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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan manusia untuk selalu beribadah kedapaNya, 

Beribadah kapadaNya merupakan sarana bagi seorang hamba untuk 

mendekatkan diri pada sang Khaliq sebagai Rabb-Nya. Seorang hamba yang 

rajin tekun beribadah, diharapkan dikehidupannya dapat melahirkan motivasi 

yang kuat untuk menjadi manusia yang bermanfaat, istiqomah dalam 

dzikrullah, memiliki azzam yang kuat dalam menuntut ilmu, dan mudawamah 

dalam melakukan pendekatan diri dengan Allah SWT
1
. 

Apabila seorang menyatakan diri mencintai Allah SWT, maka hal ini bisa 

dibuktikan dari seberapa sering ia menyebut nama-Nya. Menyebut Allah SWT 

dapat dilakukan dengan menyebut kalimat-kalimat tayyibah atau menyebut 

nama-nama Allah SWT dalam Asma‟ul Husna, keduanya adalah proses dzikir 

(mengingat) kepada Allah SWT. 

Namun realita yang terjadi tidak demikian, manusia ingat akan eksistensi 

Tuhannya manakala mereka dilanda musibah, tertimpa kesusahan, dan 

mendapat masalah. Seperti halnya para siswa, mereka akan berbondong-

bondong bermujahaddah bersama, berdzikir menyebut Asma-Nya ketika 

mereka akan menghadapi Ujian Nasional. Bahkan ada sebagian dari mereka 

meskipun dalam keadaan susah, mereka tetap tidak mau minta pertolongan 

kepada Allah, padahal sebenarnya Allah sangat pencemburu jika ada seorang 

hamba minta kepada selainNya.
2
 

Kita hidup di dunia diperintahkan untuk beribadah dan senantiasa untuk 

menyebut  nama-nama indah yang dimiliki Allah SWT yang terhimpun dalam 

Asma‟ul Husna. Asma‟ul Husna adalah salah satu bacaan dalam berdzikir 

agar manusia senantiasa ingat kepadaNya.
3
Semua kegiatan yang dilakukan 
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sebaiknya didahului dengan menyebut nama-Nya, Allah SWT memerintahkan 

untuk menyebut-Nya dengan Asma‟ul Husna sebagai pujian dan pengantar 

do‟a kepada-Nya. Dalam berdo‟a kita pasti meminta sesuatu. Dengan memuji 

nama-Nya terlebih dahulu, Harapan akan terkabulkannya do‟a kita akan 

semakin besar. 

Berdasarkan Perspektif Islam, pendidikan dianggap sebagai institusi yang 

amat penting untuk mewarnai dan mengarahkan proses perubahan di dalam 

masyarakat. Pendidikan Agama Islam hakekatnya bertujuan mengembangkan 

potensi keberagamaan manusia, sehingga dituntut mampu menyiapkan SDM 

yang berkualitas yakni beriman, berilmu dan bertaqwa agar mereka mampu 

mengolah, mengembangkan dan menyesuaikan perilaku keberagamaan sesuai 

tuntutan zaman.
4
 

Pada zaman modern ini, pesatnya informasi yang berkembang memegang 

peranan penting terhadap kualitas hidup seseorang. Harus diingat bahwa 

kebodohan bukanlah sekedar lawan dari banyaknya pengetahuan, karena bisa 

saja seseorang memiliki informasi yang banyak tetapi apa yang di ketahuinya 

tidak bermanfaat baginya
5
 

Dengan pendidikan agama Islam  yang khususnya pembelajaran aqidah 

akhlak diharapkan siswa malalui pengalaman belajarnya dapat mengetahui, 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam kehidupan sehari-hari. Secara pedagogis, 

pendidikan agama harus sudah diajarkan sedini mungkin, sejak anak masih 

kecil. Tentu saja hal demikian merupakan tanggung jawab orang tua masing-

masing. 

