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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil SMA Negeri 1 Bondoala

1. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : SMAN 1 BONDOALA

NPSN : 4E+07

Jenjang Pendidikan : SMA

Status Sekolah : Negeri

Alamat Sekolah : JL. LAOSU

RT / RW : 0 / 0

Kode Pos : 93354

Kelurahan : LAOSU

Kecamatan : Kec. BondoAla

Kabupaten/Kota : Kab. Konawe

Provinsi : Prop. Sulawesi Tenggara

Negara :

Posisi Geografis : -3,8999 Lintang

122,46 Bujur

2. Data Lengkap

SK Pendirian Sekolah : 367 TAHUN 2007

Tanggal SK Pendirian : 2007-05-26

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah

SK Izin Operasional : 367
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Tgl SK Izin Operasional : 2007-05-26

Kebutuhan Khusus

Dilayani

: Tidak ada

Nomor Rekening : 3E+08

Nama Bank : BNI

Cabang KCP/Unit : MANDONGA

Rekening Atas Nama : SMAN I BONDOALA

MBS : Tidak

Luas Tanah Milik (m2) : 8682

Luas Tanah Bukan Milik

(m2)

: 0

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

3. Kontak sekolah

Nomor Telepon : 8,5E+10

Nomor Fax :

Email : SMAN_BONDOALA@Yahoo.com

Website : http://www.sman1bondoala.net

4. Data Periodik

Waktu Penyelenggaraan : Pagi

Bersedia Menerima Bos? : Bersedia Menerima

Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat

Sumber Listrik : PLN
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Daya Listrik (watt) : 1300

Akses Internet : Telkomsel Flash

Akses Internet Alternatif :

5. Sejarah SMA Negeri 1 Bondoala

SMA Negeri 1 Bondoalah merupakan lembaga pendidikan formal yang

terletak di kelurahan Laosu, Kecamatan Bondoala, Provinsi Sulawesi Tengga.

SMA Negeri 1 Bondoalah merupakan lembaga pendidikan formal dengan jengan

jenjang pendidikan menengah merupakan sekolah satu-satunya yang berdiri di

kecamatan bondoala. SMA Negeri 1 Bondoalah didirikan pada tahun 2004 dengan

nama SMA Bondoala kelas jauh SMA Negeri 1 Sampara, kemudian berdiri

sendiri dengan status Negeri pada tahun 2007, dilihat dari tahun pendirian SMA

Negeri 1 Bondoalah telah menyelenggarakan pendidikan selama 13 tahun. Hingga

kini SMA Negeri 1 Bondoalah memiliki sarana antara lain : 9 ruang belajar, 1

gedung perpustakaan, 1 gedung lab kimia, 1 gedung kantor dan 2 toilet. Jumlah

guru 18 orang, tenaga kependidikan 11 orang. Dengan demikian penyelenggaraan

pendidikan dapat di implementasikan sesuai kebutuhan dan tujuan pendidikan.

B. Deskripsi Data Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel budaya sekolah dan

variabel kecerdasan spiritual, melalui penelitian ini penulis ingin mengemukakan

keterkaitan kedua variabel tersebut. Data kedua variabel tersebut dikumpulkan

dengan menggunakan instrument angket. Hasil pengumpulan data kedua variabel

dapat dikemukakan sebagai berikut.
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1. Deskripsi Data Variabel Budaya Sekolah (X)

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: “budaya“

adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Kebudayaan sendiri adalah hasil kegiatan

dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian dan adat

istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan

(adat, akhlak, kesenian, ilmu dan lain-lain). budaya sekolah merupakan keyakinan,

kebijakan, norma, dan kebiasaan dalam sekolah yang dapat dibentuk, diperkuat,

dan dipelihara melalui pimpinan dan guru-guru di sekolah. Budaya sekolah dalam

penelitian ini dilihat dari beberapa indicator meliputi: Budaya jujur, Budaya saling

percaya, Budaya kerja sama, Budaya membaca, Budaya disiplin dan efisien,

Budaya bersih, Budaya berprestasi, Budaya memberi penghargaan dan menegur.

a. Budaya Jujur

Salah satu indicator Budaya Sekolah dalam penelitian ini adalah budaya

jujut yang menekankan pada aspek-aspek kejujuran pada msyarakat dan teman-

teman. Instrument angket Indicator budaya jujur diantaranya: kami dilatih untuk

bersikap jujur disekolah, kepala sekolah menekankan kepada guru dan pegawai

untuk jujur dalam menjalankan tugas, kepala sekolah mengawasi setiap guru dan

pegawai agar selalu bersikap jujur, guru mengajarkan kami untuk bersikakp jujur

dalam pembelajaran dan dalam ujian atau ulangan kami ditekankan untuk jujur.

Poin-poin tersebut sebagaimana dicantumkan dalam butir angket 1-5.

Dengan 5 item angket tersebut, hasil perolehan untuk indicator budaya jujur

dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 6
Hasil perolehan angket indicator budaya jujur
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Item
Soal

Total Perolehan Angket Budaya Jujur
Jumlah

Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
1 101 63 0 0 0 164 4,61
2 97 67 0 0 0 164 4,59
3 121 21 22 0 0 164 4,6
4 141 23 0 0 0 164 4,85
5 143 0 21 0 0 164 4,74

Jumlah Rata-Rata 4,67

Sumber : hasil Skor angket 1-5
Keterangan : SL (selalu) SR (sering) KD (kadang-kadang

P (pernah) TP (tidak pernah)

