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Lampiran I Daftar Terjemah 

NO BAB KUTIPAN HAL TERJEMAHAN 

1. I Q.S al-Ankabut: 

45     

2 Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya 

shalat itu mencegah dari perbuatan-

perbuatan keji dan munkar 

2.  I Q.S Adh-Duha: 

1-2 

2 Demi waktu matahari sepenggalahan 

naik, dan demi malam apabila telah 

sunyi (gelap) 

3. I Q.S Al-Ra‟du: 

28. 

2 Orang-orang yang beriman dan hati 

mereka menjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingat Allah-lah hati menjadi 

tenteram 

4. I Q.S An-Nur: 35 5 Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). 

Allah SWT memberi peunjuk kepada 

cahaya-Nya bagi orang yang Dia 

kehendaki dan Allah SWT membuat 

perumpamaan-perumpamaan bagi 

manusia, dan Allah SWT Maha 

Mengetahui segala sesuatu. 

5. II Q.S al-Baqarah 

ayat 1-4 

20 (1) Alif laam mim, (2) Kitab (Al-Qur‟an) 

ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa, (3) yaitu 

mereka yang beriman kepada yang 

ghaib, yang mendirikan shalat, dan 

menafkahkan sebagian rezeki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka, (4) dan 

mereka yang beriman kepada kitab (Al-

Qur‟an) yang telah diturunkan kepadamu 

dan kitab-kitab yang telah diturunkan 

sebelummu, serta mereka yakin akan 

adanya (kehidupan) akhirat 

6. II hadits Qudsi 21  D Dari Abu Dardaa‟ atau Abu Dzar, 

dari Rasulullah Shallallahu „alaihi wa 

sallam, dari Allah Subhanahu wa Ta‟ala 

bahwa Allah berfirman: “Wahai Bani 

Adam, shalatlah untuk-Ku pada awal 

siang hari empat rakaat, niscaya Aku 

menjagamu sisa hari tersebut”. 

 

7. II Q.S. Al An-

Kabut: 45 

22 Bacalah apa yang Telah diwahyukan 

kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) 

dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya 

shalat itu mencegah dari (perbuatan- 

perbuatan) keji dan mungkar. dan 
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Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) 

adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadah-ibadah yang lain). dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan 

8. II hadits dari Abu 

Huraira RA 

24 kekasihku Rasululllah SAW 

mewasiatkan kepadaku tiga hal, yaitu 

puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat 

shalat dhuha dan shalat witir sebelum 

tidur” (HR. Bukhari dan Muslim) 

9. II HR. Ahmad, 

Muslim dan 

Tirmidzi 

24 Ini adalah shalatnya orang-orang yang 

kembali kepada Allah di waktu anak-

anak unta telah bangkit Karena 

kepanasan di waktu dhuha.” (HR. 

Ahmad, Muslim dan Tirmidzi) 

10. II HR. Bukhari 

dan Muslim 

25 pada hari fathu mekah (pembebasan kota 

Mekah), Rasulullah mandi di rumahnya 

(Ummu Hani) lalu mengerjakan shalat 

dhuha sebanyak delapan rakaat, kecuali 

mengerjakannya dengan sujud dan rukuk 

yang sempurna 

11. II HR. Muslim no. 

719 

25 Mu‟adzah pernah menanyakan pada 

„Aisyah radhiallahu „anha tentang berapa 

jumlah rakaat shalat dhuha yang 

dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 

„alaihi wa sallam? „Aisyah menjawab, 

“Empat rakaat dan beliau tambahkan 

sesuka beliau. 