Bangsa Indonesia sangat memperhatikan pendidikan agama, bahkan  

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional, sehingga 

pelaksanaannya secara yuridis mempunyai dasar cukup kuat baik di 

sekolah-sekolah maupun lembaga formal lainnya. Pelaksanaan pendidikan 

agama di lembaga formal selain di sekolah juga di madrasah dan 

pesantren. Kelembagaan formal, program pendidikan diupayakan memiliki 

diversifikasi vertikal dan horizontal, artinya ke atas dimungkinkan ada 
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pilihan keahlian dan ke samping dimungkinkan adanya program yang 

mempunyai terminal beragam serta pilihan komponan pelajaran di dalam 

kelompok kurikulum tertentu yang bervariasi. Dari segi kelulusan, 

keberhasilan di hargai dengan ijazah sesuai dengan tingkatnya atau 

sertifikat jika yang bersangkutan (dengan kredit tertentu yang ditetapkan) 

tidak berhasil menyelesaikan satu kesatuan akademik tertentu yang utuh, 

tetapi ilmu, teknologi, atau ketrampilan yang sudah dikuasainya diakui.
6
 

 

Guna untuk mencerdaskan anak didik dalam pendidikan agama islam, 

Kecerdasan spirital (SQ) mempunyai peranan penting dalam kancah 

pendidikan. Kecerdasan spiritual (SQ) merupakan kecerdasan yang berkaitan 

dengan hal-hal yang transenden, hal yang mengatasi waktu dan melampaui 

kekinian dan pengalaman manusia. Kecerdasan spiritual (SQ) adalah bagian 

terpenting dan terdalam dari diri manusia.
7
 

Di dalam perspektif agama islam, kecerdasan pada manusia disebut 

sebagai kecerdasan spiritual, dikarenakan kecerdasan tersebut bersumber dari 

fitrah manusia itu sendiri, yaitu fitrah (potensi) beragama, meyakini 

ketauhidan Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Maksudnya adalah 

kecerdasan itu merupakan sesuatu yang menggambarkan tingkah laku manusia 

secara komplek meliputi hal-hal yang berkaitan usaha penyelesaian suatu 

kesulitan permasalahan hidup dan situasi problematika hidup.
8
 Dalam 

pendidikan agama islam, khususnya mata pelajaran aqidah akhlak, 

pemahaman tentang keyakinan dan budi pekerti menjadi tujuan utama. Untuk 

mendapatkan pemahaman tersebut, peserta didik dapat memanfaatkan 

kemampuan spiritual yang di milikinya secara fitrah. Dengan kecerdasan 

spiritual (SQ) peserta didik akan lebih memahami tentang hidup dan 

keyakinan, dan akan lebih mampu menerapkan dalam keseharianya. 

Berawal dari kondisi diatas, maka wajarlah apabila timbul fenomena, 

bahwa ada hubungan antara kecerdasan spiritual (SQ) dengan pendidikan 

agama islam, sebab Kecerdasan spiritual (SQ) selalu berperan dalam proses 

                                                 
6
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kecerdasan seorang anak didik, khususnya dalam pembelajaran aqidah akhlak. 

Dari permasalah ini, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang 

Pembiasaan membaca Asma'ul Husna pada Pembelajaran Aqidah Akhlaq 

dalam Membangun Kecerdasan Spiritual Siswa di MTs NU 01 Cepiring. 

Penelitian ini dilakukan karena penulis melihat fenomena yang ada bahwa, 

masih banyak siswa yang belum mengenal dan mengamalkan Asma‟ul Husna. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi di atas. 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan wawasan tentang aqidah khususnya asma‟ul husna 

2. Dengan adanya pembiasaan membaca asma‟ul husna sebelum kegiatan 

belajar mengajar aqidah akhlak akan menambah kecerdasan spiritual siswa 

MTs NU 01 Cepiring. 

3. Melihat fenomena yang nampak yaitu terdapat beberapa siswa yang belum 

mengenal apa itu asma‟ul husna yang seharusnya dikenalkan sejak dini 

kepada siswa. 

