.20%, yang memilih alternatif jawaban kurang sesuai sebanyak 

48 orang sama dengan 34.24% dan, yang memilih alternatif jawaban tidak 

sesuai sebanyak 12 orang sama dengan 8.33%. Dengan demikian secara 

umum menunjukkan bahwa siswa ada pada tingkat tinggi/memadai 

dengan nilai persentase 57.43%, artinya sebayak 57.43% siswa sudah 

dapat menunjukkan perilaku  yang baik/ bermanfaat bagi orang lain, dan 

sebanyak 42.57% siswa belum memadai dalam sub aspek perilaku yang 

positif terhadap oran lain. Selanjutnya akan digambarkan sub aspek rela 

berkorban, sebagai berikut. 

Tabel 4.17 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KEENGGANAN UNTUK 

MENYEBABKAN KERUGIAN, SUB ASPEK RELA BERKORBAN 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 29 Orang 21.01 

Sesuai  68 Orang 49.51 

Kurang sesuai 30 Orang 21.73 

Tidak Sesuai 11 Orang 7.73 
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Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 

Untuk aspek keengganan untuk menyebabkan kerugian dengan sub 

aspek rela berkorban, siswa yang memilih alternatif jawaban sangat 

sesuai sebanyak 29 orang sama dengan 21.01%, yang memilih alternatif 

jawaban sesuai sebanyak 68 orang sama dengan 49.51%, yang memilih 

alternatif jawaban kurang sesuai sebanyak 30 orang sama dengan 

21.73% dan, yang memilih alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 11 

orang sama dengan 7.73%. Dengan demikian secara umum menunjukkan 

bahwa siswa ada pada tingkat tinggi/ memadai dengan nilai persentase 

70.53%, artinya sebayak 70.53% siswa sudah dapat menunjukkan sikap 

rela berkorban dengan baik, dan sebanyak 42.57% siswa belum memadai 

dalam sub aspek rela berkorban. 

(6) Aspek wawasan yang luas, dengan sub aspek sikap nalar terhadap 

pemikiran diri sendiri, motivasi belajar dan, mencintai ilmu. 

Tabel 4.18 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK WAWASAN YANG LUAS,  

SUB ASPEK SIKAP SIKAP NALAR TERHADAP DIRI SENDIRI 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 49 Orang 36.05 

Sesuai  58 Orang 41.66 

Kurang sesuai 21 Orang 15.04 

Tidak Sesuai 10 Orang 7.25 
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Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 

Untuk aspek wawasan yang luas dengan sub aspek sikap nalar 

terhadap pemikiran diri sendiri, siswa yang memilih alternatif jawaban 

sangat sesuai sebanyak 49 orang sama dengan 36.05%, yang memilih 

alternatif jawaban sesuai sebanyak 58 orang sama dengan 41.66%, yang 

memilih alternatif jawaban kurang sesuai sebanyak 21 orang sama 

dengan 15.04% dan, yang memilih alternatif jawaban tidak sesuai 

sebanyak 10 orang sama dengan 7.25%. Dengan demikian secara umum 

menunjukkan bahwa siswa ada pada tingkat tinggi dengan nilai 

persentase 77.72%, artinya sebayak 77.72% siswa sudah memiliki sikap 

nalar terhadap pemikiran diri sendiri dari aspek wawasan yang yang luas, 

dan sebanyak 22.28% siswa belum memadai dalam sub aspek sikap nalar 

terhadap pemikiran diri sendiri. Selanjutnya akan digambarkan data 

tentang sub aspek motivasi belajar, sebagai berikut. 

Tabel 4.19 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK WAWASAN YANG LUAS, 

SUB ASPEK MOTIVASI BELAJAR 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 11 Orang 7.97 

Sesuai  53 Orang 37.97 

Kurang sesuai 66 Orang 48.26 

Tidak Sesuai 8 Orang 5.80 
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Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

Deskripsi Data: 

Untuk aspek wawasan yang luas dengan sub aspek motivasi 

belajar, siswa yang memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 11 

orang sama dengan 7.97%, yang memilih alternatif jawaban sesuai 

sebanyak 53 orang sama dengan 37.97%, yang memilih alternatif 

jawaban kurang sesuai sebanyak 66 orang sama dengan 48.26% dan, 

yang memilih alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 8 orang sama 

dengan 5.80%. Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa 

siswa ada pada tingkat rendah/ belum memadai dengan nilai persentase 

54.06%, artinya sebayak 54.06% siswa sudah belum memiliki motovasi 

belajar yang baik, dan sebanyak 45.94% siswa sudah memadai dalam 

sub aspek motivasi belajar. Selanjutnya akan digambarkan data tentang 

sub aspek mencintai ilmu, sebagai berikut. 