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket untuk indicator

budaya jujur sebesar 4,67. Berdasarkan table criteria yang telah dibuat sebelumnya,

dapat diketahui bahwa skor rata-rata indicator budaya jujur (4,67) tersebut berada

pada interval 4.20 - 5.00 dengan kategori sangat baik. Skor tersebut menunjukan

bahwa SMA Negeri 1 Bondoala menerapkan budaya jujur dengan kategori sangat

baik.

b. Budaya saling percaya

Budaya saling percaya adalah budaya yang mengkondisikan para siswa dan

warga sekolah untuk saling mempercayai satu sama lain. Adapun sub indikator

budaya saling percaya diantaranya: kepala sekolah mempercayakan guru piket

untuk melaksanakan tugasnya, kepala sekolah memberikan hak kepada setiap guru,

guru mengajarkan kami untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain, wali

kelas mempercayakan kepada ketua kelas untuk menjaga ketertiban kelas dan guru

meminjamkan buku kepada kami. Poin-poin diatas tertuang dalam butir angket 6-

10.
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Dengan 5 butir angket tersebut, perolehan untuk indikator budaya saling

percaya dapat dilihat dalam tebel berikut :

Table 7
Hasil perolehan angket buday saling percaya

Item
Soal

Total Perolehan Angket Budaya Saling
Percaya

Jumlah Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
6 142 22 0 0 0 164 4,86
7 80 39 45 0 0 164 4,21
8 76 0 22 45 21 164 3,39
9 125 39 0 0 0 164 4,76
10 0 87 55 22 0 164 3,39

Jumlah Rata-Rata 4,12

Sumber : hasil Skor angket 6-10
Keterangan : SL (selalu) SR (sering) KD (kadang-kadang

P (pernah) TP (tidak pernah)

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket untuk indicator

budaya saling percaya sebesar 4,12 Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat

sebelumnya, dapat diketahui bahwa skor rata-rata indicator budaya saling percaya

(4,12) tersebut berada pada interval 3.40 - 4.19 dengan kategori baik. Skor tersebut

menunjukan bahwa SMA Negeri 1 Bondoala menerapkan budaya saling percaya

dengan kategori baik.

c. Budaya kerja sama

Budaya kerjasama adalah budaya yang membuat orang-orang saling

membantu dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan. Adapun sub indikator

budaya kerja sama diantaranya: setiap jumat seluruh pimpinan, guru, staf dan siswa

ikut kerja bakti, kami diberi arahan oleh guru untuk mengerjakan tugas kelompokm

guru memberikan sanksi kepada siswa yang tidak aktif mengerjakan tugas
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kelompok, pegawai sering membantu dalam menyelesaikan tugas dan kami saling

membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Poin-poin diatas tertuang

dalam butir angket 11 - 15.

Dengan 5 butir angket tersebut, perolehan untuk indikator budaya kerja

sama dapat dilihat dalam tebel berikut :

Table 8
hasil perolehan angket budaya kerja sama

Item
Soal

Total Perolehan Angket Budaya Kerja
Sama

Jumlah
Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
11 0 0 119 0 45 164 2,45
12 98 45 0 0 21 164 4,21
13 18 80 44 22 0 164 3,57
14 21 18 43 37 45 164 2,59
15 39 62 63 0 0 164 3,85

Jumlah Rata-Rata 3,33

Sumber : hasil Skor angket 11-15
Keterangan : SL (selalu) SR (sering) KD (kadang-kadang

P (pernah) TP (tidak pernah)

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket untuk indicator

budaya kerja sama sebesar 3,33. Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat

sebelumnya, dapat diketahui bahwa skor rata-rata indicator budaya kerja sama

(3,33) tersebut berada pada interval 2.60 - 3.39 dengan kategori cukup baik. Skor

tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1 Bondoala menerapkan budaya kerja

sama dengan kategori cukup baik.

d. Budaya membaca

Budaya membaca adalah budaya yang membuat seseorang menjadi gemar

membaca. Adapun sub indikator budaya membaca diantaranya: kami diarahkan
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untuk membaca buku diperpustakaan, saya membaca buku jika ada tugas dari guru,

saya membaca buku meskipun tidak ada tugas dari guru, sebagian tabungan saya

gunakan untuk membeli buku, guru memotifasi kami untuk senantiasa membaca

buku dan guru mengapresiasi siswa yang gemar membaca buku. Poin-poin diatas

tertuang dalam butir angket 16 - 21.

Dengan 6 butir angket tersebut, perolehan untuk indikator budaya membaca

dapat dilihat dalam tebel berikut :

Table 9
hasil perolehan angket budaya membaca

Item
Soal

Total Perolehan Angket Budaya Membaca
Jumlah

Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
16 58 63 22 0 21 164 3,83
17 0 18 84 22 40 164 2,48
18 18 40 22 63 21 164 2,82
19 0 19 82 0 63 164 2,34
20 40 124 0 0 0 164 4,24
21 57 40 67 0 0 164 3,41

Jumlah Rata-Rata 3,18

Sumber : hasil Skor angket 16-21
Keterangan : SL (selalu) SR (sering) KD (kadang-kadang

P (pernah) TP (tidak pernah)

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket untuk indicator

budaya membaca sebesar 3,18. Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat

sebelumnya, dapat diketahui bahwa skor rata-rata indicator budaya membaca

(3,18) tersebut berada pada interval 2.60 - 3.39 dengan kategori cukup baik. Skor

tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1 Bondoala menerapkan budaya kerja

sama dengan kategori cukup baik.
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e. Budaya disiplin dan efisien

Budaya disiplin dan efisien Adalah budaya taat dan patuh terhadap nilai

nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi

tanggung jawab. Adapun sub indikator budaya disiplin dan efisien diantaranya:

kepala sekolah menekankan disiplin dalam bekerja, kepala sekolah merapkan

keteladanan disiplin, pimpinan sekolah menerapkan aturan disiplin yang ketat dan

guru memberikan sanksi tegas bagi siswa yang melanggar peraturan disiplin. Poin-

poin diatas tertuang dalam butir angket 22 - 25.

