
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan dimasa ini manusia jika dilihat melalui segi abstraknya dalam 

bertahan hidup, maka yang akan terlihat hanya begitu besarnya keperluan mereka 

untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut melalui pekerjaan. Keadaan dewasa  

seperti sekarang maka pentingnya suatu pekerjaan yang merupakan keharusan 

bagi manusia agar terus dapat bertahan hidup, pekerjaan tesebut yang hahal dan 

layak untuk seseorang. Berdasarkan firman dari Allah SWT dalam Alquran At - 

Tawbah/9;105: 

 

 

 

Artinya: “dan katakanlah: bekerja anda, maka Allah serta Rasulnya serta 

orang-orang mukmin dapat melihat pekerjaanmu tersebut, dan kamu pasti 

dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang tak kasat mata dan 

yang nyata, lalu diberitakanNya untuk mu apa yang telah kamu lakukan”. 

 Seseorang tentunya menginginkan pekerjaan yang layak dan sesuai 

berdasarkan kemampuannya. Dengan adanya itu semua memungkinkan 

seseorang dapat merasakan adanya kepuasan kerja dari dalam diri seorang 

tersebut. Diketahui bahwasannya manusia selalu menginginkan kepuasan agar 

kiranya mempermudah dan memperlancar segala urusannya terkait dengan 
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perkerjaan tersebut baik bersumber dari pekerjaan yang ditempatinya dan 

penilainnya sendiri. Berdasarkan firman dari Allah SWT di Alquran pada surah 

Ibrahim14/7: 

 

 

ob 

 

Artinya: Dan (ingatlah) saat Tuhan mu mengatakan: “Demi sesungguhnya! 

kalau kamu mau bersyukur maka Aku akan tambah nikmat dariKu untuk mu, 

dan pada sesungguhnya, jikalau dirimu kufur dan ingkar maka sesungguhnya 

azabKu sungguh amat keras”. 

Berdasarkan pengertian pada arti surah di atas bahwasannya bagi seorang 

hamba yang bersyukur dan merasa puas dengan apa yang Allah SWT berikan 

maka seorang hamba tersebut akan Allah SWT berikan lagi tambahan nikmat 

berupa rezeki, dan rezeki tersebut dapat berupa apapun. Namun jika seorang 

hamba tersebut selalu merasa bahwa apa yang ia dapatkan selalu kurang atau ia 

tidak merasakan kepuasan setiap apa yang ia peroleh atau ia tidak bisa bersyukur 

setiap rezeki yang ia terima bahkan sampai ia menjadi kufur, maka tunggulah azab 

atau siksaan dari Allah SWT sangat keras. 

Berkaitan dengan kepuasan kerja menurut Martoyo kepuasan kerja ialah  

suatu media bermamfaat untuk manajemen sumber daya orang-orang dalam 

sebuah organisasi agar terciptanya kepuasan kerja bagi pegawai/karyawan. Karena 

pada dasarnya kepuasan kerja ialah dimana keadaan emosional para karyawan 
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muncul atau tidak muncul pada titik temu di antara nilai timbal balik jasa kerja 

karyawan dari perusahaan dan organisasi, dengan standar nilai balas sebenarnya 

yang di ingini  karyawan nya yang bersangkutan1. Artinya karyawan 

menginginkan jerih payah mereka dibayar setimpal oleh perusahaan. Agar 

tercitanya kepuasan kerja oleh para karyawan tersebut. 

Dalam perusahaan, lemaga atau instansi manusia adalah penentu 

keberlangsungan berjalannya kegiatan perusahaan, oleh karenanya perusahaan 

memiliki upaya. Menurut Suma‟mur, pada arti begitu pentingnya manusia di suatu 

lembaga maka keberadaan mereka harus dilindungi, untuk hal yang berkaitan 

dengan keamanan, kesehatan, ataupun kesejahteraan. Dengan upaya seperti yang 

diungkap tersebut, lembaga tentu berharap para karyawannya mendapatkan 

kepuasan kerja. Karena menyadari bahwa sumber daya di manusia agar 

memperoleh produksi barang atau jasa, ditentukan dengan upaya manusia itu 

bekerja di suatu lembaga kiranya dapat memuaskan yang berakibat dengan 

produktifitas meningkat yang menjadikan hasil dari produksi perushaan itu juga 

ikut mengalami peningkatan.2 

Kepuasan kerja bersifat individu maka setiap orang akan berbeda-beda 

kepuasan kerja yang didapat atau dirasakannya, walaupun pekerjaan atau 

perusahaan yang mereka tempati itu ada kesamaan. Berdasarkan pendapat George 

& Jones, terdapat empat komponen yang dapat mempengaruhi tingkat standar 

                                                           
1
Hendra Indy H. dan Seger Handoyo,“Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Motivasi Kerja 

Pada Karyawan Bank BTPN Madiun,” Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Jurnal Psikologi 

