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ABSTRAK 

FITRI NUR ROHMAH DEWI, Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Kecerdasan 

Emosional terhadap Kemampuan Menghafal Al-Quran Siswa Boarding School 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program 

Magister Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan menghafal al-quran diantaranya kecerdasan 

spiritual dan kecerdasan emosional. Kemampuan menghafal al-quran adalah 

kecakapan dalam mengingat bacaan al-quran dan mengucapkannya di luar kepala 

tanpa melihat al-quran. Kemampuan menghafal al-quran siswa dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Diantara faktor 

internal yang berasal dari dalam diri siswa yaitu: kecerdasan spiritual merupakan 

pengetahuan yang telah ada sejak manusia ada dan mengatur kehidupan dengan 

memanfaatkan suara hatinya sehingga hidupnya akan berjalan dengan baik, lebih 

berarti dan lebih dekat kepada Allah SWT. Sedangkan kecerdasan emosional 

merupakan kemampuan yang dimiliki seorang individu dalam memahami perasaan 

sendiri, menangani perasaan diri sendiri, memahami perasaan orang lain dan 

kemampuan membuat asosiasi dengan orang lain. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan lapangan 

jenis kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, angket dan dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan seluruh 

populasi dengan teknik nonprobability sampling yaitu sampling jenuh dengan jumlah 

sampel 55 siswa. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi dengan bantuan 

SPSS versi 23 for windows. Instrumen penelitian ini menggunakan skala kecerdasan 

spiritual, kecerdasan emosional dan kemampuan menghafal al-quran. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Terdapat pengaruh antara kecerdasan 

spiritual terhadap kemampuan menghafal al-quran dibuktikan dengan perolehan nilai 

t-hitung > t-tabel (3,684 > 2,037) dan sig < 0,05 (0,000 < 0,05). 2) Terdapat pengaruh 

antara kecerdasan emosional terhadap kemampuan menghafal al-quran dibuktikan 

dengan perolehan nilai t-hitung > t-tabel (5,750 > 2,037) dan sig < 0,05 (0,000 < 

0,05). 3) Terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional 

terhadap kemampuan menghafal al-quran dibuktikan dengan perolehan nilai F-hitung 

> F-tabel (24,133 > 3,285) dan sig < 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dapat dinyatakan 

berdasarkan hasil perhitungan tersebut bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Kemampuan 

Menghafal Al-Quran. 
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ABSTRACT 

FITRI NUR ROHMAH DEWI, The Effect of Spiritual Intelligence and Emotional 

Intelligence on the Ability to Memorize Al-Quran for Boarding School Students of 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: Master's 

Program in the Department of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and 

Teacher Training at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

This study aims to determine and analyze the factors that affect the ability to 

memorize the Quran including spiritual intelligence and emotional intelligence. The 

ability to memorize the Quran is the ability to remember the reading of the Quran and 

pronounce it by heart without looking at the Quran. Students' ability to memorize the 

Quran can be influenced by various factors, both internal and external factors. Among 

the internal factors that come from within students, namely: spiritual intelligence is 

the knowledge that has existed since humans exist and regulates life by utilizing the 

voice of his heart so that his life will run well, be more meaningful and closer to 

Allah SWT. While emotional intelligence is the ability of an individual to understand 

his own feelings, handle his own feelings, understand the feelings of others and the 

ability to make associations with others. 

The approach used in this research is a quantitative type of field approach. 

The research method used in this research is observation, questionnaire and 

documentation. Sampling used the entire population with a non-probability sampling 

technique, namely saturated sampling with a sample of 55 students. The data analysis 

technique used regression analysis with the help of SPSS version 23 for windows. 

This research instrument uses a spiritual intelligence scale, emotional intelligence and 

the ability to memorize the Quran. 

The results of this study indicate: 1) There is an influence between spiritual 

intelligence on the ability to memorize the Quran as evidenced by the acquisition of t-

count values > t-table (3.684 > 2.037) and sig < 0.05 (0.000 < 0.05). 2) There is an 

influence between emotional intelligence on the ability to memorize the Quran as 

evidenced by the acquisition of t-count values > t-table (5,750 > 2.037) and sig < 0.05 

(0.000 < 0.05). 3) There is an influence between spiritual intelligence and emotional 

intelligence on the ability to memorize the Quran as evidenced by the acquisition of 

F-count > F-table (24.133 > 3.285) and sig < 0.05 (0.000 < 0.05). So, it can be stated 

based on the results of these calculations that Ho is rejected and Ha is accepted. 