Dengan 4 butir angket tersebut, perolehan untuk indikator budaya kerja

sama dapat dilihat dalam tebel berikut :

Table 10
hasil perolehan angket budaya disiplin dan efisien

Item
Soal

Total Perolehan Angket Budaya Disiplin
Dan Efisien

Jumlah
Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
22 97 67 0 0 0 164 4,59
23 98 22 44 0 0 164 4,32
24 121 0 22 0 21 164 4,21
25 103 40 21 0 0 164 4,5

Jumlah Rata-Rata 4,40

Sumber : hasil Skor angket 22-25
Keterangan : SL (selalu) SR (sering) KD (kadang-kadang

P (pernah) TP (tidak pernah)

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket untuk indicator

budaya disiplin dan efisien sebesar 4,40. Berdasarkan table kriteria yang telah

dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa skor rata-rata indicator budaya disiplin

dan efisien (4,40) tersebut berada pada interval 4.20 - 5.00 dengan kategori sangat
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baik. Skor tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1 Bondoala menerapkan

budaya kerja sama dengan kategori sangat baik.

f. Budaya bersih

Budaya bersih Adalah budaya yang mengajarkan tentang bagaimana

menjaga kebersihan baik badan maupun lingkungan. Adapun sub indikator budaya

bersih diantaranya: kami dituntut membuang sampah pada tempatnya, sekolah

menyediakan tempat sampah disetiap ruangan, wali kelas membentuk keolompok

kebersihan yang bertugas setiap hari dan sisiwa yang membuang sampah

disembarang tempat diberi sanksi. Poin-poin diatas tertuang dalam butir angket 26

- 29

Dengan 4 butir angket tersebut, perolehan untuk indikator budaya bersih

dapat dilihat dalam tebel berikut :

Table 11
hasil perolehan angket budaya bersih

Item
Soal

Total Perolehan Angket Budaya Bersih
Jumlah Rata-

rataSL SR KD P TP
5 4 3 2 1

26 143 0 21 0 0 164 4,74
27 124 22 0 18 0 164 4,53
28 146 18 0 0 0 164 4,89
29 39 58 0 22 45 164 3,14

Jumlah Rata-Rata 4,32

Sumber : hasil Skor angket 26-29
Keterangan : SL (selalu) SR (sering) KD (kadang-kadang

P (pernah) TP (tidak pernah)

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket untuk indicator

budaya bersih sebesar 4,32. Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat

sebelumnya, dapat diketahui bahwa skor rata-rata indicator budaya bersih (4,32)
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tersebut berada pada interval 4.20 - 5.00 dengan kategori sangat baik. Skor

tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1 Bondoala menerapkan budaya bersih

dengan kategori sangat baik.

g. Budaya berprestasi

Budaya berprestasi adalah Budaya yang menciptakan kondisi yang

kompetitif untuk memacu prestasi siswa. Adapun sub indikator budaya berprestasi

diantaranya: siswa dituntut agar lebih giat belajar, guru memberikan bimbingan

khusus bagi siswa yang berbakat dan guru membentuk kelompok minat dan bakat

siswa. Poin-poin diatas tertuang dalam butir angket 30 - 32.

Dengan 3 butir angket tersebut, perolehan untuk indikator budaya

berprestasi dapat dilihat dalam tebel berikut :

Table 12
hasil perolehan angket budaya berprestasi

Item
Soal

Total Perolehan Angket Budaya Berprestasi
Jumlah Rata-

rataSL SR KD P TP
5 4 3 2 1

30 80 84 0 0 0 164 4,48
31 60 22 37 0 45 164 3,31
32 55 22 21 21 45 164 3,12

Jumlah Rata-Rata 3,63

Sumber : hasil Skor angket 30-32
Keterangan : SL (selalu) SR (sering) KD (kadang-kadang

P (pernah) TP (tidak pernah)

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket untuk indicator

budaya berprestasi sebesar 3,63. Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat

sebelumnya, dapat diketahui bahwa skor rata-rata indicator budaya berprestasi

(3,63) tersebut berada pada interval 3.40 - 4.19 dengan kategori baik. Skor tersebut
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menunjukan bahwa SMA Negeri 1 Bondoala menerapkan budaya berprestasi

dengan kategori baik.

h. Budaya member penghargaan dan menegur

Budaya member penghargaan dan menegur adalah budaya yang

memberikan respon dengan menyapa  pada setiap orang yang ditemui. Adapun sub

indikator budaya member penghargaan dan menegur diantaranya: guru

memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi, guru menegur siswa yang

malas belajar dan guru memberikan sanksi kepada siswa yang tidak menyelesaikan

tugasnya. Poin-poin diatas tertuang dalam butir angket 33 - 35.

Dengan 3 butir angket tersebut, perolehan untuk indikator budaya member

penghargaan dan menegur dapat dilihat dalam tebel berikut :

Table 13
hasil perolehan angket budaya member penghargaan dan menegur

Item
Soal

Total Perolehan Angket Budaya Memberi
Pernghargaan dan menegur

Jumlah
Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
33 58 61 0 45 0 164 3,8
34 142 0 22 0 0 164 4,73
35 76 22 66 0 0 164 4,06

Jumlah Rata-Rata 4,19

Sumber : hasil Skor angket 33-35
Keterangan : SL (selalu) SR (sering) KD (kadang-kadang

P (pernah) TP (tidak pernah)

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket untuk indicator

budaya member penghargaan dan menegur sebesar 4,19. Berdasarkan table kriteria

yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa skor rata-rata indicator

budaya member penghargaan dan menegur (4,19) tersebut berada pada interval
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3.40 - 4.19 dengan kategori baik. Skor tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1

Bondoala menerapkan budaya member penghargaan dan menegur dengan kategori

baik.