12. II HR. Ahmad dan 

Abu Dawud 

26 Dari Nu‟aim bin Hammar Al 

Ghothofaniy, beliau mendengar 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, “Allah Ta‟ala berfirman: 

Wahai anak Adam, janganlah engkau 

tinggalkan empat raka‟at shalat di awal 

siang (di waktu Dhuha). Maka itu akan 

mencukupimu di akhir siang 

13. II HR. Tirmidzi 27 Siapa yang dapat mengerjakan shalat 

dhuha dengan langgeng akan diampuni 

dosanya oleh Allah, sekalipun dosanya 

itu sebanyak buih di laut 

14. II Q.S al-MA‟arij 

ayat 19-23 

27 (19) Sesungguhnya manusia diciptakan 

bersifat keluh kesah lagi kikir, (20) 

apabila di timpa kesusahan ia berkelus 

kesah, (21) dan apabila ia mendapat 

kebaikan ia amat kikir (22) kecuali 

orang-orang yang mengerjakan shalat, 

(23) yang mereka itu tetap mengerjakan 
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shalatnya 

15. II Q.S ar-Ra‟du: 

28 

28 dan Bukankah dengan mengingat-Ku, 

hati menjadi tentram? 

16. II Q.S Thaha ayat 

13-14 

28 (13) dan Aku telah memilih kamu, maka 

dengarkanlah apa yang akan diwahyukan 

(kepadamu). (14) sesumgguhya Aku ini 

adalah Allah, tidak ada Tuhan selain 

Aku, maka sembahlah Aku dan 

dirikanlah shalat untuk mengingat Aku 
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Lampiran II Instrumen Pengumpulan Data 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

 

Pedoman Wawancara 

Untuk Kepala Sekolah 

 

1. Kapan SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin didirikan? Dapatkah bapak 

menceritakan secara singkat berdirinya sekolah ini? 

2. Sudah berapa lama bapak menjabat menjadi kepala sekolah SMA 

Muhammadiyah 2 Banjarmasin? 

3. Dapatkah bapak ceritakan mengenai priode kepemimpinan dari dulu hingga 

sekarang? 

4. Apa visi dan misi dari sekolah SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin 

5. Bisakah bapak menceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan bapak? 

6. Bagaimanakah latar belakang pelaksanaan shalat dhuha di SMA 

Muhammadiyah 2 Banjarmasin? 

7. Bisakah bapak menjelaskan tujuan pelaksanaan shalat dhuha ? 

8. Sejak kapan shalat dhuha dilaksanakan? 

9. Bagaimana keefektifan pelaksanaan shalat dhuha di SMA Muhammadiyah 2 

Banjarmasin? 

10. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan shalat dhuha di SMA 

Muhammadiyah 2 Banjarmasin? 

11. Apakah ada upaya lain yang bapak lakukan selain shalat dhuha ini 

sehingga dapat membentuk karakter siswa dan siswi yang memiliki 

kepribadain baik khususnya dalam pengendalian emosi mereka yang 

diharapkan sekolah, dan orang tua  murid agar nantinya setelah mereka lulus 
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dari SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin, mereka memiliki karakter yang baik 

di masyarakat? 

 

Pedoman Wawancara 

Untuk Guru Pendidik 

1. Siapa nama bapak/ibu? 

2. Apa latar belakang pendidikan bapak/ibu? 

3. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar? 

4. Menurut bapak/ibu sejauh mana pelaksanaan shalat dhuha ini dapat 

membentuk pribadi siswa khususnya dari segi kecerdasan emosional (EQ)? 

5. Seberapa besar pengaruh shalat dhuha dalam merubah karakter buruk siswa 

menjadi baik, sehingga siswa memiliki karakter yang bagus khusunya dalam 

pengendalian emosi mereka? 

6. Bagaimana tanggapan dari bapak atau ibu dalam menghadapi perilaku siswa 

yang melanggar terhadap peraturan sekolah? 

7. Hal apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua dalam mendidik anak 

didik agar memiliki pribadi yang baik? 

 

Pedoman Dokumentasi  

Untuk Tata Usaha 

1. Berapa jumlah pengajar, staf tata usaha dan karyawan lain dan pendidikan 

terakhirnya serta jabatan di SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin? 

2. Berapa jumlah masing-masing kelas di SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin? 

3. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana di SMA Muhammadiyah 2 

Banjarmasin? 
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4. Alamat dan tata letak sekolah? 