  

Keywords: Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence and Ability to Memorize 

Al-Quran. 
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KATA PENGANTAR 
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ْيِه.  ويَا َوالدِّ ِ َربِّ الَعالَِميَه َوبِِه وَستَِعْيُه َعلَى أُُمىِر الدُّ ِ. الَحمُد ّلِِله ًدا َرُسىُل َّللاه ُ َوأَْشهَدُّ  اَنه ُمحه أَْشهَُد اَْن آل اِلَهَ ااِله َّللاه

ا بَعُد. ٍد َوَعلَى آلِِه َوَصحبِِه َوَسلِّم أَجَمِعيَه. اَمه  اللههُمه َصلِّ َو َسلُِّم َعلَى َسيِِّدوَا ُمَحّمً

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
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serta pencerahan bagi penulis. Oleh karena itu, dengan rasa hormat, penulis 

mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, motivasi, dan bimbingan, kepada:  

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan kesempatan 

kepada peneliti untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.  

2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

sekaligus dosen pembimbing tesis saya yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd. 

yang senantiasa membantu peneliti dalam menempuh studi dan berkenan 

meluangkan waktu untuk memberikan saran, arahan, dan bimbingan kepada 

peneliti dalam menyelesaikan tesis. Beserta staf-stafnya yang mengizinkan 

peneliti dalam menjalani penlitian.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-quran dapat dikatakan sebagai mukjizat terbesar yang 

dianugerahkan kepada Nabi Muhammad Saw dibandingkan dengan mukjizat 

lainnya, alasannya karena mukjizat lainnya sudah tidak terlihat lagi secara 

fisik, selain al-kisah dan segala yang diriwayatkannya, akan tetapi al-quran 

sebagai pedoman bagi seluruh pemeluk agama Islam berbentuk nyata secara 

fisik hingga sekarang, kita dapat membaca lafadznya, lalu menghafalkannya 

dan menjadi panutan bagi seluruh unsur kehidupan manusia, baik untuk 

kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, kalamullah yang selalu terjaga 

keasliannya sampai kapanpun tidak akan pernah usang oleh perubahan zaman 

bahkan tetap terjaga dari sega usaha untuk mengubah al-quran.
1
  

Kitab suci al-quran berisi tentang perintah, larangan, peringatan, 

bahaya, berita yang menggembirakan, pedoman, cerita yang penuh dengan 

kecerdasan, dan lain sebagainya. Tidaklah mengherankan bahwa al-qur'an 

adalah sumber dan referensi dalam menyelidiki berbagai jenis informasi. 

Selanjutnya, agar selalu terjaga keaslian al-qur'an, penting untuk menjaga, 

mengikuti tujuan agar umat Islam memiliki tujuan yang jelas, khususnya 

                                                           
1
 Huzaemah Tahido Yanggo, Al-Quran Sebagai Mukjizat Terbesar, Jurnal Waratsah. Volume 

01 Nomor 02 Desember 2016, diakses tanggal 5 Februari 2021 pukul 22:08 WIB. 
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mampu menegakkan al-qur'an. Banyak hal tersirat dari penetapan al-qur'an 

diantaranya adalah untuk mengajukan dalam terkoordinasi yang disengaja 

dalam ranah arena publik sehingga kualitas al-qur'an hidup dan terjaga.
2
 

Al-Qur'an memiliki kapasitas sebagai (petunjuk) bagi manusia dalam 

menghadapi kehidupannya di bumi ini dengan baik, dan merupakan hidayah 

bagi alam semesta, serta mengenali baik dan buruk, hanya sebagai penjelas 

sesuatu, etika, kedalaman. kualitas dan moral. bahwa orang harus berlatih 

dalam hidup mereka. Penggunaan keseluruhan pelajaran Tuhan secara tegas 

akan mempengaruhi orang itu sendiri. Salah satu cara Allah SWT 

mengamankan al-qur'an adalah bahwa Allah SWT telah memudahkan untuk 

mengingat dan merenungkannya, sebagaimana firman-Nya dalam al-qur'an: 

ِمزٍ  ده ْمزِ  فَهَلْ  ِمهْ  مُّ ْزوَا اْلقُْزٰانَ  لِلذِّ  َولَقَدْ  يَسه

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, 

maka adakah orang yang mengambil pelajaram?. (QS. Al-Qamar:17)
3
. 