Selanjutnya untuk mengkategorikan hasil perolehan angket secara

keseluruhan maka dilakukan analisis deskriptif terhadap data penelitian80. Hasil

analisis deskriptif terhadap data penelitian dapat dikemukakan pada table sebagai

berikut :

Tabel 14
Hasil uji statistic deskriptif variabel budaya sekolah (X)

Descriptive Statistics

N Range Minim

um

Maxim

um

Sum Mean Std.

Deviation

Variance

BudayaSekol

ah
164 37,00 119,00 156,00 22779,00 138,8963 13,42492 180,228

Valid N

(listwise)
164

Berdasarkan table diatas dapat diketahui nilai minimum variabel budaya

sekolah 119,00, nilai maximum 156,00, nilai rata-rata 138,89. Selanjutnya

perolehan nilai variabel budaya sekolah 22779,00, nilai tersebut berada pada

interval 19516 – 24108 dengan persentasi 68% - 84% tertuang pada bab III

dengan kategori baik. Maka dapat diketahui bahwa penerapan budaya sekolah di

SMA Negeri 1 Bondoala dapat dikategorikan baik.

2. Deskripsi Data Variabel Kecerdasan Spiritual (Y)

kata kecerdasan spiritual berasal dari dua kata “kecerdasan” dan “spiritual”

sebelum mengetahui arti kecerdasan spiritual secara integral terlebih dahahulu

80 Lampiran 4 data total perolehan angket budaya sekolah setiap responden.
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mengetahui kecerdasab spiritual secara terpisa.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kecerdasan yaitu kesempurnaan

akan budi seperti : kepandaian, ketajaman pikiran.81 Sedangkan kata kecerdasan

menurut kamus psikologi yaitu kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri

terhadap situasi baru secara tepat dan efektif.82 Kecerdasan (dalam bahasa inggris

disebut intelligence dan dalam bahasa arab di sebut al-Daka) menurut arti bahasa

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

(al-Qudrah) dalam memahami sesuatu secara cepat dan sempurna.. begitu cepat

penangkapannya itu sehingga Ibnu Sina, seorang psikologi falsafi, menyebut

kecerdasan sebagai kekuatan intuitif (al-Hads).

Adapun aspek dalam kecerdasan spiritual yang menjadi pembahasan dalam

penelitian ini diambil dari teori Zohar dan Marshal diantaranya : Kemampuan

Bersikap Fleksibel, 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, Berpikir

Secara  Holistik, Kecenderungan untuk Bertanya dan Menjadi Pribadi Yang

Mandiri.

Dari hasil perolehan angket kecerdasan spiritual makan dapat

didistribusikan sebagai berikut :

a. Kemampuan Bersikap Fleksibel,

81 Depeartemen Pendidikan Nasional, kamusbesar bahasa Indonesia pusat bahasa, edisi
keempat, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2008. Hal 262

82 JP. Chaplin, kamus lengkap psikologi terjemahan kartini kantoro, PT Raja Grafindo
Persada. Jakarta : 2008. Hal 253
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yaitu kemampuan seseorang untuk bersikap adaptif secara spontan dan

aktif, serta memiliki pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan disaat

mengalami dilematis, dengan item soal diantaranya : Saya aktif dalam kegiatan

sekolah, Di saat yang sulit  mampu berbuat sesuatu yang lebih dan Saya

mempertanggung jawabkan apa yang saya katakana. Poin-poin diatas tertuang

dalam butir angket 1-3

Dengan 3 butir angket tersebut, perolehan skor  dapat dilihat dalam tebel

berikut :

Tabel 15
Hasil perolehan skor Indikator kemampuan bersikap fleksibel

Item
Soal

kemampuan bersikap fleksibel
Jumlah

Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
1 114 0 50 0 0 164 4,39
2 0 52 9 103 0 164 2,68
3 52 56 47 9 0 164 3,92

Jumlah Rata-Rata 3,66

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket sebesar 3,66.

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator kemampuan bersikap fleksibel (3,66) tersebut berada pada

interval 3.40 - 4.19 dengan kategori baik. Skor tersebut menunjukan bahwa

kemampuan siswa SMA Negeri 1 Bondoala dalam bersikap fleksibel dapat

dikategorikan baik.

b. Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi,

yaitu kemampuan seseorang untuk merenungkan apa yang dianggap

bernilai, serta berusaha memperhatikan apa segala macam peristiwa dan kejadian
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dengan berpegang pada keyakinanya, dengan item soal diantaranya : Saya ragu

dengan apa terhadap keyakinan saya apabila mendapat musibah dan Saya sadar

dengan segala kemampuan saya. Poin-poin diatas tertuang dalam butir angket 4-5

Dengan 2 butir angket tersebut, perolehan skor  dapat dilihat dalam tebel

berikut :

Tabel 16
Hasil perolehan skor Indikator Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi

Item
Soal

tingkat kesadaran diri yang tinggi
Jumlah

Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
4 83 42 37 2 0 164 4,25
5 65 0 16 73 10 164 3,22

Jumlah Rata-Rata 3,73

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket sebesar 3,73.