Pedoman Observasi 

1. Proses belajar mengajar 

2. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib 

3. Pelaksanaan shalat dhuha 

4. Tingkah laku atau karakter siswa terhadap guru dan teman-temannya di dalam 

dan di luar kelas 

5. Keteladanan atau sikap guru dalam menerapkan nilai-nilai karakter siswa 

6. Cara guru mengarahkan anak didik agar tertib dalam melaksanakan shalat 

dhuha 

7. Budaya sekolah 

Pedoman Angket Penelitian 

Pengaruh Salat Duha Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa Di SMA 

Muhammadiyah 2 Banjarmasin 

Nama    :  

Kelas    : 

Jenis Kelamin  : (1) Laki-Laki  (2) Perempuan 

Menyatakan Bahwa:  

1. Saya bersedia menjadi responden di penelitian ini. 

2. Saya bersedia memberikan data yang sebenar-benrnya, sesuai dengan diri saya. 

3. Data saya dijamin kerahasiannya dan digunakan sebagaimana mestinya. 

Banjarmasin, ……………………2020 

  

(……………………………………….) 

Nama dan Tanda Tangan     
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PETUNJUK PENGISIAN 

a. Bacalah bismillah sebelum anda mengerjakan angket ini. 

b. Isilah identitas anda pada tempat yang sudah disediakan. 

c. Bacalah pernyataan dengan teliti sebelum menjawab. 

d. Jawablah pernyataan dengan baik dan jujur 

e. Berikan tanda cek list (√) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang tersedia 

dibagian kanan.  

f. Waktunya selama 30 menit 

CONTOH  

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1.  Saya senang dan nyaman melaksanakan shalat 

dhuha 

 √     

 

a. SS  : Sangat Setuju  

b. S  : Setuju  

c. TS  : Tidak Setuju  

d. STS : Sangat Tidak Setuju  

Dari Contoh diatas diungkapkan bahwa Anda SETUJU dengan pernyataan “Saya 

senang dan nyaman melaksanakan shalat dhuha”  

Catatan: Tidak ada jawaban benar dan salah untuk setiap pernyataan, seluruh 

jawaban anda benar jika itu sesuai dengan diri anda. Mohon periksa kembali 

jangan sampai ada yang terlewati. Selamat mengerjakan dan terimakasih untuk 

partisipasinya. 
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INSTRUMEN SALAT DUHA 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya selalu datang tepat waktu ke sekolah agar 

tidak tertinggal melaksanakan shalat dhuha. 

    

2. setelah melaksanakan shalat dhuha saya lebih 

mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh 

bapak/ibu guru 

    

3. Setelah selesai melaksanakan shalat dhuha saya 

merasa lebih berkonsentrasi dalam belajar. 

    

4. Ketika masuk waktu shalat dhuha saya selalu 

datang tepat waktu ke Masjid 

    

5. Ketika masuk waktu shalat dhuha saya selalu 

datang  terlambat ke Masjid. 

    

6. Saat ingin melaksanakan shalat dhuha saya selalu 

mengantri dengan tertib dalam berwudhu. 

    

7. Setelah melaksanakan shalat dhuha saya merasakan 

ketenangan dalam diri saya. 

    

8. Setelah melaksanakan shalat dhuha saya tidak 

merasakan apa-apa dalam diri saya 

    

9. Saya pernah berbohong untuk tidak melaksanakan 

shalat dhuha. 

    

10. Saat saya merasa gelisah, saya selalu mendekatan 

diri kepada Allah dengan cara shalat maupun 

mengaji. 

    

11. Saya memahami manfaat dari shalat dhuha.     

12. Saya hanya melaksanakan shalat dhuha di sekolah.     

13 Ketika masuk waktu dhuha, saya selalu bermalas-

malas dalam menunaikannya. 

    

14 Saya selalu memperlambat diri pada saat 

melaksanakan shalat dhuha. 

    

15. Saya senang dengan program shalat dhuha sehingga 

saya selalu bersemangat saat melaksanakannya.  

    

16. Setelah selesai melaksanakan shalat dhuha, saya 

tidak mendapatkan perubahan dalam belajar dan 

masih sama seperti biasanya. 

    

17. Setelah melaksanakan shalat dhuha saya masih sulit 

berkonsentrasi dalam memahami pelajaran yang 

disampaikaan guru di sekolah. 