 

Dari firman di atas, Allah telah menjelaskan bahwa Allah-lah yang 

menurunkan al-qur'an dengan bekerja dengan membaca dan pemahaman 

yang berisi cerita dan simbolisme untuk digunakan sebagai latihan bagi 

individu yang perlu memikirkannya. Meskipun demikian, sebagian besar 

                                                           
2
 Marliza Oktapiani, Tingkat Kecerdasan Spiitual dan Kemampuan Menghafal Al-Quran, 

Jurnal Tadzhib al Akhlak, diakses tanggal 8 Juni 2021 pukul 02:35 WIB. 
3
 Usman el-Qurtuby, Al-quran Cordoba, ( Bandung, Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 

hal. 529. 
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penghafal al-qur'an hanya menyoroti pada mempertahankan, tanpa 

menyelidiki atau mengambil ibrah dalam al-qur'an. Padahal Allah telah 

memudahkan setiap bacaan dan amalan yang terkandung dalam al-qur'an. 

Dahhak menggambarkan bahwa Ibn 'Abbas berkata: "Jika Allah tidak 

membuat al-qur'an sederhana untuk lidah manusia, tidak ada individu 

yang memiliki pilihan untuk berbicara tentang Allah.
4
 

Selain membuat al-qur'an mudah diingat dan mempelajari maknanya, 

al-qur'an juga membahas gagasan membangun wawasan dengan 

klarifikasi yang sangat jelas dan mendasar. Data yang diperoleh dari 

laman Republika.co.id yang diunggah pada hari Selasa, tanggal 10 

Agustus 2021 mencatat bahwa jumlah penghafal al-quran di Indonesia 

memiliki persentase tertinggi di dunia, yakni mencapai 30 ribu orang. 

Jumlah ini mengungguli Arab Saudi yang hanya memiliki 6.000 orang 

penghafal al-quran.
5
 Di hari dan tanggal yang sama di laman 

Antaranews.com memuat berita yang membanggakan perihal Provinsi 

Kalimantan Barat melakukan wisuda tahap 1 Tahun 2021 terhadap 58 

penghafal al-quran 30 juz.kegiatan ini merupakan program gubernur 

sutarmidji yang menargetkan 5.000 hafiz selama lima tahun. Gubernur 

                                                           
4
 Marliza Oktapiani, Tingkat Kecerdasan Spiitual dan Kemampuan Menghafal Al-Quran, 

Jurnal Tadzhib al Akhlak, Vol 1 No. V Tahun 2020 diakses tanggal 8 Juni 2021 pukul 02:35 WIB. 
5
 https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/09/24/136336-jumlah-

penghafal-alquran-indonesia-terbanyak-di-dunia diakses tanggal 2 Februari 2021 pukul 18:03 WIB. 

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/09/24/136336-jumlah-penghafal-alquran-indonesia-terbanyak-di-dunia
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/09/24/136336-jumlah-penghafal-alquran-indonesia-terbanyak-di-dunia
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Kalbar mengatakan bahwa “harapannya tingkat kelulusan semakin 

bagus”.
6
 Jika membahas tentang kecerdasan, jelas akan diidentikkan 

dengan otak. 

Kecerdasan sendiri terdiri dari pengetahuan pikiran (Intelligence 

Quotient), kecerdasan/hati yang antusias (Emotional Intelligence), dan 

pengetahuan yang mendalam (Spiritual Intelligence).
7
 Seperti yang 

ditunjukkan oleh Ginanjar, kecerdasan spiritual adalah pengetahuan kita 

yang paling penting. Kecerdasan spiritual adalah kapasitas untuk 

menawarkan signifikansi untuk dipuja dan memiliki pilihan untuk 

mensinergikan wawasan ilmiah, pengetahuan yang antusias, dan 

pengetahuan yang mendalam.
8
 

Pengetahuan juga yang membuat orang dibesarkan. Tragisnya, banyak 

orang, bahkan para penghafal al-qur'an, tidak dapat memanfaatkan ilmu 

pengetahuan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Individu 

dianggap lihai ketika mereka memiliki kualitas yang jelas, yang dapat 

memisahkan diri dari hewan dan memiliki karakter yang berbeda. 