 

C. Telaah Pustaka 

Dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang profesional dan 

mencapai target yang maksimal, maka penulis mencoba menampilkan judul 

skripsi sebagai bahan perbandingan. Hal ini untuk menghindari terjadi 

persamaan objek dalam penelitian ini : 

1. Skripsi karya Nofi Kurniawati Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga Tahun 2011 

yang berjudul “Pengaruh Intensitas Membaca Asma‟ul Husna Pada Awal 

Pembelajaran Terhadap Konsentrasi Siswa dalam Mengikuti Pembelajaran 

Siswa Kelas VIII MTs. NU Salatiga Tahun Ajaran 2010/2011”
9
 Penelitian 
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ini merupakan penelitian populasi dengan jumlah subjek 80 Siswa. Data 

diperoleh dengan metode angket, observasi, dan dokumentasi, sedangkan 

analisis data dengan analisis statistik kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa intensitas membaca asmaul husna dan kosentrasi 

dalam mengikuti pembelajaran siswa kelas VIII MTs NU Salatiga Tahun 

Ajaran 2010/2011 berada pada kategori sedang. Hasil analisis data 

menunjukkan nilai rxy= 0,248 lebih kecil dari rtabel (0,286) pada taraf 

signifikansi 1% sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh 

intensitas membaca Asmaul Husna pada awal pembelajaran terhadap 

kosentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran siswa kelas VIII MTs NU 

Salatiga Tahun Ajaran 2010/2011. 

2. Skripsi karya Saudari Asnawati Ana mahasiswi Universitas Wahid 

Hasyim Semarang tahun 2016 yang berjudul “upaya meningkatkan 

prestasi belajar aqidah akhlak melalui contextual teaching and learning 

(CTL) siswa kelas VIII MTs. Ma‟arif  Dawung Tegalrejo Magelang tahun 

pelajaran 2015/2016”.
10

 Kesimpulan skripsi ini adalah hasil analisis data 

secara deskriptif menunjukkan bahwa pada pra siklus, keaktifan siswa 

30,83% dan hasil belajar siswa 26,67% (8 anak) yang mencapai KKM. 

Pada siklus I, keaktifan siswa 46,67% dan hasil belajar siswa 43,33% (14 

anak) yang mencapai KKM. Pada siklus II, keaktifan siswa 72,50% dan 

hasil belajar siswa 100% (30 anak) yang mencapai KKM. 

3. Skripsi karya Saudara Abdur Rouf Mahasiswa Universitas Islam Negeri  

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Korelasi Penghayatan Asma‟ul 

Husna dengan Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas XI MAN Wonokromo 

Bantul Tahun Ajaran 2013/2014”
11

 Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) menggunakan metode kuantitatif dan teknik 

random sampling dengan model proportionate stratified random 
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Asnawati Ana “upaya meningkatkan prestasi belajar aqidah akhlak melalui contextual 

teaching and learning (CTL) siswa kelas VIII MTs. Ma’arif  Dawung Tegalrejo Magelang tahun 

pelajaran 2015/2016”, Skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016. 
11

Abdul Rouf.”Korelasi Penghayatan Asmaul Husna dengan Kecerdasan Spiritual Siswa 

Kelas XI MAN Wonokromo Bantul Tahun Ajaran 2013/2014”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penghayatan 

Asmaul husna dan tingkat kecerdasan spiritual siswa kelas XI MAN 

Wonokromo Bantul termasuk dalam kategori sedang, masing-masing 

terdapat korelasi yang positif dan signifikan baik dalam taraf signifikansi 

5% maupun 1% antara penghayatan Asmaul Husna dengan Kecerdasan 

spiritual siswa kelas XI MAN Wonokromo Bantul ditunjukkan dengan 

nilai rxy= 0.777 dan termasuk dalam kategori kuat dengan persentase 

60.34%.  

Dari berbagai penelitian di atas, tidak ada penelitian yang sama 

dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan penelitian-penelitian di 

atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah: Skripsi yang pertama 

menjelaskan tentang pengaruh intesitas membaca asma‟ul husna pada awal 

pembelajaran terhadap konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

siswa. Skripsi yang kedua menjelaskan tentang keaktifan siswa dalam 

belajar dan hasil belajar siswa. Dan Skripsi yang ketiga menjelaskan 

tentang penghayatan asma‟ul husna dan tingkat kecerdasan spiritual siswa. 