    

18. Dengan shalat dhuha saya mudah menenangkan 

kepanikan yang ada dalam diri saya. 

    

19. Saat melaksanakan shalat dhuha saya merasakan 

ketenangan dalam jiwa saya. 

    

20. Saat melaksanakan shalat dhuha saya rasa tidak ada 

perubahan dalam diri saya. 

    



111 
 

INSTRUMEN KECERDASAN EMOSIONAL 

No PERTANYAAN SS S TS STS 

1. Ketika teman saya sakit saya tidak peduli dengan 

keadaanya. 

    

2.  Saya suka menolong teman-teman disaat mereka 

sedang kesusahan. 

    

3. Saya tidak peduli dengan keadaan sekitar.     

4. Ketika mendapatkan musibah saya selalu 

menghadapinya dengan penuh kesabaran karena saya 

yakin bahwa saya bisa melewatinya dengan baik. 

    

5. Saya selalu sabar dalam menghadapi teman-teman  

yang sedang marah. 

    

6. Saya tidak peduli dengan kesulitan orang lain     

7. Ketika saya melihat orang yang sedang kesusahan, 

hati ini merasa iba dan tergerak untuk menolongnya 

    

8. Ketika sedang marah saya sering melampiaskannya 

kepada teman-teman saya 

    

9. Ketika ada seseorang yang mengganggu, saya 

mampu menahan amarah yang ada dalam diri saya. 

    

10. Saya sangat sulit dalam bergaul oleh karena itu saya  

hanya memiliki teman sedikit. 

    

11. Ketika saya gagal dalam kompetisi, saya takut untuk 

mencobanya kembali. 

    

12. Ketika saya sedang kesal atau marah saya selalu 

mencoba untuk mengontrolnya dengan cara menahan 

emosi. 

    

13. Saat saya memberi suatu barang kepada teman saya, 

saya selalu mengungkit-ungkitnya. 

    

14.  Saya melaksanakan shalat dhuha dengan ikhlas.     

15.  Ketika saya melihat orang yang sedang kesusahan, 

saya tidak menolongnya. 

    

16. Ketika mendapatkan musibah saya selalu mengeluh 

dan menyalahkan orang lain atas kejadian tersebut. 

    

17. Saya senang berbagi sesuatu kepada orang lain tanpa 

mengungkit-ungkitnya dan tidak pernah 

mengharapkan balasan apapun. 

    

18. Saya senang berbagi sesuatu kepada orang lain agar 

saya terlihat dermawan dan memiliki banyak teman. 

    

19. Saat saya mendapat mendapat nilai rendah di kelas, 

saya kecewa dengan diri saya. 

    

20. Saat mendapatkan nilai tinggi di kelas, saya lebih 

bersemangat dalam belajar. 
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Lampiran III Pernyataan Positif dan Negatif Salat Duha 

NO PERNYATAAN Positif Negatif 

1. Saya selalu datang tepat waktu ke sekolah agar 

tidak tertinggal melaksanakan shalat dhuha. 

√  

2. setelah melaksanakan shalat dhuha saya lebih 

mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh 

bapak/ibu guru 

√  

3. Setelah selesai melaksanakan shalat dhuha saya 

merasa lebih berkonsentrasi dalam belajar. 

√  

4. Ketika masuk waktu shalat dhuha saya selalu 

datang tepat waktu ke Masjid 

√  

5. Ketika masuk waktu shalat dhuha saya selalu 

datang  terlambat ke Masjid. 

 √ 

6. Saat ingin melaksanakan shalat dhuha saya selalu 

mengantri dengan tertib dalam berwudhu. 

√  

7. Setelah melaksanakan shalat dhuha saya merasakan 

ketenangan dalam diri saya. 

√  

8. Setelah melaksanakan shalat dhuha saya tidak 

merasakan apa-apa dalam diri saya 

 √ 

9. Saya pernah berbohong untuk tidak melaksanakan 

shalat dhuha. 

 √ 

10. Saat saya merasa gelisah, saya selalu mendekatan 

diri kepada Allah dengan cara shalat maupun 

mengaji. 