Seseorang yang akan mengingat al-qur'an harus dapat diterima dan 

terbiasa membaca al-qur'an. Karena, dalam kasus seperti penghafal al-
                                                           

6 https://www.antaranews.com/berita/2095726/kalbar-wisuda-58-hafiz-al-quran-30-juz 

diakses tanggal 2 Februari 2021 pukul 19:01 WIB.  
7
 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun ESQ Power Sebuah Inner Journey 

melalui Al-Ihsan, (Jakarta: Penerbit Arga, 2003), hal. xix. 
8
 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional dan 

Kecerdasan Spiritual ESQ, (Jakarta: Penerbit Arga, 2001), hal. 3. 

https://www.antaranews.com/berita/2095726/kalbar-wisuda-58-hafiz-al-quran-30-juz
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qur'an tidak fasih dalam membaca al-qur'an maka, pada saat itu jelas ia 

akan menemui kesulitan dalam interaksi retensi. Meski demikian, dalam 

menghafal al-qur'an, bukan hanya tentang menghafalan dan hafalan yang 

baik, namun juga etikanya harus dapat dinilai dengan alasan bahwa ia 

memiliki peluang untuk berimajinasi terhadap al-qur'an. Dengan cara ini, 

kecenderungan dan perilakunya harus sesuai dengan semua yang 

diperintahkan dalam al-qur'an. Memiliki pilihan untuk mempertahankan 

al-qur'an adalah anugerah dan petunjuk dari Allah SWT. Terlebih lagi, ini 

harus diperoleh oleh individu yang memiliki hati yang bersih.
 9 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman Yogyakarta adalah salah satu 

lembaga pendidikan dibawah naungan Kementrian Agama di Yogyakarta. 

Sekolah ini memiliki visi yaitu: “Inovasi kreatif visioner yang diwujudkan 

dalam berbagai program unggulan untuk menyiapkan generasi ULTRA 

IDEAL (Unggul, Terampil, Dinamis dan Agamis). Melalui visi yang ingin 

dicapai tersebut Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman Yogyakarta membuat 

program keagamaan yang mewajibkan siswa-siswi boarding school 

menghafal al-quran guna mendukung terbentuknya kecerdasan spiritual 

dan kecerdasan emosional siswa yang terdapat dalam visi, misi dan tujuan 

sekolah. 

                                                           
9
 Alawiyah Wahid, Cara Cepat Menghafal Al-Quran, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hal. 39. 
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Program tahfidz quran siswa boarding school merupakan program 

keagamaan unggulan MAN 1 Sleman Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, 

siswa dibiasakan membaca memperdengarkan ayat-ayat al-quran disela-

sela waktu istirahat. Metode mengajar yang dilakukan oleh pendamping 

dan pembina antara lain: wahdah yaitu siswa dituntut untuk menghafalkan 

sedikit demi sedikit ayat-ayat al-quran yang telah dibaca berulang-ulang 

secara bin-nadzor, talaqqi yaitu siswa menyetor atau memperdengarkan 

hafalan yang baru dihafalkan, tasmi yaitu santri memperdengarkan hafalan 

kepada perseorangan atau jamaah.   