Beberapa skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang akan penulis 

teliti. Pada penelitian ini penulis menfokuskan pada pembiasaan membaca 

asma‟ul husna pada pembelajaran aqidah akhlaq dalam membangun 

kecerdasan spiritual siswa di MTs NU 01 Cepiring. 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian sebelumnya, ada permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pembiasaan membaca Asma‟ul Husna pada pembelajaran Aqidah Akhlak 

dalam membangun kecerdasan spiritual siswa di MTs NU 01 Cepiring. 

2. Hasil pembiasaan membaca Asma‟ul Husna pada pembelajaran Aqidah 

Akhlak dalam membangun kecerdasan spiritual siswa di MTs NU 01 

Cepiring. 

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam pembiasaan membaca Asma‟ul 

Husna di MTs NU 01 Cepiring 
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E. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam 

menafsirkan judul skripsi ini, maka perlu dikemukakan maksud dari kata-kata 

yang ada dari beberapa peristilahan yang dipakai dalam penelitian ini. 

1. Asma‟ul Husna 

Kata asma‟ul husna berasal dari bahasa arab yang merupakan 

gabungan dari dua kata yaitu al-Asma’ dan al-Husna. Al-Asma‟ adalah 

bentuk jama‟ dari ismun yang berarti nama
12

. Sedangkan al-Husna adalah 

bentuk mashdar dari  al-Ahsan yang berarti baik, bagus.
13

 

Menurut M. Ali Chasan Umar, Pengertian Asma‟ul Husna adalah 

nama-nama Allah yang terbaik dan yang agung, yang sesuai dengan sifat-

sifat Allah yang jumlahnya ada 99 nama.
14

 

Jadi Asma‟ul Husna merupakan nama-nama indah yang dimiliki 

Allah juga merupakan sifat-sifat mulia yang dimiliki Allah SWT. Dengan 

mengetahui dan merasakan lebih dalam, maka manusia akan dapat 

merasakan bahwa Allah begitu dekat dengan makhluk-Nya. 

2. Aqidah Akhlak 

Aqidah berasal dari kata Aqada yang berasal dari bahasa Arab 

Aqada ya’qudu updatan wa aqidatan artinya ikatan atau perjanjian, 

maksudnya sesuatu yang menjadi tempat bagi hati dan nurani terikat 

kepadanya.
15

 Aqidah mengandung makna ketundukan hati, kepatuhan, 

kerelaan, dan kejujuran dalam menjalankan perintah Allah. 

Sedangkan kata “Akhlak” berasal dari bahasa Arab “Khuluq”, 

jamaknya“Khuluqun”, menurut lughat diartikan sebagai budi pekerti, 

perangi, tingkah laku, atau tabiat. Kata Akhlaq ini lebih luas artinya dari 
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Khoirotul Idawati Mahmud dan Hanifuddin Mahadun, al-asma al Husna; Menghafal 

Nama, Arti dan Nomor Urut, Jombang: CV Percetakan Fajar, 2009, Cet. Ke-11, hlm. 1. 
13

Haffi dan Rusyadi, Kamus Arab, Inggris, Indonesia,Jakarta: Rieneka Cipta, 1994, hlm. 

257 
14

M. Ali Hasan Umar, Khasiat dan Fadhillah Asmaul Husna,Semarang: Kaifa Toha 

Putra, 1979, hlm. 10. 
15

 Nur Kholisah Latuconsina, Akidah Akhlak Kontemporer,cet. I, Makassar : Alauddin 

Unipersity Press, 2014, hlm. 1. 
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pada moral atau etika yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia sebab 

Akhlaq meliputi segi-segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan 

bathiniyah.
16

 Secara terminologis, dapat dikatakan bahwa Akhlaq 

merupakan pranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan. 

3. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan (dalam bahasa inggris disebut Intelligence dan bahasa 

Arab di sebut al-dzaka') Menurut arti bahasa kecerdasan adalah 

pemahaman, kecepatan dan kesempurnaan sesuatu, atau berarti 

kemampuan (al-qudrah) dalam memahami sesuatu secara tepat dan 

sempurna. Intelligence berarti kapasitas umum seorang individu yang 

dapat dilihat pada kesanggupan pikirannya dalam mengatasi tuntutan 

kebutuhan-kebutuhan baru, keadaan rohani secara umum yang dapat 

disesuaikan dengan problema-problema dan kondisi-kondisi yang baru di 

dalam kehidupan.
17

 Kecerdasan sering diartikan sebagai kemampuan 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama pemecahan yang 

menuntut kemampuan dan ketajaman pikiran.  

Kecerdasan Spiritual (SQ) Erat kaitannya dengan keadaan jiwa, 

batin dan rohani seseorang, Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan 

tertinggi dari kecerdasan lainnya.  

Orang yang memiliki kecerdasan spiritual (SQ) akan mampu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan melihat 

permasalahan itu dari sisi positifnya sehingga permasalan dapat 

diselesaikan dengan baik dan cenderung melihat suatu masalah dari 

maknanya. 

Kecerdasan spiritual (SQ) nampak pada aktivitas sehari-hari, 

seperti bagaimana cara bertindak, memaknai hidup dan menjadi orang 

yang lebih bijaksana dalam segala hal. 

                                                 
16

 Sayyid Sabiq,  Al-Aqoid Al-Islamiyah, terj. Moh. Abdai Rathomy, Aqidah Islam Pola 

Hidup Manusia Beriman, Bandung: Diponegro, 2010, hlm.515. 
17

Abdul Mujib dan Jusuf  Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002, hlm. 317-318. 
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Meningkatkan kecerdasannn spiritual (SQ) akan cenderung 

menjadi orang yang bijaksana dengan pembawaan yang tenang, 

memandang sesuatu dari sisi positif dan mampu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dengan bijaksana. Orang yang memiliki 

kecerdasan spiritual (SQ) cenderung tidak memikirkan materi, yang 

menjadi tujuan hidup mereka adalah bagaimana membuat jiwa dan rohani 

bahagia dengan selalu berbuat baik kepada setiap orang. 

Jadi yang dimaksud meningkatkan kecerdasan spiritual (SQ) 

adalah kemampuan jiwa seseorang yang positif untuk membangun atau 

menumbuhkan rasa kebijaksanaan dalam segala hal. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisa pembiasaan membaca asma‟ul husna pada 

pembelajaran aqidah akhlaq dalam membangun kecerdasan spiritual siswa 

di MTs NU 01 Cepiring 

2. Untuk menganalisa hasil pembiasaan membaca asma‟ul husna dalam 

pembelajaran aqidah akhlaq dalam membangun kecerdasan spiritual siswa 

di MTs NU 01 Cepiring 

3. Untuk menganalisa faktor pendukung dan penghambat dalam pembiasaan 

membaca asma‟ul husna pada pembelajaran aqidah akhlaq dalam 

membangun kecerdasan spiritual siswa di MTs NU 01 Cepiring. 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik pada aspek 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara teoritis  

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat sebagai bahan rujukan 

untuk mengembangkan kualitas pendidikan khususnya upaya untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual siswa, dapat dijadikan sumber 

informasi, menambah khazanah pengetahuan. 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk memberikan 

sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya 

dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, serta sebagai evaluasi atas 

penyelenggaraan pendidikan khususnya di MTs NU 01 Cepiring 

a. Bagi Madrasah, Khususnya MTs NU 01 Cepiring, mampu menjadi 

bahan evaluasi atas kelemahan-kelemahan yang ada dan selalu 

melakukan pengembangan-pengembangan demi mencapai tujuan MTs 

NU 01 Cepiring untuk menggapai siswa yang berprestasi dan 

berakhlak. 

b. Bagi Guru, Khususnya Guru di MTs NU 01 Cepiring, dapat 

melaksanakan semua tugas dengan keikhlasan, karena rasa ikhlas 

lebih ringan menjalani semua tanggung jawab dan tugas yang di 

emban. 

c. Bagi para siswa-siswi dapat memotivasi, serta membangun rasa 

semangat dalam belajar untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. 