Industri Dan Organisasi Vol. 2, No. 2, 2013, 101. 
2
Mochammad Salani, “Kepuasan Kerja Pada Karyawan Bagian Produksi Pt. Dystar Colours 

Indonesia” Jurnal Skripsi Universitas Gunadanma.Vol. 3, No 5, 2012, 22. 
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kepuasan kerja, yaitu ialah pribadi, nilai-nilai (value), situasi atau kondisi 

pekerjaan dan pengaruh pada sosial.3 

Terkait dengan kepuasan kerja yang didapat perindividu di tempat kerja 

yang sama maka peneliti disini memiliki alasan untuk mengambil subjek nya 

yaitu, kepuasan kerja yang ada pada guru tahfiz Al-Qur‟an. Dibawah ini akan 

dijelaskan mengapa peneliti tertarik dengan subjek tersebut. 

Di Banjarmasin khususnya di Rumah tahfiz Al-Qur‟an  Al-Haramain, 

disana guru-guru bukan hanya menjadi pengajar bagi anak-anak bahkan orang 

yang dewasa juga ikut menjadi murid disana, murid disana yang duduk mulai dari, 

TK, SD, SMP, SMA dan orang dewasa umum yang sudah lulus dari bangku 

SMA.  

Diketahui menjadi seorang pengajar yang berbasis agama, serta tanggung 

jawab besar tentulah memerlukan tenaga dan kesabaran lebih yang harus dimiliki 

selalu setiap harinya. Ditambah lagi daerah perkotaan yang kebutuhan materialnya 

saat ini sangat memaksakan seseorang bekerja dengan penghasilan yang sesuai 

agar dapat memenuhi kebutuhan seharinya.  

Oleh sebab itu, alasan peneliti disini karena menyadari tentang begitu 

pentingnya untuk memperhatikan guru-guru, bukan hanya guru umum saja tetapi 

guru yang bekaitan dengan agama yaitu seperti salah satunya guru-guru tahfiz 

agar mendukung lagi kepuasan kerja bagi seorang guru tahfiz dalam hal bekerja 

mereka yaitu ajar mengajanya dan semakin mempekenalkan kemasyarakat bahwa 

                                                           
3
 Hendra Indy H. dan Seger Handoyo,“Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Motivasi Kerja 

Pada Karyawan Bank BTPN Madiun,” Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Jurnal Psikologi 

Industri Dan Organisasi Vol. 2, No. 2, 2013, 103. 
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di daerah perkotaan yang kebutuhan hidupnya lebih banyak. Bahkan dengan 

menjadi guru tahfiz itu semua belum dapat terpenuhi, karena mayoritas 

masyarakat perkotaan lebih tahu bahwa untuk dapat memenuhi semua kebutuhan 

hidup di daerah perkotaan ialah menjadi PNS, pegawai kator dan lain sebagainya. 

Berlanjut masih dalam latar belakang, kepuasan kerja seseorang tentu kuat 

kaitannya dengan niat atau motivasi pekerja itu sendiri. Serupa dari nilai corak 

budaya kerja guru tahfiz yang memang khasnya nuansa Islami, serta untuk 

mengatahui dua sisi, sisi pertama yaitu bagaimana cara seorang guru tahfiz 

merasakan kepuasan kerjanya dan sisi ke dua ialah cara berfikir mereka untuk 

memaknai segala sesuatu tersebut yang berkaitan melalui kecerdasan spiritual. 

Maka peneliti disini tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang kaitannya 

serta dipengaruhinya oleh kecerdasan spiritual.   