Setelah melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Sleman Yogyakarta ditemukan fakta bahwa sekolah ini 

memiliki program keagamaan yaitu program Tahfidzul Quran bagi siswa 

Boarding School. Target hafalan yang ingin di capai dalam program 

tahfidzul Quran siswa boarding school setiap hari adalah setengah 

halaman dan dalam satu tahun siswa-siswi boarding school diharapkan 

dapat menghafal 1 juz. Namun, target yang ingin di capai dalam tiga tahun 

adalah 3 juz yaitu juz 30, juz 29 dan juz 1. Selain itu, aktivitas menghafal 

Al-Quran yang ada di boarding school MAN 1 Sleman Yogyakarta yaitu 

melakukan ngaji bersama setiap pagi hari senin-sabtu, dan kegiatan 

pengajian setiap hari jumat malam. Berkaitan dengan pentingnya program 
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hafalan Al-Quran peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Berangkat 

dari problem di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

“Pengaruh Kecerdasan Spiritual dan Kecerdasan Emosional 

terhadap Kemampuan Menghafal Al-Quran Siswa Boarding School 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas,  maka dapat 

dirumuskan menjadi rumasan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kemampuan 

menghafal al-quran siswa boarding school MAN 1 Sleman Yogyakarta? 

2. Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap kemampuan 

menghafal al-quran siswa boarding school MAN 1 Sleman Yogyakarta? 

3. Bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional 

terhadap kemampuan menghafal al-quran siswa boarding school MAN 1 

Sleman Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kemampuan 

menghafal al-quran siswa boarding school MAN 1 Sleman 

Yogyakarta. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

kemampuan menghafal al-quran siswa boarding school MAN 1 

Sleman Yogyakarta. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual dan kecerdasan 

emosional terhadap kemampuan menghafal al-quran siswa boarding 

school MAN 1 Sleman Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritik 

1) Memberikan wawasan keilmuwan dalam bidang pendidikan bagi 

penyusun, para calon pendidik di dalam bidang ilmu pengetahuan 

baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama, baik di 

sekolah maupun di madrasah. 

2) Menambah referensi ilmiah dan sebagai motivasi bagi peneliti lain 

yang berminat untuk mengkaji lebih dalam tentang tesis ini. 

3) Memperkaya khazanah keilmuwan khususnya bagaimana cara 

meningkatkan kualitas moral peserta didik melalui nilai-nilai 

pendidikan Islam. 

b. Kegunaan Praktis 
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1) Untuk mengetahui tentang pentingnya kecerdasan spiritual dan 

kecerdasan emosional untuk megembangkan kemampuan 

menghafal al-quran siswa. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat diterima dan menjadi alternatif 

bagi para pelajar, pengajar, dan orang tua dalam megembangkan 

kemampuan menghafal al-quran siswa. 

3) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

pendidikan baik dalam ilmu pengetahuan agama maupun ilmu 

pengetahuan umum di MAN 1 Sleman Yogyakarta. 

D. Kajian Pustaka 

1. Tesis karya Muhammad Rizal Baidhowi, yang berjudul “Pengaruh 

Aktivitas menghafal Al-Quran dan Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi 

Belajar Al-Quran Hadist Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 

Sleman”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan hasil penelitian 

sebagai berikut: pengaruh aktivitas menghafl al-quran dan kecerdasan 

spiritual  secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap prestasi belajar, sehingga kedua variable independen terebut 

tidak dapat digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi variable 

prestasi belajar siswa kelas X MAN 3. Berdasarkan hasil pengolahan data 

diperoleh dari uji-F mendapat F-hitung sebesar 0,139 dan sig 0,871. F-

tabel pada taraf α= 0.05, df 1 = (jumlah variable independen = 2) dan df2 
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(n – k – 1 = 83-2-1 = 80), mka nilai F table = 3,11. Berarti F-hitung < F-

tabel (0,139 < 3,11) dan sig > 0,05 (0,871 > 0,05), maka Ho diterima dan 

H1 ditolak. Hal ini terjadi karena adanya faktor penghambat dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya: pertama, program menghafal 

al-quran bukan merupakan program utama yang diberi skala prioritas lebih 

dibandingkan program lain. Kedua, kerjasama antara guru tahfidz, 

coordinator program tahfidz, walikelas dan orang tua siswa kurang 

maksimal sehingga perkembangan siswa tidak signifikan. Ketiga, realisasi 

kecerdasan spiritual di sekolah MAN 3 lebih sering berbentuk kegiatan 

keagamaan dan perilaku sehari-hari sehingga cenderung pada aspek 

afektif sedangan prestasi belajar cenderung pada aspek kognitif.
10

 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variable X1, Y dan 

tempat penelitian yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Rizal Baidhowi menekankan pada Pengaruh Aktivitas 

menghafal Al-Quran dan Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi Belajar 

Al-Quran Hadist Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 3 Sleman. 