 

H. Metode Penelitian 

Adapun metode yang  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan ( field research ) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

penelitian ditempat terjadinya gejala yang diselidiki. Penelitian ini 

dilakukan di lokasi MTs NU 01 Cepiring. Sedangkan pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 

Mengutip Bogdan dan Taylor, Lexy J. Moleong mengatakan bahwa 

metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati.
18

 

                                                 
18

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, cet. 35, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 4  
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebjek penelitain kualitatif merupakan narasumber yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tentunya dalam 

pelaksanaan penelitain ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan mempertimbangkan hal tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

peneliti butuhkan dalam penelitiannya dalam kata lain sebagai informan 

penting yang akan memudahkan peneliti untuk menganalisis objek 

penelitian. Dalam hal ini orang yang dapat memberikan informasi tentang 

pembiasaan membaca asma‟ul husna pada pembelajaran aqidah akhlak di 

MTs NU 01 Cepiring, antara lain adalah guru pengampu mata pelajaran 

aqidah akhlak di MTs NU 01 Cepiring dan siswa kelas VII MTs NU 01 

Cepiring.  

Adapun Objek penelitian merupakan situasi sosial yang terdiri atas 

tempat, perilaku dan aktivitas. Dengan demikian peneliti dapat mengamati 

secara mendalam aktivitas-aktivitas pelaku pada tempat yang diteliti. 

Objek penelitian yang penulis teliti adalah pembiasaan membaca asma‟ul 

husna dalam pembelajaran aqidah akhlak dalam membangun kecerdasan 

spiritual siswa. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, jenis data 

dibagi dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis dan foto.
19

 

b. Sumber Data 

1) Data primer 

Data primer atau data pokok adalah data yang diambil dari 

kata-kata dan tindakan orang yang diamati yang berasal dari 

naskah wawancara melalui audio, tapes, catatan lapangan, foto 

yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara peneliti 
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dengan narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah 

guru pengampu mata pelajaran aqidah akhlak MTs NU 01 

Cepiring dan siswa MTs NU 01 Cepiring yang khususnya siswa 

kelas VII MTs NU 01 Cepiring. 

2) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak 

langsung. Dalam arti, peneliti mendapatkan informasi data dari 

dokumen-dokumen, seperti dokumen pribadi, catatan atau memo, 

dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok 

permasalahan penelitain ini. Data-data tersebut diharapkan 

mampu melengkapi dan memperjelas data primer yang berkaitan 

dengan pembelajaran aqidah akhlak sereta beberapa buku yang 

berkaitan dengan pembelajaran. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

fungsi panca indera yakni indera penglihatan sebagai alat banatu 

utamanya untuk melakukan pengamatan langsung.
20

 Metode ini 

digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang pembiasaan 

membaca Asma‟ul Husna di MTs NU 01 Cepiring atau data lain yang 

dianggap penting dan relevan dengan penelitian ini. 

b. Interview ( wawancara ) 

Interview (wawancara) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (Interviewer).
21

 Metode ini digunakan peneliti untuk 

memperoleh data tentang pembiasaan membaca asma‟ul husna pada 

pembelajaran aqidah akhlaq dalam membangun kecerdasan spiritual 

siswa MTs NU 01 Cepiring. 

c. Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, dan sebagainya.
22

 Metode ini digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang MTs NU 01 Cepiring seperti jumlah 

siswa, jumlah guru, sejarah berdirinya, dan lain-lain. 

5. Metode Keabsahan Data 

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data metode yang dilakukan 

antara lain : 

a) Ketekunan / Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interprestasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis 

yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan yang tidak 

tepat. 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. 

b) Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber 

metode penyidik dan teori. 

Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. 

c) Pemeriksaan Teman Sejawat Melalui Diskusi 

                                                 
22

Ibid, h. 231. 



14 

 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu 

teknik pemeriksaan keabsahan data seperti : 

(1) Untuk membuat agar penelitian tetap mempertahankan sikap 

terbuka dan kejujuran. 