√  

11. Saya memahami manfaat dari shalat dhuha. √  

12. Saya hanya melaksanakan shalat dhuha di sekolah. √  

13 Ketika masuk waktu dhuha, saya selalu bermalas-

malas dalam menunaikannya. 

 √ 

14 Saya selalu memperlambat diri pada saat 

melaksanakan shalat dhuha. 

 √ 

15. Saya senang dengan program shalat dhuha sehingga 

saya selalu bersemangat saat melaksanakannya.  

√  

16. Setelah selesai melaksanakan shalat dhuha, saya 

tidak mendapatkan perubahan dalam belajar dan 

masih sama seperti biasanya. 

 √ 

17. Setelah melaksanakan shalat dhuha saya masih sulit 

berkonsentrasi dalam memahami pelajaran yang 

disampaikaan guru di sekolah. 

 √ 

18. Dengan shalat dhuha saya mudah menenangkan 

kepanikan yang ada dalam diri saya. 

√  

19. Saat melaksanakan shalat dhuha saya merasakan 

ketenangan dalam jiwa saya. 

√  

20. Saat melaksanakan shalat dhuha saya rasa tidak ada 

perubahan dalam diri saya. 

 √ 
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Lampiran IV Pernyataan Positif dan Negatif Kecerdasan Emosional 

No PERTANYAAN Positif Negatif 

1. Ketika teman saya sakit saya tidak peduli dengan 

keadaanya. 

 √ 

2.  Saya suka menolong teman-teman disaat mereka 

sedang kesusahan. 

√  

3. Saya tidak peduli dengan keadaan sekitar.  √ 

4. Ketika mendapatkan musibah saya selalu 

menghadapinya dengan penuh kesabaran karena saya 

yakin bahwa saya bisa melewatinya dengan baik. 

√  

5. Saya selalu sabar dalam menghadapi teman-teman  

yang sedang marah. 

√  

6. Saya tidak peduli dengan kesulitan orang lain  √ 

7. Ketika saya melihat orang yang sedang kesusahan, hati 

ini merasa iba dan tergerak untuk menolongnya 

√  

8. Ketika sedang marah saya sering melampiaskannya 

kepada teman-teman saya 

 √ 

9. Ketika ada seseorang yang mengganggu, saya mampu 

menahan amarah yang ada dalam diri saya. 

√  

10. Saya sangat sulit dalam bergaul oleh karena itu saya  

hanya memiliki teman sedikit. 

 √ 

11. Ketika saya gagal dalam kompetisi, saya takut untuk 

mencobanya kembali. 

 √ 

12. Ketika saya sedang kesal atau marah saya selalu 

mencoba untuk mengontrolnya dengan cara menahan 

emosi. 

√  

13. Saat saya memberi suatu barang kepada teman saya, 

saya selalu mengungkit-ungkitnya. 

 √ 

14.  Saya melaksanakan shalat dhuha dengan ikhlas. √  

15.  Ketika saya melihat orang yang sedang kesusahan, 

saya tidak menolongnya. 

 √ 

16. Ketika mendapatkan musibah saya selalu mengeluh 

dan menyalahkan orang lain atas kejadian tersebut. 

 √ 

17. Saya senang berbagi sesuatu kepada orang lain tanpa 

mengungkit-ungkitnya dan tidak pernah 

mengharapkan balasan apapun. 

√  

18. Saya senang berbagi sesuatu kepada orang lain agar 

saya terlihat dermawan dan memiliki banyak teman. 

 √ 

19. Saat saya mendapat mendapat nilai rendah di kelas, 

saya kecewa dengan diri saya. 

 √ 

20. Saat mendapatkan nilai tinggi di kelas, saya lebih 

bersemangat dalam belajar. 