Tabel 4.20 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK WAWASAN YANG LUAS,  

SUB ASPEK MENCINTAI ILMU 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 24 Orang 17.63 

Sesuai  49 Orang 35.50 

Kurang sesuai 55 Orang 39.85 

Tidak Sesuai 10 Orang 7.00 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 
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Deskripsi Data: 

Untuk aspek wawasan yang luas dengan sub aspek mencintai ilmu, 

siswa yang memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 24 orang 

sama dengan 17.63%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 

49 orang sama dengan 35.50%, yang memilih alternatif jawaban kurang 

sesuai sebanyak 55 orang sama dengan 39.85% dan, yang memilih 

alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 10 orang sama dengan 7.00%. 

Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa siswa ada pada 

tingkat tinggi/ memadai dengan nilai persentase 53.14%, artinya sebayak 

53.14% siswa sudah merasa membutuhkan/ mencintai ilmu, dan 

sebanyak 46.86% siswa belum memadai dalam sub aspek mencintai ilmu. 

(7) Aspek berfikir kritis, dengan sub aspek berinisiatif dan berfikir 

matang. 

Tabel 4.21 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK BERFIKIR KRITIS,  

SUB ASPEK BERINISIATIF 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 24 Orang 17.63 

Sesuai  69 Orang 49.75 

Kurang sesuai 37 Orang 27.05 

Tidak Sesuai 8 Orang 5.56 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 
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Deskripsi Data: 

Untuk aspek berfikir kritis dengan sub aspek berinisiatif, siswa yang 

memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 24 orang sama 

dengan 17.63%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 69 

orang sama dengan 49.75%, yang memilih alternatif jawaban kurang 

sesuai sebanyak 37 orang sama dengan 27.05% dan, yang memilih 

alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 8 orang sama dengan 5.56%. 

Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa siswa ada pada 

tingkat tinggi/ memadai dengan nilai persentase 67.39%, artinya sebayak 

67.39% siswa sudah memiliki dan menggunkan inisiatifnya dengan baik, 

dan sebanyak 32.61% siswa belum memadai dalam sub berinisiatif. 

Selanjutnya akan digambarkan data tentang sub aspek berfikir matang, 

sebagai berikut. 

Tabel 4.22 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK BERFIKIR KRITIS,  

SUB ASPEK BERFIKIR MATANG 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 38 Orang 27.53 

Sesuai  64 Orang 46.01 

Kurang sesuai 31 Orang 22.10 

Tidak Sesuai 6 Orang 4.34 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 

 

 



 106

Deskripsi Data: 

Untuk aspek berfikir kritis dengan sub aspek berfikir matang, siswa 

yang memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 38 orang sama 

dengan 27.53%, yang memilih alternatif jawaban sesuai sebanyak 64 

orang sama dengan 46.01%, yang memilih alternatif jawaban kurang 

sesuai sebanyak 31 orang sama dengan 22.10% dan, yang memilih 

alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 2 orang sama dengan 4.34%. 

Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa siswa ada pada 

tingkat tinggi/ memadai dengan nilai persentase 73.55%, artinya sebayak 

73.55% siswa sudah dapat memikirkan setiap tindakan yang akan di 

lakukannya dengan baik, dan sebanyak 26.44% siswa belum memadai 

dalam sub aspek berfikir matang. 

(8) Aspek kemandirian, dengan sub aspek tindakan. 

Tabel 4.23 

PROFIL KECERDASAN SPIRITUAL ASPEK KEMANDIRIAN,  

SUB ASPEK BERTINDAK SECARA MANDIRI 

Alternatif Jawaban Frekwensi % profil KS 

Sangat sesuai 28 Orang 21.25 

Sesuai  67 Orang 48.06 

Kurang sesuai 35 Orang 24.88 

Tidak Sesuai 8 Orang 5.79 

Keterangan: KS = Kecerdasan Spiritual 
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Deskripsi Data: 

Untuk aspek kemandirian, dengan sub aspek bertindak secara 

mandiri, siswa yang memilih alternatif jawaban sangat sesuai sebanyak 28 

orang sama dengan 21.25%, yang memilih alternatif jawaban sesuai 

sebanyak 67 orang sama dengan 48.06%, yang memilih alternatif 

jawaban kurang sesuai sebanyak 35 orang sama dengan 24.88% dan, 

yang memilih alternatif  jawaban tidak sesuai sebanyak 8 orang sama 

dengan 5.79%. Dengan demikian secara umum menunjukkan bahwa 

siswa ada pada tingkat tinggi dengan nilai persentase 69.32%, artinya 

sebayak 69.32% siswa sudah dapat bertindak secara mandiri dan 

melakukan sesuatu dengan mandiri, dan sebanyak 30.68% siswa belum 

memadai dalam sub aspek bertindak secara mandiri. 