(2) Diskusi dengan teman sejawat memberikan suatu kesempatan 

awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis 

kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.
23

 

6. Metode analisis data 

Menurut Lexy J. Moleong analisis data kualitatif dilakukan dengan 

tahap deskriptif seperti : 

a. Reduksi data dapat dilakukan dengan cara : 

Identifikasi sataun (unit), pada mulanya diidentifikasikan adanya 

satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang 

memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah 

penelitian. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah 

membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada 

setiap „satuan‟, supaya tetap dapat ditelusuri sata / satuannya, 

berasal dari sumber mana.
24

 

b. Kategorisasi  

Menyusun kategori, kategorisasi adalah upaya memilah-milah 

setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. 

Setiap kategori diberi nama yang disebut „label‟.
25

 

c. Sintesisasi 

Mensintesiskan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan 

kategori lainnya. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya 

diberi nama / label lagi.
26

 

d. Menyusun „Hipotesis Kerja‟ 

Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang 

proposisional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substantif 
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(yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data). Hipotesis 

kerja itu terkait dan sekaligus manjawab pertanyaan penelitian.
27

  

 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

1. Bagian Awal 

Sebelum bab pertama, penulis cantumkan bagian formalitas yang 

terdiri dari: halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman abstrak, halaman pernyataan / deklarasi keaslian skripsi, halaman 

motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi Arab 

– Latin, dan daftar isi. 

2. Bagian Isi  

Bab I : Pendahuluan 

Meliputi : latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah 

pustaka, fokus penelitian,  penegasan istilah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan 

penelitian, subjek dan objek penelitain, jenis data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, metode keabsahan data, metode 

analisis data dan sistematika penyusunan skripsi. 

Bab II : Pembiasaan Membaca Asma‟ul Husna, Pembelajaran Aqidah 

Akhlak dan Kecerdasan Spiritual. 

Bab ini merupakan kajian teori yang membahas tentang  

Pembiasaan Membaca Asma‟ul Husna pada pembelajaran 

Aqidah Akhlak dalam membangun Kecerdasan Spiritual Siswa. 

Bab III : Data Pembiasaan Membaca Asma‟ul Husna pada Pembelajaran 

Aqidah Akhlak dalam Membangun Kecerdasan Spiritual Siswa 

MTs NU 01 Cepiring 

  Bab ini berisi tentang gambaran umum MTs NU 01 Cepiring, 

tentang pembiasaan membaca Asma‟ul Husna dalam 

pembelajaran Aqidah Akhlak dalam membangun kecerdasan 

spiritual siswa di MTs NU 01 Cepiring Pengaruh terhadap 
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kecerdasan spiritual siswa, tentang hasil pembiasaan membaca 

Asma‟ul Husna dalam pembelajaran Aqidah Akhlak dalam 

membangun kecerdasan spiritual siswa di MTs NU 01 cepiring 

juga tentang faktor penghambat dan pendukung dalam 

pembiasaan membaca Asma‟ul Husna di MTs NU 01 Cepiring 

Bab IV :Analisis Pembiasaan Membaca Asma‟ul Husna pada Pembelajaran 

Aqidah Akhlak dalam Membangun Kecerdasan Spiritual Siswa 

MTs NU 01 Cepiring 

  Bab ini berisi tentang analisia pembiasaan membaca Asma‟ul 

Husna dalam pembelajaran Aqidah Akhlak dalam membangun 

kecerdasan spiritual siswa di MTs NU 01 Cepiring Pengaruh 

terhadap kecerdasan spiritual siswa, analisis hasil pembiasaan 

membaca Asma‟ul Husna dalam pembelajaran Aqidah Akhlak 

dalam membangun kecerdasan spiritual siswa di MTs NU 01 

cepiring juga tentang faktor penghambat dan pendukung dalam 

pembiasaan membaca Asma‟ul Husna di MTs NU 01 Cepiring 

Bab V : Penutup 

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan penelitian, 

saran-saran dan kata penutup.  

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini akan disajikan daftar pustaka, lampiran-lampiran 

dan daftar riwayat hidup sebagai informasi tentang biodata penulis. 