√  
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Lampiran V Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Salat Duha 

1. Buka aplikasi SPSS 22, kemudian masukan data. 

 

2. Klik Variable View dan tulis D (Duha) di Label. 
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3. Klik Analyze kemudian Correlate dan Bivariate 

 

4. kemudian akan muncul kotak Bivariate Correlate, pindah data  beserta total 

data D Ke Variables. 
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5. Maka akan muncul hasil hitung Validitas salat Duha seperti berikut: 

 

Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini: 

 Item_total Rtabel Keterangan 

Item_1 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.444
** 

.003 

42 

0,312 Valid 

Item_2 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.338
* 

.028 

42 

0,312 Valid 

Item_3 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.481
** 

.001 

42 

0,312 Valid 

Item_4 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.340
* 

.028 

42 

0,312 Valid 

Item_5 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.566
**

 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_6 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.397
**

 

.009 

42 

0,312 Valid 

Item_7 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.410
** 

.007 

42 

0,312 Valid 

Item_8 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.359
*
 

.020 

42 

0,312 Valid 
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Item_9 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.530
**

 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_10 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.406
**

 

.008 

42 

0,312 Valid 

Item_11 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.558
** 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_12 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.405
**

 

.008 

42 

0,312 Valid 

Item_13 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.472
** 

.002 

42 

0,312 Valid 

Item_14 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.580
** 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_15 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.423
** 

.005 

42 

0,312 Valid 

Item_16 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.369
*
 

.016 

42 

0,312 Valid 

Item_17 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.389
*
 

.011 

42 

0,312 Valid 

Item_18 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.481
**

 

.001 

42 

0,312 Valid 

Item_19 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.369
*
 

.016 

42 

0,312 Valid 

Item_20 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.584
**

 

.000 

42 

0,312 Valid 
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6. Selanjutnya perhitungan uji Reliabilitas. Klik Analiyze kemudian Scale dan 

ReliabilityAnalyis.

 

7. Masukan semua data kecuali total data ke kotak Items. 
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8. maka akan muncul hasil sebagai beriku: 

 

Berdasarkan data tersebut bahwa data dikatakan valid jika r hitung ≥ r 

tabel. Nilai r tabel yang digunakan pada subjek (N) sebanyak 42 dengan taraf 

kepercayaan 5% sehingga df = 42 – 2 = 40 dan didapat nilai r tabel = 0,312. 

Untuk menguji apakah instrumen reliabel atau tidak maka r11 dibandingkan 

dengan nilai tabel r product moment pada taraf kepercayaan 95%. Jika r hitung ≥ r 

tabel (0,780 ≥ 0,312) maka dinyatakan reliabel. 
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Lampiran VI Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Kecerdasan Emosional 

Untuk pengujian pada kecerdasan emosional perhitungannya sama dengan 

salat Duha. Berikut hasil perhitungan dari uji validitas kecerdasan emosional: 

 

Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini: 

 Item_total Rtabel Keterangan 

Item_1 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.420
** 

.006 

42 

0,312 Valid 

Item_2 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.576
** 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_3 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.655
** 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_4 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.443
** 

.003 

42 

0,312 Valid 

Item_5 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.493
**

 

.001 

42 

0,312 Valid 

Item_6 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.452
**

 

.003 

42 

0,312 Valid 

Item_7 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.575
** 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_8 Pearson Correlation .500
**

 0,312 Valid 
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Sig. (2-tailed) 

N 

.001 

42 

Item_9 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.439
**

 

.004 

42 

0,312 Valid 

Item_10 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.558
**

 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_11 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.438
** 

.004 

42 

0,312 Valid 

Item_12 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.550
**

 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_13 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.558
** 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_14 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.638
** 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_15 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.576
** 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_16 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.587
**

 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_17 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.479
**

 

.001 

42 

0,312 Valid 

Item_18 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.633
**

 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_19 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.638
**

 

.000 

42 

0,312 Valid 

Item_20 Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 

.715
**

 

.004 

42 

0,312 Valid 
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Kemudian hasil dari uji reliabilitas pada kecerdasan emosional 

 

Berdasarkan data tersebut bahwa data dikatakan valid jika r hitung ≥ r 

tabel. Nilai r tabel yang digunakan pada subjek (N) sebanyak 42 dengan taraf 

kepercayaan 5% sehingga df = 42 – 2 = 40 dan didapat nilai r tabel = 0,312. 