 

2. Kegiatan yang Dilakukan Siswa dalam Upaya Mengembangkan 

Kecerdasan Spiritual Mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, ternyata mereka pada 

umumnya belum memahami arti atau makna kecerdasan spiritual, dan 

bahkan ada yang belum pernah mendengar atau baru pada saat 

penelitian mereka mengetahui apa itu kecerdasan spiritual. Dari sembilan 

kelas yang menjadi sampel penelitian yang mengetahui dengan baik 

(mereka yang pernah membaca atau mendengar penjelasannya) 

kecerdasan spiritual ada sekitar 11%, yang hanya baru mendengar 
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istilahnya saja 17% dan yang tidak tahu sama sekali sebanyak 72%. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.2. Profil Pengetahuan Siswa Tentang Kecerdasan Spiritual  

Dengan kondisi yang demikian, penelitian/ wawancara dilakukan 

hanya kepada sebagian saja, dan hasil yang diperoleh mereka belum 

melakukan suatu upaya khusus untuk mengembangkan kecerdasan 

spiritualnya.  

 

11%

72%
17%

Siswa yang mengetahui arti 
kecerdasan spiritual 
siswa yang mengetahui 
kecerdasan spiritual namun masih 
samar 

Siswa yang sama sekali belum 
tahu tentang kecerdasan spiritual 

3. Upaya Guru Pembimbing dan Guru Kelas untuk Mengembangkan 

Kecerdasan Spiritual Peserta Didik. 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa guru pembimbing 

melaksanakan kegiatannya berdasarkan apa yang diprogramkan di 

sekolah, dan lebih mengarah pada upaya-upaya peningkatan ademik 

siswa. Terutama dari awal semester 2 kegiatan lebih difokuskan pada 

kelas 3 untuk menghadapi ujian, diantaranya dilakukan wawancara 

personil dalam bidang bimbingan karir dan bimbingan belajar. Dengan 
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demikian belum banyak upaya dari guru pembimbing yang secara khusus 

untuk mengembangkan kecerdasan spiritual siswa yang terintegrasi dalam 

program bimbingan dan konseling di sekolah.  Upaya yang dilakukan oleh 

guru bidang studi untuk mengembangkan kecerdasan spiritual siswa 

diantaranya, diungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran materi yang 

dipelajari dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau hal lain yang akan 

membawa pemahaman mereka ke arah pemahaman yang lebih 

bermakna. 

   

4. Kebijakan yang Dikeluarkan Kepala Sekolah dalam Menunjang 

Pengembangan Kecerdasan Spiritual Siswa. 

Diantara kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah adalah 

dengan mengadakan pembahasan ayat suci dan, atau al-hadits sekitar 

sepuluh menit sebelum pelajaran usai menjelang waktu istirahat. Dengan 

pandangan bahwa kecerdasan spiritual sebagai bentuk/ wujud perilaku 

dan akhlak yang baik sebagai makhluk religius. 

 

B. Pembahasan 

1. Kecerdasan Spiritual Siswa. 

Berdasarkan perhitungan prosentase, dari data yang diperoleh 

menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan spiritual siswa SMAN 1 Balendah 

sebanyak 61.69% berada pada tingkat kecerdasan spiritual tinggi/ 

memadai, dan sebanyak 38.31% tingkat kecerdasan spiritualnya masih 

rendah/ belum memadai, artinya ada sebagian siswa yang kecerdasan 
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spiritualnya masih belum berkembang secara optimal. Jika dikaitkan 

dengan karakteristik subjek penelitian, bahwa subjek penelitian berada 

pada rentang usia remaja madya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Lawrence Kohlberg (2000:95), bahwa remaja madya dan remaja akhir 

pada tahapan perkembangan moral ada pada tahapan konvensional, 

artinya pada tahapan ini remaja sudah mulai mengerti bahwa untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri, seseorang juga harus memikirkan 