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi (3,73) tersebut berada

pada interval 3.40 - 4.19 dengan kategori baik. Skor tersebut menunjukan bahwa

Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi siswa SMA Negeri 1 Bondoala dapat

dikategorikan baik.

c. Kemampuan  untuk  Menghadapi  dan  Memanfaatkan  Penderitaan,

yaitu kemampuan seseorang untuk menghadapi penderitaan yang dialami

serta menjadikan penderitaan tersebut sebagai sesuatu yang menjadikannya lebih

bijaksana sehingga, permasalahan atau penderitaan tersebut bisa dijadikan

pelajaran dan motivasi untuk kehidupan yang lebih baik dimasa depan, dengan

item soal diantaranya : Saya shalat dan berdoa apabila di timpa musibah dan

Mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa saya. Poin-poin diatas tertuang
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dalam butir angket 6-7

Dengan 2 butir angket tersebut, perolehan skor  dapat dilihat dalam tebel

berikut :

Tabel 17
Hasil perolehan skor Indikator Kemampuan  untuk  Menghadapi  dan

Memanfaatkan  Penderitaan

Item
Soal

kemampuan untuk menghadapi dan
memanfaatkan penderitaan

Jumlah
Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
6 64 25 75 0 0 164 3,93
7 30 21 35 62 16 164 2,92

Jumlah Rata-Rata 3,42

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket sebesar 3,42.

Berdasarkan tabel kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator Kemampuan  untuk  Menghadapi  dan  Memanfaatkan

Penderitaan (3,42) tersebut berada pada interval 3.40 - 4.19 dengan kategori baik.

Skor tersebut menunjukan bahwa siswa SMA Negeri 1 Bondoala mampu untuk

Menghadapi  dan  Memanfaatkan  Penderitaan dapat dikategorikan baik.

d. Kemampuan Untuk Menghadapi dan Melampaui Rasa Sakit

Yaitu kemampuan ketika seseorang mengalami sakit, dia akan menyadari

keterbatasan dirinya dan menjadi lebih dekat dengan tuhan dan yakin bahwa

hanya tuhan yang akan memberikan kesembuhan, dengan item soal diantaranya :

Apabila saya sakit saya sadar bahwa ini adalah ujian dari tuhan dan Saya percaya

bahawa hanya tuhan yang mampu bebrikan kesehatan kepada saya. Poin-poin

diatas tertuang dalam butir angket 8-9

Dengan 2 butir angket tersebut, perolehan skor  dapat dilihat dalam tebel
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berikut :

Tabel 18
Hasil perolehan skor Indikator Kemampuan Untuk Menghadapi

dan Melampaui Rasa Sakit

Item
Soal

kemampuan untuk menghadapi dan
melampaui rasa sakit

Jumlah Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
8 122 9 17 16 0 164 4,44
9 122 26 16 0 0 164 4,64

Jumlah Rata-Rata 4,54

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket sebesar 4,54.

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator Kemampuan Untuk Menghadapi dan Melampaui Rasa

Sakit (4,54) tersebut berada pada interval 4.20 - 5.00 dengan kategori sangat baik.

Skor tersebut menunjukan bahwa siswa SMA Negeri 1 Bondoala mampu untuk

menghadapi dan melampaui rasa sakit dapat dikategorikan sangat baik.

e. Kualitas Hidup yang Diilhami Oleh Visi dan Nilai-Nilai

Yaitu kemampuan seseorang untuk berusaha agar hidupnya didasarkan

pada tujuan yang pasti dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakini untuk

mencapai tujuan tersebut, dengan item soal diantaranya : Saya berpedoman pada

nilai-nilai agama dalam menjalani hidup dan aktifitas disekolah. Poin diatas

tertuang dalam butir angket 10

Dengan  butir angket tersebut, perolehan skor  dapat dilihat dalam tebel

berikut :

Tabel 19
Hasil perolehan skor Indikator Kualitas Hidup yang Diilhami Oleh Visi dan

Nilai-Nilai
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Item
Soal

kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan
misi

Jumlah Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
10 82 18 64 0 0 164 4,1

Jumlah Rata-Rata 4,1

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket sebesar 4,1.

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai (4,1)

tersebut berada pada interval 3.40 - 4.19 dengan kategori baik. Skor tersebut

menunjukan bahwa indicator kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-

nilai di SMA Negeri 1 Bondoala dapat dikategorikan baik.

f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu.

yaitu kesadaran untuk menghindari atau melakukan hal-hal yang dianggap

merugikan bagi diri sendiri atau orang lain, dengan item soal sebagai berikut :

Saya menghindar dari pada harus terlibat dalam masalah yang buruk. Poin diatas

tertuang dalam butir angket 11

Dengan butir angket tersebut, perolehan skor  dapat dilihat dalam tebel

berikut :

Tabel 20
Hasil perolehan skor Indikator Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang

tidak perlu

Item
Soal

keengganan untuk menyebabkan kerugian
yang tidak perlu

Jumlah
Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
11 35 39 9 64 17 164 3,06

Jumlah Rata-Rata 3,06
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Tabel diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket sebesar 3,06.

Berdasarkan tabel kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu

(3,06) tersebut berada pada interval 2.60 - 3.39 dengan kategori cukup baik. Skor

tersebut menunjukan bahwa indicator keengganan untuk menyebabkan kerugian

yang tidak perlu di SMA Negeri 1 Bondoala dapat dikategorikan cukup baik.

g. Berpikir Secara  Holistik.

yaitu kemampuan seseorang untuk  dapat melihat dan memahami

hikmah dari keterkaitan peristiwa-peristiwa yang terjadi. dengan item soal sebagai

berikut: Saya mengambil hikmah dari seluruh kejadian yang terjadi.poin diatas

tertuang dalam butir angket 12

Dengan butir angket tersebut, perolehan skor  dapat dilihat dalam tebel

berikut :

Tabel 21
Hasil perolehan skor Indikator Berpikir Secara  Holistik

Item
Soal

berfikir secara holistik
Jumlah Rata-

rataSL SR KD P TP
5 4 3 2 1

12 0 128 20 16 0 164 3,68
Jumlah Rata-Rata 3,68

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket sebesar 3,68.