Untuk menguji apakah instrumen reliabel atau tidak maka r11 dibandingkan 

dengan nilai tabel r product moment pada taraf kepercayaan 95%. Jika r hitung ≥ r 

tabel (0,869 ≥ 0,312) maka dinyatakan reliabel. 
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Lampiran VII Uji Normalitas 

Perhitungan Uji Normalitas 

Salat Duha dan Kecerdasan Emosional 

1. Buka aplikasi SPSS 22, kemudian masukan data. 

 

2. Klik menu Analyze pilih Descriptive statistics kemudian Explore. 

 

 

 

 

 

 



124 
 

3. Masukan variabel salat Duha dan QE ke kotak Dependent List. 

 

4. Klik Statistics, kemudian aktifkan Descriptivesn dan klik  Continue. 

 

5. Klik Plots, kemudian aktifkan Normality Plots With Test, klik Continue. 
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6. Klik OK sehingga diperoleh output sebagai beikut: 
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Lampiran VIII Uji Homogenitas 

1. Buka aplikasi SPSS 22, kemudian masukan data. 

 

2. klik menu Analiyze, pilih Compare Mean, kemudian pilih One-Way ANOVA. 

 

3. Akan muncul kotak dialog ANOVA. Masukan variabel salat Duha ke kotak 

Despendent List dan variabel QE ke kotak Factor List. 
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4. Klik Option, maka akan muncul kotak dialog Option. 

a. Untuk menampilkan statistik deskripsi dari data, aktifkan pilihan 

Descriptive. 

b. Untuk menampilkan uji kesamaan varian, aktifkan pilihan Homogeneity Of 

Variance Test. 

 

5. setelah itu klik Continue dan OK sehingga dapat diperoleh output sebagai 

berikut: 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Duha_QE   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.837 1 82 .054 
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Berdasarkan tabel output di atas, diketahui bahwa: 

Fhitung = 3,873  

Ftabel = F (α; k-1; n-1) 

 = F (0,05; 1; 82) 

 = 3,960 

Keterangan: 

K = 2 (Jumlah Variabel) 

N = 84 (Jumlah Sampel) 

α = 0,05 (Taraf Signifikansi) 

N1 = df = K - 1 (2 – 1 = 1) 

N2 = df = N – K (84 – 2 = 82) → lihat tabel F pada N 82  dengan taraf signifikan 

0,05 = 3,960 

Sehingga Fhitung < Ftabel (3,873 < 3,960) = Homogen 
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Lampiran IX Uji Linier 

1. Buka aplikasi SPSS 22, kemudian masukan data. 

 

2. klik menu Analiyze, pilih Compare Mean, kemudian pilih Means. 

 

3. Setelah itu akan muncul kotak dialog Means. Selanjutnya masukan variabel QE 

ke kotak Dependent List dan masukan variabel salat Duha ke kotak Independent 

List. 

 

4. Klik Options, maka akan muncul kotak dialog Means; Options, abaikan pilihan 

yang lain kemudian aktifkan Test For Linearity. 



130 
 

 

5. Klik Continue dan OK, sehingga akan diperoleh output sebagai berikut. 

 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

QE * 

Salat_Duh

a 

Between 

Groups 

(Combined) 941.071 15 62.738 2.131 .044 

Linearity 
558.316 1 558.316 

18.96

7 
.000 

Deviation from 

Linearity 
382.755 14 27.340 .929 .543 

Within Groups 765.333 26 29.436   

Total 1706.40

5 
41    

 

Dua variabel dikatakan memiliki hubungan yang linier jika signifikansi (Deviation 

from Linearity) > 0,05 atau Fhitung < dari Ftabel. Berdasarkan tabel output di atas 

diketahui bahwa: 

a. signifikansi (Deviation from Linearity adalah 0,543 lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara signifikan 

antara salat Duha dengan kecerdasan emosional. 
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b. Fhitung 0,929 leih kecil dari Ftabel  2,090 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan linier secara signifikan antara salat Duha dengan kecerdasan 

emosional. 