Hal tersebut sejalan dengan sebuah pendapat menurut Syari‟ati kecerdasan 

spiritual merupakan suatu penjelasan dari pergerakan thawaf di spiritual yang 

memberikan penjelasan bagaimana cara terletaknya kegiatan manusia, agar 

kiranya sanggup mengiringi pola-pola atau etika pada alam semesta. Hingga 

terjadilah suatu proses yang ada dengan para pemimpin serta bawahan saling 

mendorong diri agar ke tingkatan moralitas dan juga motivasi yang terlebih tinggi 

lagi.4 

Terdapat pada pendapat lain bahwa kecerdasaran spiritual merupakan 

bagian dari cara berfikir yang dimiliki seseorang yang memaknai pekerjaannya 

                                                           
4
Achmad Sani Supriyanto dan Eka Afnan Troena,‟‟Pengaruh Kecerdasan Emosional dan 

Kecerdasan Spiritual terhadap Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja dan Kinerja 

Manajer, Studi di Bank Syari‟ah Kota Malang,"Jurnal Aplikasi Managemen, vol.3, no.4, 2012, 

695. 
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sebagai bukti pengabdian nya dengan Tuhan dan juga demi sebuah kepentingan 

orang-orang yang tercinta bagi nya. Seseorang tersebut berfikir dengan 

integralistik agar memahami kondisi di perusahaan secara menyeluruh berupa, 

kondisi di ekonomi, dan permasalahan di atasan nya, dalam satu sisi yang integral. 

Dengan demikian hasil yang diperoleh menjadi kebahagiaan serta damai nya 

untuk jiwa, juga bahkan etos kerja yang lebih tinggi dan tidak ada batas.
5
 

  Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya 

kecerdasan spiritual besar kaitannya dan pengaruhnya dengan kepuasan kerja 

karena bagian dari kepuasan kerja merupakan makna pekerjaan itu sendiri serta 

motivasi dalam diri, dan motivasi itu juga mempengaruhi dari seberapa besar niat 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Terdapat dalam hadits Rasulullah 

yang menyatakan bahwa “sesungguhnya setiap amalan tidak lain juga bergantung 

dengan niat dan sesungguhnya setiap manusia tidak lain (akan meraih timbal balik 

dari) apa yang telah ia niatkan”. (HR. Bukhari dan Muslim).
6
 

 Berdasarkan dari berbagai macam pokok pembahasan yang telah 

dipaparkan diatas, maka peneliti disini memutuskan akan menyajikan penelitian 

skripsi dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kepuasan Kerja 

Guru Tahfiz Al-Haramain”. 

 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
5
Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Menggunakan Kecerdasan Emosi dan Spiritual 

ESQ: Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam.(Jakarta : Arga  

WidyaPersada, 2001), 15. 
6 Disimak di situs: Muslim.or.id diakses 11 agustus 2017. 
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1. Bagaimana tingkat kecerdasaran Spiritual guru tahfiz Al-haramain 

Banjarmasin?  

2. Bagaimana tingkat kepuasan kerja guru tahfiz Al-Haramain Banjarmasin? 

3. Bagaimana hubungan kecerdasan spiritual terhadap kepuasan kerja guru 

tahfiz Al-Haramain Banjarmasin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Agar dapat mengetahui Bagaimana tingkat kecerdasaran Spiritual Guru 

Tahfiz Al-Haramain Banjarmasin 

2. Agar dapat mengetahui Bagaimana tingkat Kepuasan Kerja Guru Tahfiz 

Al-Haramain Banjarmasin 

3. Agar dapat mengetahui Bagaimana Hubungan kecerdasan spiritual 

Terhadap Kepuasan Kerja Guru Tahfiz Al-Haramain Banjarmasin 

 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti memiliki maksud untuk 

menyuguhkan manfaat yang baik dengan cara yang praktis maupun juga secara 

teoritis, adapun juga suatu manfaat yang akan diperoleh ialah sebagai berikut 

dibawah ini: 

1. Manfaat Teoritis 

Menurut secara teoritis Adapun terdapat beberapa mamfaat di dalam 

penelitian ini bertujuan agar memberikan bermanfaat layaknya sebagai 
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bahan informasi terkait dengan pengembangan studi Psikologi khususnya 

psikologi islam, begitu pula di konsentrasi Psikologi Industri dan Organisasi 

maupun  mencakup seluruh bidang ilmu yang terkait pada penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Agar kiranya mampu menyuguhkan pemberian secara cuma Cuma 

yang bersifat ilmiah baik dengan langsung juga tidak langsung 

sebagai salah satu pusat referensi terkhusus untuk mahasiswa 

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin di Prodi 

Psikologi Islam.  