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah ingin menggali 

lebih dalam tentang pengaruh kecerdasan spiritual dan kecerdasan 

                                                           
10

 Muhammad Rizal Baidhowi, Tesis. “Pengaruh Aktivitas menghafal Al-Quran dan 

Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi Belajar Al-Quran Hadist Siswa Kelas X Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Sleman”, (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018). 



11 
 
 

 

emosional terhadap kemampuan menghafal siswa boarding school di 

MAN 1 Sleman Yogyakarta. 

2. Tesis karya Ana Fitriani, yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional 

dan Kecerdasan Spiritual terhadap HAsil Ujian Nasional melalui 

Bimbingan Kelompok di SMP Islam Ngadirejo Temanggung”. Penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2019 dengan hasil pengolahan data 

menunjukkan: pertama, kecerdasan emosional berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap hasil ujian nasional melalui bimbingan kelompok di SMP 

Ngadirejo, dibuktikan berdasarkan hasil koefisien regresi sebesar 0,135. 

Kedua, kecerdasan spiritual berpengaruh signifikan secara tidak langsung 

terhadaphasil ujian nasional melalui bimbingan kelompok di SMP 

Ngadirejo berdasarkan hasil perhitungan regresi sebesar -0,268. Ketiga, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual melalui bimbingan 

kelompok berpengaruh terhadap hasil ujian nasional, hal ini diperoleh 

berdasarkan perhitungan r hitung  > r table maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.
11 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variable Y dan tempat 

penelitian yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriani 

menekankan pada Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan 

                                                           
11

 Ana Fitriani, Tesis. “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap 

HAsil Ujian Nasional melalui Bimbingan Kelompok di SMP Islam Ngadirejo Temanggung”, (Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019). 
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Spiritual terhadap Hasil Ujian Nasional melalui Bimbingan Kelompok di 

SMP Islam Ngadirejo Temanggung. Sedangkan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah ingin menggali lebih dalam tentang pengaruh 

kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional terhadap kemampuan 

menghafal siswa boarding school di MAN 1 Sleman Yogyakarta. 

3. Tesis karya Deri Yatus Solihin yang berjudul “Pengaruh Metode Quran 

Memorization Tools terhadap Kemampuan Menghafaal Siswa SMP IT 

Masjid Syuhada Yogyakarta”.  Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 

dengan hasil pengolahan data menunjukkan: pertama, penerapan metode 

quran memorization tools berpengaruh terhadap kemampuan menghafal 

siswa, berdasarkn uji analisis data menunjukkan (sig. 2-tailed) sebesar 

0,000 < 0,05 dengan rata-rata pretest-postest kelompok-kelompok control 

sebesar 48,70 – 85,91, rata-rata nilai pretest-postest memorization tools 

terhadap kemampuan menghafal siswa memberikan hasil rata-rata posttest 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dan hasil  (sig. 2-tailed) sebesar 

0,000 < 0,05.
12 

Perbedaan dengan penelitian ini pada variable X dan tempat penelitian 

yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Deri Yatus Solihin 

menekankan pada Pengaruh Metode Quran Memorization Tools terhadap 

                                                           
12

 Deri Yatus Solihin, Tesis.  “Pengaruh Metode Quran Memorization Tools terhadap 

Kemampuan Menghafaal Siswa SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta”, (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018). 
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Kemampuan Menghafaal Siswa SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta. 

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah ingin menggali 

lebih dalam tentang pengaruh kecerdasan spiritual dan kecerdasan 

emosional terhadap kemampuan menghafal siswa boarding school di 

MAN 1 Sleman Yogyakarta. 

4. Tesis karya Desy Rahayu, yang berjudul “Tanggapan Santri Terhadap 

Peran Musyrif dan Musyrifah Sebagai Pembimbing Hubungannya dengan 

Aktivitas Santri Menghafal Al-Quran”. Tempat penelitian di pesantren 

modern Al-Aqsha, Cibeusi, Jatinangor, kabupaten Sumedang tahun 2019. 