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator berpikir secara holistik (3,68) tersebut berada pada interval

3.40 - 4.19 dengan kategori baik. Skor tersebut menunjukan bahwa indicator

berpikir secara holistik di SMA Negeri 1 Bondoala dapat dikategorikan baik.
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h. Kecenderungan untuk Bertanya

yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui mengapa dan bagaimana

untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar, dengan item soal sebagai berikut

: Saya bertanya untuk mendapatkan jawaban yang pasti dari penjelasan guru

agama, poin diatas tertuang dalam butir angket 13

Dengan butir angket tersebut, perolehan skor  dapat dilihat dalam tebel

berikut :

Tabel 22
Hasil perolehan skor indikator kecenderungan untuk bertanya

Item
Soal

kecenderungan untuk bertanya
Jumlah

Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
13 135 4 25 0 0 164 4,67

Jumlah Rata-Rata 4,67

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket sebesar 4,67.

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator kecenderungan untuk bertanya (4,67) tersebut berada pada

interval 4.20 - 5.00 dengan kategori sangat baik. Skor tersebut menunjukan bahwa

indicator kecenderungan untuk bertanya di SMA Negeri 1 Bondoala dapat

dikategorikan sangat baik.

i. Menjadi Pribadi Yang Mandiri

yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan segala sesuatu dengan

tidak bergantung pada orang lain. Biasanya orang yang  memiliki Kecerdasan

Spiritual (SQ) yang tinggi juga cenderung menjadi pemimpin yang penuh

pengabdian, yang bertanggungjawab untuk membawakan visi dan nilai yang
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lebih tinggi kepada orang lain, dengan kata lain ia mampu memeberi inspirasi

kepada orang, dengan item soal diantaranya : Saya tidak merepotkan orang lain

dalam urusan saya dan Saya memberikan inspirasi kepada orang lain dan teman

sekelas saya. Poin-poin diatas tertuang dalam butir angket 14-15

Dengan 2 butir angket tersebut, perolehan skor  dapat dilihat dalam tebel

berikut :

Tabel 23
Hasil perolehan skor Indikator menjadi pribadi yang mandiri

Item
Soal

menjadi pribadi yang mandiri
Jumlah

Rata-
rataSL SR KD P TP

5 4 3 2 1
14 64 54 19 0 27 164 3,78
15 53 19 17 11 64 164 2,91

Jumlah Rata-Rata 3,34

Table diatas menunjukan nilai rata-rata perolehan angket sebesar 3,34.

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator menjadi pribadi yang mandiri (3,34) tersebut berada pada

interval 2.60 - 3.39 dengan kategori cukup baik. Skor tersebut menunjukan bahwa

indicator menjadi pribadi yang mandiri di SMA Negeri 1 Bondoala dapat

dikategorikan cukup baik.

Selanjutnya untuk mengkategorikan hasil perolehan angket secara

keseluruhan maka dilakukan analisis deskriptif terhadap data penelitian83. Hasil

analisis deskriptif terhadap data penelitian dapat dikemukakan pada tabel sebagai

berikut :

83 Lampiran 5 data total perolehan angket kecerdasan spiritual setiap responden.
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Tabel 24
Hasil uji statistic deskriptif variabel kecerdasan spiritual (Y)

Descriptive Statistics

N Range Minim

um

Maxim

um

Sum Mean Std.

Deviation

Variance

kecerdasan

spiritual
164 17,00 52,00 69,00 9291,00 56,6524 5,60411 31,406

Valid N

(listwise)
164

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai minimum variabel

kecerdasan spiritual 52,00 nilai maximum 69,00 nilai rata-rata 56,65 Selanjutnya

perolehan nilai keseluruhan variabel kecerdasan spiritual 9291,00, nilai tersebut

berada pada interval 8364 – 10332 dengan persentasi 68% - 84% tertuang pada

bab III dengan kategori baik. Maka dapat diketahui bahwa kecerdasan spiritual

yang terbangun di SMA Negeri 1 Bondoala dapat dikategorikan baik.

C. Uji Persyaratan Analisis

Persyaratan analisis yang harus terpenuhi dalam penelitian ini adalah

persyaratan uji regresi linear sederhana meliputi uji normalitas dan uji leneritas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi sebaran data hasil

penelitian. Pengujian normalitas diperlukan karena sala satu asumsi yang harus

dipenuhi dalam melakukan uji regresi linear adalah data berdistribusi normal. Uji

normalitas dalam penelitian ini menggunakan kolmogorov-smirnov. Criteria

pengujian adalah sebagai berikut :

- Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka berarti data berdistribusi normal

- Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka berarti data berdistribusi tidak
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normal.

Hasil pengujian dengan SPSS menujjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 25
Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 15

Normal Parametersa,b Mean 0E-7

Std. Deviation ,66583679

Most Extreme Differences

Absolute ,159

Positive ,149

Negative -,159

Kolmogorov-Smirnov Z ,617

Asymp. Sig. (2-tailed) ,841

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan table output SPSS di atas, dapat diketahui bahwa nilai

signifikansi untuk kedua variabel (sig = 0,841) lebih besar dari 0,05 yang berarti

bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas data

terpenuhi.

2. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data budaya sekolah dan

kecerdasan spiritual siswa secara signifikan mempunyai hubungan yang linear.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan uji regresi linear

sederhana adalah data kedua variabel mempunyai hubungan yang linear. Criteria

pengujian adalah sebagai berikut :

- Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka kedua variabel mempunyai

hubungan linear

- Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel tidak mempunyai
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hubungan linear.