b. Sedangkan dari peneliti maka suatu pengalaman yang bisa di 

peruntukkan sebagai bekal yang kiranya mampu meningkatkan 

pengetahuan juga suatu kemampuan sesuai di disipin ilmu yang 

sudah ia tekuni. 

c. Sebagai menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari 

Banjarmsain 

d. Sebagai tambahan pengetahuan untuk guru Tahfiz Al-Haramain 

Banjarmasin 

 

 

E. Definisi Operasional  

Definisi istilah merupakan juga suatu arti yang di dalamnya terdapat 

variabel rumusan dalam karakteristik variabel yang telah dapat teramati. Agar 
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menghindari kesalah-pahaman, serta menghindari bias dalam penelitian ini
7
. Oleh 

karena itu, dibuatlah definisi istilah sebagai berikut: 

1. Kepuasan kerja 

 Kepuasan kerja adalah tingkat di mana suatu rasa yang puas yang 

didapat individu berupa imbalan yang layak dan adil dari berbagai macam  

suatu aspek di situasi pada pekerjaan dari organisasi yang mana tempat 

mereka dapati untuk bekerja. Menurut Robbins kepuasan kerja adalah 

sebuah perilaku dasar pagi pekerjaan orang orang, perbedaan antara begitu 

banyak ganjaran yang telah di dapat seorang dari pekerja dan banyaknya 

yang  telah di yakini yang seharusnya dapat mereka miliki, kepuasan 

muncul apabila sebagian atau banyaknya sudah kebutuhan individu yang 

terpenuhi dan menyangkut dengan tingkat kesukaan dan ketidaksukaan oleh 

karyawan tersebut, dan itu mencerminkan perilaku biasa yang ada pada 

karyawan yang kuat berkaitan dengan banyaknya imbalan yang mereka 

anggap yakin akan mereka dapati setelah memberikan sebuah tindakan dan 

pengorbanan.
8
 

 

2. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual ialah suatu kecerdasan yang dapat menghadapi 

banyaknya persoalan dari berbagai macam arti kehidupan, kecerdasan yang 

                                                           
7
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 75. 

8
Soegandhi Vannecia Marchelle dkk, “Pengaruh  Kepuasan Kerja Dan Loyalitas Kerja 

Terhadap Organizational Citizenship Behavior Pada Karyawan Pt. Surya Timur Sakti Jatim”  

(jurnal Program Managemen Bisnis, Universitas Kristen Petra), Vol. 1, No. 1, 2013, 2. 
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difungsikan mampu meletakkan hidup pada konteks dari arti yang bahkan 

sangat luas dan kaya yang juga menjalur pada  hal yang positif.
9
 

Menurut Zohar dan Marshall Kecerdasan spiritual dapat menjadikan 

seseorang mampu berpikir secara kreatif, memiliki wawasan yang luas dan 

jauh, hadirnya ikhlas dalam diri, memiliki harapan yang penuh, membuat 

serta juga mengubah dan memperbaiki aturan diri, yang akan dapat 

membentuk seseorang itu agar bekerja  dengan cara yang terbaik.
10

 

Menurut KH. Toto Tasmara bahwa kecerdasan spiritual atau juga 

kecerdasan ruhani adalah merupakan kecerdasan yang terpusat dalam rasa 

menyayangi dan mencintai yang mendalam kepada Allah SWT dan semua 

ciptaanNya. Kecerdasan spiritual atau ruhaniah ini adalah bentuk kesadaran 

paling tinggi yang beranjak dari sebuah iman kepada Tuhan Allah Rabbul 

Alamin.
11

 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi dari Husnawati  Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri  Syarif 

Hidayatullah Jakarta 2014, Judul: “Pengaruh Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Al-Mawaddah  

Jakarta Selatan‟‟. 

                                                           
9
Ary Ginanjar Agustian, „‟ESQ: Emosional Spiritual Quotient’’ (2007), 96. 

10
Muhammad Anasrulloh. “Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Guru Dan 

Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Di Mts Darul Hikmah Tulungagung”, stikip PGRI. 