Hasil penelitian berdasarkan pengolahan data menunjukkan bahwa: 1) 

tanggapan santri terhadap peran musyrif dan musyrifah sebagai 

pembimbing menghasilkan nilai rata-rata 4,18 yang termasuk dalam 

kategori baik. 2) Aktivitas santri menghafal Al-Quran menghasilkan nilai 

rata-rata 3,68 yang berkategori baik. 3) Hubungan antara variabel X 

terhadap variabel Y memiliki koefisien korelasinya sebesar 0,61 yang 

berada pada interval 0,600 – 0,799. Dengan demikian maka hal ini 

menggambarkan bahwa korelasi antara variabel X dan variabel Y 

termasuk pada kualifikasi kuat/tinggi. Sehingga hipotesis alternatif (Ha) 

yang di ajukan diterima. Dengan kata lain tanggapan positif santri 

terhadap peran musyrif dan musyrifah sebagai pembimbing mampu 
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meningkatkan aktivitas santri menghafal Al Quran. kadar pengaruhnya 

ialah 21%, maka masih ada 79% faktor lain yang dapat mempengaruhi 

aktivitas santri dalam menghafal Al Quran di Pesantren Modern Al 

Aqsha.
13

 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variable X1, X2 dan 

tempat penelitian yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Desy 

Rahayu menekankan pada tanggapan santri terhadap peran musyrif dan 

musyrifah sebagai pembimbing hubungannya dengan aktivitas santri 

menghafal Al-Quran. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah ingin menggali lebih dalam tentang pengaruh kecerdasan spiritual 

dan kecerdasan emosional terhadap kemampuan menghafal siswa 

boarding school di MAN 1 Sleman Yogyakarta. 

E. Hipotesis Penelitian 

Sugiyono berpendapat bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara 

dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.
14

 Hipotesis dalam penelitian digunakan untuk 

menerima atau menolak teori yang dibahas, berdasarkan variabel penelitian 

yang ada dalam penelitian ini, maka hipotesis yang dapat diajukan yaitu: 

                                                           
13

 Desy Rahayu, Tesis. “Tanggapan Sa nntri Terhadap Peran Musyrif dan Musyrifah Sebagai 

Pembimbing Hubungannya dengan Aktivitas Santri Menghafal Al-Quran”, (Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019). 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2011), 

64.   
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1. Ha : diterima, adanya pengaruh variabel X1 (kecerdasan spiritual) terhadap 

variabel Y (kemampuan menghafal al-quran). 

Ho : ditolak, tidak adanya pengaruh variabel X1 (kecerdasan spiritual) 

terhadap variabel Y (kemampuan menghafal al-quran). 

2. Ha : diterima, adanya pengaruh variabel X2 (kecerdasan emosional) 

terhadap variabel Y (kemampuan menghafal al-quran). 

Ho : ditolak, tidak adanya pengaruh variabel X2 (kecerdasan emosional) 

terhadap variabel Y (kemampuan menghafal al-quran). 

3. Ha : diterima, adanya pengaruh variabel X1 (kecerdasan spiritual) dan 

variabel X2 (kecerdasan emosional) terhadap variabel Y (kemampuan 

menghafal al-quran). 

Ho : ditolak, tidak adanya pengaruh variabel X1 (kecerdasan spiritual) dan 

variabel X2 (kecerdasan emosional) terhadap variabel Y (kemampuan 

menghafal al-quran). 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan tesis ini dibagi ke dalam 

tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal 

terdiri dari halaman judul, halaman surat menyurat, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian 
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utama berisi uraian penelitian, mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian 

penutup yang tertuang dalam bab-bab yang integral.  

Pada tesis ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada 

tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang 

bersangkutan. Bab I tesis ini berisi gambaran umum penulisan tesis yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II mengenai gambaran umum tentang Madrasah Aliyah Negeri 1 

Sleman Yogyakarta yang meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, struktur 

organisasi, sarana dan prasarana, serta diakhiri dengan keadaan guru dan 

siswa. dikemukakannya beberapa hal tersebut sebelum nantinya akan 

nmembahas berbagai hal tentang pengaruh kecerdasan spiritual dan 

kecerdasan emosional terhadap kemampuan menghafal al-quran siswa 

boarding school MAN 1 Sleman Yogyakarta. 