Dari hasil uji linearitas dengan SPSS menunjukan sebagai berikut :

Tabel 26
Hasil uji linearitas

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression ,046 1 ,046 ,096 ,762b

Residual 6,207 13 ,477

Total 6,252 14

a. Dependent Variable: kecerdasanspiritual

b. Predictors: (Constant), budayasekolah

Berdasarkan table diatas, dapat dikemukakan taraf signifikansi atau

linearitas, apabila nilai Sig < dari tingkat kepercayaan 0.05 maka dapat

dikategorikan signifikan atau linear begitupula sebaliknya. Dari perolehan table

diatas nilai Sig 0,762 > 0,05 maka hasil perolehan table diatas dikategorikan tidak

signifikan. Artinya tidak memenuhi criteria linear.

Dari hasil analisis diatas dapat dikemukakan nilai signifikan (sig) lebih

besar dari 0,05 dalam artian variabel budaya sekolah atau variabel independen X

tidak memiliki pengaruh terhadap kecerdasan spiritual siswa atau variabel

dependen Y, namun dari hasil pengujian signifikansi juga dapat dikemukakan

sebagai berikut :

Table 27
Uji linearitas

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 ,086a ,007 -,069 ,691

a. Predictors: (Constant), budayasekolah
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b. Dependent Variable: kecerdasanspiritual

Table diatas menampilkan nilai R (koefisien korelasi), table diatas

menunjukan nilai korelasi (0,86) nilai ini diinterpretasikan bahwa hubungan kedua

variabel penelitian diketegorikan lemah. Table diatas jga menunjukan nilai R

square biasa disebut koefisien determinasi (KD). Nilai KD yang diperoleh adalah

0,007 yang artinya variabel independen X memiliki pengaruh sebesar 0,007%

terhadap kecerdasan spiritual siswa di SMA Negeri 1 bondoala, dalam artian

kecerdasan spiritual siswa di SMA Negeri 1 Bondoala lebih besar dipengaruhi

oleh factor lain diluar dari budaya sekolah.

D. Pembahasan

1. Budaya sekolah di SMA Negeri 1 Bondoala

Hasil analisis data pada variabel budaya sekolah di SMA Negeri 1

Bondoala berada pada kategori baik. Berdasarkan nilai akumulasi perolehan

angket sebesar 22779, nilai tersebut berada pada interval 19516 – 24108 dengan

persentasi 68% - 84% yang berada pada kategori baik. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa budaya sekolah yang terimplementasi di SMA Negeri 1

Bondoala dapat dikategorikan baik.

Budaya sekolah dalam penelitian ini diamati melalui indikator Budaya

jujur, Budaya saling percaya, Budaya kerja sama, Budaya membaca, Budaya

disiplin dan efisien, Budaya bersih, Budaya berprestasi dan Budaya memberi

penghargaan dan menegur.



79

Hasil analisis perolehan angket berdasarkan indikator dapat di jabarkan

sebagai berikut :

perolehan angket untuk indicator budaya jujur sebesar 4,67. Berdasarkan

table criteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa skor rata-rata

indicator budaya jujur (4,67) tersebut berada pada interval 4.20 - 5.00 dengan

kategori sangat baik. Skor tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1 Bondoala

menerapkan budaya jujur dengan kategori sangat baik.

perolehan angket untuk indicator budaya saling percaya sebesar 4,12

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator budaya saling percaya (4,12) tersebut berada pada interval

3.40 - 4.19 dengan kategori baik. Skor tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1

Bondoala menerapkan budaya saling percaya dengan kategori baik.

perolehan angket untuk indicator budaya kerja sama sebesar 3,33.

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator budaya kerja sama (3,33) tersebut berada pada interval 2.60

- 3.39 dengan kategori cukup baik. Skor tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri

1 Bondoala menerapkan budaya kerja sama dengan kategori cukup baik.

perolehan angket untuk indicator budaya membaca sebesar 3,18.

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator budaya membaca (3,18) tersebut berada pada interval 2.60 -

3.39 dengan kategori cukup baik. Skor tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1

Bondoala menerapkan budaya kerja sama dengan kategori cukup baik.

perolehan angket untuk indicator budaya disiplin dan efisien sebesar 4,40.
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Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator budaya disiplin dan efisien (4,40) tersebut berada pada

interval 4.20 - 5.00 dengan kategori sangat baik. Skor tersebut menunjukan bahwa

SMA Negeri 1 Bondoala menerapkan budaya kerja sama dengan kategori sangat

baik.

perolehan angket untuk indicator budaya bersih sebesar 4,32. Berdasarkan

table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa skor rata-rata

indicator budaya bersih (4,32) tersebut berada pada interval 4.20 - 5.00 dengan

kategori sangat baik. Skor tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1 Bondoala

menerapkan budaya bersih dengan kategori sangat baik.

perolehan angket untuk indicator budaya berprestasi sebesar 3,63.

Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya, dapat diketahui bahwa

skor rata-rata indicator budaya berprestasi (3,63) tersebut berada pada interval 3.40

- 4.19 dengan kategori baik. Skor tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1

Bondoala menerapkan budaya berprestasi dengan kategori baik.

perolehan angket untuk indicator budaya member penghargaan dan

menegur sebesar 4,19. Berdasarkan table kriteria yang telah dibuat sebelumnya,

dapat diketahui bahwa skor rata-rata indicator budaya member penghargaan dan

menegur (4,19) tersebut berada pada interval 3.40 - 4.19 dengan kategori baik.

Skor tersebut menunjukan bahwa SMA Negeri 1 Bondoala menerapkan budaya

member penghargaan dan menegur dengan kategori baik.