kepentingan orang lain. Dengan demikian pada tahapan ini telah terjadi 

proses kebermaknaan dan pernyataan tersebut cukup signifikan dengan 

beberapa aspek yang ada pada kecerdasan spiritual. Selanjutnya Ratna 

Eliawati (2002: on Line) mengemukakan bahwa kecerdasan spiritual yang 

berkembang dengan baik dapat menjadikan seseorang memiliki "makna" 

dalam hidupnya. Dengan "makna" hidup ini seseorang akan memiliki 

kualitas "menjadi", yaitu suatu modus eksistensi yang dapat membuat 

seseorang merasa gembira, menggunakan kemampuannya secara 

produktif dan dapat “menyatu” dengan lingkungan. 

2. Upaya yang Dilakukan Personil Sekolah dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Spiritual Siswa. 

berdasarkan hasil wawancara bahwa guru pembimbing 

melaksanakan kegiatannya berdasarkan apa yang diprogramkan di 

sekolah, dan lebih mengarah pada upaya-upaya peningkatan ademik 

siswa. Terutama dari awal semester 2, kegiatan lebih difokuskan pada 

kelas 3 untuk menghadapi ujian, diantaranya dilakukan wawancara 
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personil dalam bidang bimbingan karir dan bimbingan belajar. Dengan 

demikian belum banyak upaya dari guru pembimbing yang secara khusus 

untuk mengembangkan kecerdasan spiritual siswa yang terintegrasi dalam 

program bimbingan dan konseling di sekolah.  Upaya yang dilakukan oleh 

guru bidang studi untuk mengembangkan kecerdasan spiritual siswa 

diantaranya, diungkapkan bahwa dalam proses pembelajaran materi yang 

dipelajari dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau hal lain yang akan 

membawa pemahaman mereka ke arah pemahaman yang lebih 

bermakna. Selanjutnya   diantara kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala 

sekolah adalah dengan mengadakan pembahasan ayat suci dan, atau al-

hadits sekitar sepuluh menit sebelum pelajaran usai menjelang waktu 

istirahat. Dengan pandangan bahwa kecerdasan spiritual sebagai bentuk/ 

wujud perilaku dan akhlak yang baik sebagai makhluk. 

Seperti yang ungkapkan Nino (2001: on Line), bahwa kecerdasan 

spiritual diharapkan sebagai puncak kecerdasan yang merupakan 

kesadaran hati yang paling jernih hingga  bertemunya kebenaran sejati 

serta mampu membimbing manusia menjadi makhluk yang mulia. 

sedangkan Nurani-Mata Hati- The eyes of the heart adalah merupakan 

kekuatan spiritual dari SQ yang membimbing manusia ketingkat mampu 

mengetahui Tuhan dengan melihat tanpa mata, mendengarnya tanpa 

telinga, merasakan tanpa alat perasa dan memahami tanpa penalarannya. 
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C. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka implikasi dalam 

penyusunan program hipotetik bimbingan pribadi untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual remaja yaitu: 

1) Disain Program. 

Langkah-langkah disain program berdasarkan pertimbangan hasil 

penelitian dan rujukan dari buku the michigan comprehensive guidance 

and counseling programe (2005:47), sebagai berikut: 

a) menetapkan prioritas program berdasarkan hasil analisa kebutuhan 

dari data yang dikumpulkan, 

b) mengidentifikasi standar siswa secara umum dan menentukan pada 

indikator mana, kebutuhan siswa yang paling dominant, 

c) menentukan persentase untuk masing-masing komponen program, 

d) mengembangkan perencanaan dan membuat target yang diinginkan, 

e) mengembangkan kerangka kerja, 

f) mengembangkan program secara utuh. 

 

2) Materi Kegiatan Bimbingan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka materi yang akan 

dimuat dalam program yaitu: 

a) pengertian kecerdasan spiritual, 

b) kedudukan kecerdasan spiritual, 

c) manfaat kecerdasan spiritual, 

d) pentingnya pengembangan kecerdasan spiritual, 
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e) adaptasi sebagai salah satu aspek untuk meningkatkan kecerdasan 

spiritual, 

f) taat asas sebagai salah satu aspek untuk meningkatkan kecerdasan 

spiritual, 

g) motivasi belajar sebagai salah satu aspek untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual, 

h) mengelola kecerdasan spiritual. 

 Program bimbingan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual remaja 

lebih lengkap ada pada lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