Bab III difokuskan pada pemaparan data hasil penelitian beserta analisis 

tentang pengaruh kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional terhadap 

kemampuan menghafal al-quran siswa boarding school MAN 1 Sleman 

Yogyakarta, laporan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Sub bahasan 

pada bab ini diantaranya bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 
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kemampuan menghafal al-quran, bagaimana pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap kemampuan menghafal al-quran, dan bagaimana pengaruh 

kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional terhadap kemampuan 

menghafal al-quran siswa boarding school MAN 1 Sleman Yogyakarta. 

Bab IV disebut dengan penutup yang memuat tentang simpulan hasil 

penelitian, saran-saran, dan kata penutup. 

Akhirnya, bagian akhir dari tesis ini terdiri dari daftar pustaka dan bagian 

lampiran yang terkait dengan penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya tentang pengaruh kecerdasan 

spiritual dan kecerdasan emosional terhadap kemampuan menghafal al-quran 

siswa boarding school MAN 1 Sleman Yogyakarta, peneliti dapat 

menyimpulkan sebagi berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual terhadap kemampuan 

menghafal  al-quran siswa boarding school MAN 1 Sleman Yogyakarta, 

dibuktikan dengan diperolehnya hasil pengolahan data dengan nilai t-

hitung sebesar 3,684 > t-tabel (3,684 > 2,037) dan sig < 0,05 (0,001 < 

0,05) dapat dinyatakan bahwa Ha diterima sedangkan H0 ditolak.  

2. Terdapat pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap kemampuan 

menghafal  al-quran siswa boarding school MAN 1 Sleman Yogyakarta, 

dibuktikan dengan diperolehnya hasil pengolahan data dengan nilai t-

hitung sebesar 5,750 > t-tabel (5,750  > 2,037) dan sig < 0,05 (0,000 < 

0,05) dapat dinyatakan bahwa Ha diterima sedangkan H0 ditolak.  

3. Terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional 

secara bersama-sama (simultan) terhadap kemampuan menghafal  al-

quran siswa boarding school MAN 1 Sleman Yogyakarta, hal ini 

dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 
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dan diperoleh nilai F-hitung sebesar 24,133 > 3,285, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga Ha diterima sedangkan Ho ditolak. 

Sebagaimana yang diutarakan Agustian bahwa kecerdasan spiritual 

mampu membentuk perilaku akhlak mulia seseorang seperti, istiqomah, 

tawadhu (rendah hati), berusaha dan berserah diri, kaffah, tazzun dan 

ikhlas. Sedangkan kecerdasan emosional  yang diutarakan oleh Goleman 

mampu membentuk kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan 

kecakapan membina hubungan dengan orang lain. 

B. Saran 

Berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan yang berjudul 

pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap 

kemampuan menghafal al-quran siswa boarding school Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Sleman Yogyakarta, ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan, yaitu: 

1. Bagi Madrasah Aliyah Negeri 1 Sleman Yogyakarta sebagai suatu 

lembaga pendidikan harus terus mendukung kegiatan siswa dan guru 

terkhusus untuk meningkatkan kecerdasan emosional dalam kegiatan 

menghafal al-quran siswa boarding school, hal ini dilkakukan agar 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

2. Bagi guru dan pendamping boarding school, diharapkan seorang pendidik 

dan pendamping dapat terus meningkatkan dan mengembangkan kegiatan 
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menghafal menjadi kondusif dan nyaman, supaya tercipta lingkungan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga terbangun 

kecerdasan emosional siswa sehingga kemampuan menghafal al-quran 

siswa boarding school data meningkat. 

3. Bagi siswa, diharapkan agar siswa selalu mengendalikan dan menjaga 

emosionalnya agar siswa dapat lebih mudah dalam mengingkatkan  

kemampuan menghafal al-quran dan memahami apa yang disampaikan 

oleh pendidik dan pendamping sehingga dapat langsung mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi penulis, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti kecerdasan 

spiritual dan keecerdasan emosional menjadi lebih baik. Karena 

berdasarkan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kemampuan menghafal al-quran. Semoga penelitian 

ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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