Catatan:  

Nilai F tabel dicari dengan rumus (df)  

Deviation From liniearity ; Within Group 

Berdasarkan output SPSS diketahui nilai df adalah (14 ; 16), selanjutnya lihat 

distribusi nilai F tabel pada taraf signifikansi 0,05 = 2,090. 
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Lampiran X Uji Hipotesis 

1. Buka aplikasi SPSS 22, kemudian masukan data. 

 

2. klik menu Analiyze, pilih Regression, kemudian pilih Linier. 

 

3. maka akan muncul kotak dialog Linier Regression, selanjutnya masukan 

variabel QE ke kotak Dependent dan masukan variabel Salat Duha ke kotak 

Independent. 
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4. Klik OK sehingga akan diperoleh output sebagai berikut. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.609 13.292  .572 .570 

Duha .828 .188 .572 4.410 .000 

a. Dependent Variable: QE 

 

Hipotesis hasil penelitian sebagai berikut: 

Ho = koefisien salat Duha tidak signifikan 

Ha = koefisien salat Duha signifikan 

Diketahui: Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak 

Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima atau 

Jika Sig < α maka Ho ditolak 

Jika Sig > α maka Ho diterima 

Berdasarkan tabel output di atas diketahui bahwa: 

Nilai t hitung = 4,410  

Nilai t tabel = df = N – 2 (42 – 2 = 40 dengan taraf signifikansi 0,05 = 1,683) atau 

Nilai Signifikansi = 0,000  dan α = 0,05 

berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .572
a
 .327 .310 5.35744 

a. Predictors: (Constant), Duha 

 

Dari tabel output di atas diketahui beberapa penjelasan sebagai berikut: 

a. R = 0,572 untuk menunjukan derajad korelasi antara salat Duha terhadap 

kecerdasan emosional. 

b. R Square = 0,327 artinya kontribusi salat Duha terhadap kecerdasan 

emosional sebesar 32,7% dan sisanya (100% - 32,7% = 67,3%) artinya 

sebanyak 67,3% dipengaruhi oleh variabel yang tidak ada dalam 

penelitian. 

c. Adjusted R square = 0,310, ukuran ini sama dengan R square hanya saja 

nilai ini lebih stabil karena sudah disesuaikan dengan jumlah variabel 

bebasnya. 

d. Standard Error of The Estimasi = 5.35744 yang menunjukan ukuran 

tingkat kesalahan dalam melakukan prediksi terhadap variabel terikat. 

Keterangan: yang dilihat dalam tabel ini ialah pada bagian R Square = 0,327. 
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Lampiran XI Tabel Nilai Koefisien Korelasi “R” Product Moment Taraf 

Signifikan 5% dan 1% 

 

 

 

 

 



136 
 

Lampiran XII  Tabel F 
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Lampiran XIII Tabel T 
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Lampiran XIV 

Hasil Dokumentasi 

Gambar 1        Gambar 2 

 

Wawancara dengan kepala sekolah              Wawancara dengan Wakasis 

Gambar 3        Gambar 4 

                        

Wawancara dengan Pengawas                           

wawancara dengan Wali kelas 

 



139 
 

Gambar 5 

 

Siswa/i bersiap-siap berangkat ke Masjid al-Mukhlisin untuk melaksanakan salat 

Duha 

Gambar 6 

 

Proses pelaksanaan salat Duha berjamaah 
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Gambar 7 

 

Budaya sekolah (penyambutan siswa/i di depan gerbang setiap pagi) 
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Gambar 8 

    

Penyebaran angket pertama dan kedua 

 

Gambar 9 

 

Masjid al-Mukhlisin 
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Gambar 10 

 

Gambar Umum sekolah SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasi 
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Lampiran XV 

Gambar 11  

Surat Selesai Seminar 
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Lampiran XVI 

Gambar 12 

Catatan Seminar Proposal 
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Lampiran XVII 

Gambar 13 

Catatab Pembimbing Skripsi 
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 Gambar 14 
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Gambar 15 
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Lampiran VIII 

Gambar 16 

Surat Riset 
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Lampiran XIX 

Gambar 17 

Surat Riset dari Dinas Pendidikan 
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Lampiran XX 

Gambar 18 

Surat Selesai Riset 
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