Berdasarkan perolehan pada semua indikator tersebut menunjukan bahwa

semua indikator yang diamati pada variabel budaya sekolah dapat dikategorikan
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baik.

2. Kecerdasan spiritual siswa di SMA Negeri 1 Bondoala

Hasil analisis pada data kecerdasan spiritual dengan indikator kemampuan

bersikap fleksibel, 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, berpikir secara

holistik, kecenderungan untuk bertanya dan menjadi pribadi yang mandiri,

menunjukan nilai perolehan keseluruhan sebesar 9291, nilai tersebut berada pada

interval 8364 – 10332 dengan persentasi 68% - 84% tertuang pada bab III dengan

kategori baik. Maka dapat diketahui bahwa kecerdasan spiritual yang terbangun di

SMA Negeri 1 Bondoala dapat dikategorikan baik.

3. Pengaruh budaya sekolah terhadap kecerdasan spiritual siswa di SMA

Negeri 1 Bondoala.

Hasil penelitian menunjukan tidak terdapat pengaruh budaya sekolah

terhadap kecerdasan spiritual. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi linear

dapat dikemukakan taraf signifikansi atau linearitas, apabila nilai Sig < dari

tingkat kepercayaan 0.05 maka dapat dikategorikan signifikan atau linear

begitupula sebaliknya. Dari perolehan table diatas nilai Sig 0,762 > 0,05 maka

hasil perolehan table diatas dikategorikan tidak signifikan. Artinya tidak

memenuhi criteria linear.

Dari hasil uji regresi dapat dikemukakan nilai signifikan (sig) lebih besar

dari 0,05 dalam artian variabel budaya sekolah atau variabel independen X tidak
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memiliki pengaruh terhadap kecerdasan spiritual siswa atau variabel dependen Y.

namun hasil uji regresi linear juga dapat diketahui nilai R (koefisien korelasi)

dengan  nilai 0,86 nilai ini diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel

penelitian diketegorikan lemah. Table diatas jga menunjukan nilai R square biasa

disebut koefisien determinasi (KD). Nilai KD yang diperoleh adalah 0,007 yang

artinya variabel independen X memiliki pengaruh sebesar 0,007% terhadap

kecerdasan spiritual siswa di SMA Negeri 1 bondoala, dalam artian kecerdasan

spiritual siswa di SMA Negeri 1 Bondoala lebih besar dipengaruhi oleh factor lain

diluar dari budaya sekolah.

Sehingga dapat dikemukakan bahwa lemahnya pengaru budaya sekolah

terhadap kecerdasan spiritual dapat dikategorikan tidak memiliki pengaru.

Dalam pelaksanan penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan

budaya sekolah di SMA Negeri 1 Bondoala dapat di kategorikan baik. Begitu pula

dengan gambaran kecerdasan spiritual siswa juga dapat dikategorikan baik.

Namun dalam penelitian ditemukan hasil uji regresi lebih besar dari nilai

signifikan yang berarti budaya sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap

kecerdasan spiritual siswa, hal ini dimungkinkan terdapat factor lain dari budaya

sekolah yang memiliki pengaruh terhadap kecerdasan spiritual, dalam artian

bahwa budaya sekolah di SMA Negeri 1 Bondoala dengan kategori baik tidak

berkontribusi baik dalam perkembangan kecerdasan spiritual siswa.

Kecerdasan spiritual yang terbangun pada siswa di SMA Negeri 1 Bondola

dapat dikategorikan baik melalui hasil penelitian, namun kecerdasan spiritual

siswa terbangun bukan berdasarkan budaya sekolah yang dipandang peneliti
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dalam hipotesis melalui kajian teori dan obserfasi yang hasilnya tidak memiliki

pengaruh. Kecerdasan spiritual siswa di SMA Negeri 1 Bondola dipandang lebih

dipengaruhi oleh factor lain diluar budaya sekolah. Asumsi tersebut dilihat

melalui aktifitas kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan spiritual atau

kegiatan keagamaan serta nilai-nilai positif yang diterapkan di lingkungan

masyarakat seperti : moral, tatakrama dan saling menghormati. Selain itu

banyaknya tokoh agama dalam masyarakat juga menjadi pendorong

perkembangan spiritual yang mana tokoh agama menjadi contoh, panutan dan rasa

malu yang besar untuk tampil dihadapan tokoh agama dengan sikap yang tidak

baik, sehingga perkembangan spiritual terbangun tanpa sadar melainkan tumbuh

yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat.

Pengaruh kecerdasan spiritual yang terbangun pada diri siswa di SMA

Negeri 1 Bondola juga dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Pendidikan informal dalam hal ini pendidikan di lingkungan keluarga yang

mana orang tua berperan penting dalam pendidikan tersebut, hasil

pengamatan menjelaskan bahwa orang tua siswa SMA Negeri 1 Bondoala

selalu menekankan dan mengajarkan untuk berprilaku yang baik dalam

bersosial juga di tekankan untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakat seperti

: pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya.

b. Pendidikan non formal dalam hal ini pendidikan di lingkungan masyarakat

yang aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian

dan bimbingan remaja masjid.
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c. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang menjadi

contoh dan panutan dalam hidup bermasyarakat juga dalam aktifitas-

aktifitas keagamaan dan kemasyarakatan tokoh pemuda menjadi lider

dalam pelaksanaan tersebut yang kemudian mengarahkan para pelajar

untuk ikut andil sehingga pelajar aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Dari uraian diatas maka dapat dikemukakan bahwa kecerdasan spiritual

siswa di SMA Negeri 1 Bondoala lebih dipengaruhi oleh factor-faktor diluar

budaya sekolah.