“Jurnal Inspirasi jilid 1 terbitan 11. 2015, 12-26. 
11

Husnawati, “Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Madrasah 

Aliyah Al-Mawaddah Jakarta Selatan,‟‟ skripsi Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Al-Mawaddah  Jakarta, 2014, 13. 
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Jenis penelitian ialah penelitian lapangan dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana 

kecerdasan spiritual dan prestasi belajar siswa MA di Madrasah Aliyah 

Al-Mawaddah Jakarta Selatan serta mencari tahu apakah ada pengaruh 

kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar siswa MA di Madrasah 

Aliyah Jakarta Selatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual 

siswa di Madrasah Aliyah Al-Mawaddah termasuk dalam kategori 

baik (sedang). Hasil prestasi belajar siswa menunjukkan bahwa, nilai 

rata-rata rapor hasil belajar siswa Madrasah Aliyah Al-Mawaddah 

termasuk dalam kategori nilai prestasi belajar yang baik (sedang). Dan 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara variabel X (Kecerdasan 

Spiritual) dan variabel Y (Prestasi Belajar),  dapat disimpulkan bahwa 

terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel X (kecerdasan 

spiritual) dengan variabel Y (prestasi belajar). Terbukti dengan hasil 

perhitungan “r” product moment, didapat nilai rxy yaitu sebesar 0,979 

jauh lebih besar dari nilai “r” pada tabel koefisien korelasi “r” product 

moment, baik pada taraf signifikan 5% (0,361), maupun pada taraf 

signifikan 1% (0,463). Kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini 

ialah kecerdasan Spiritual adalah salah satu faktor besar yang mampu 

mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan spiritual maka hasil belajarnya pun lebih baik,  
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Harapan dari penelitian ini ialah memberikan kesadaran bagi 

guru guru begitu pentingnya mengajarkan tentang pendidikan spiritual 

agar mampu meningkatkat kecerdasan spiritual pada siswa sehingga 

mampu mendorong mereka mendapatkan hasil belajar yang lebih baik 

dan sehingga sekaligus menjadikan siswanya bukan hanya hasil 

belajar yang bagus serta ilmu agama juga demikian.
12

 

2. Jurnal dari Ida Nur Hidayati (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan), 

Margono Setiawan & solimun (Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya), Desember 2013, yang berjudul: “Kecerdasan 

Emosional dan Kecerdasan Spiritual Pengaruhnya terhadap Kepuasan 

Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi di Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat)‟‟. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah ada 

pengaruhnya pada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan di Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan terkait di 

populasi yang ada di penelitian ini ialah berasal dari seluruh karyawan 

LPMP Nusa Tenggara Barat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 

sehingga seluruh populasi yang ada tersebut memungkinkan untuk di 

jadikan sampel (sampel jenuh). Dan terkait dengan alat analisis pada 

penelitian ini yang digunakan adalah alat GSCA (Generalized 

structured component analysis). Adapun Hasil yang di peroleh 

                                                           
12

Husnawati, “Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Madrasah 

Aliyah Al-Mawaddah Jakarta Selatan,‟‟ skripsi Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Al-Mawaddah  Jakarta, 2014, 705-706. 
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menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja, sedangkan sebaliknya 

kecerdasan spiritual lah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja dan kinerja. Selanjutnya, berdasarkan pada kepuasan 

kerja terdapat jelas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah 

bahwa kecerdasan spiritual mempengaruhi kepuasan kerja namun 

kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual namun 

kepuasan kerja dapat mempengaruhi secara besar kinerja para 

karyawan.
13

 

Harapan pada penelitian ini ialah dapat memberikan gambaran 

contoh demi kemajuan pada para pekerja dan pihak yang menyediakan 

pekerjaan agar memperhatikan lingkungan pekerjaan diberikan sarana 

tempat ibadah dan begitu pentingnya memperhatikan tentang spiritual 

pada keryawannya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini di ketikkan melalui sebuah huruf yang bentuknya indah 

yaitu Times New Roman besar ukurnya 12 spasi yang ganda pada sebuah 

kertas yang bernamakan HVS warnanya putih memiliki ukuran A4 ( 21 x 

29,7 cm ). Skripsi ini diketik harus dengan pengaturan dengan margin 

                                                           
13

Ida Nur Hidayat, Margono Setiawan dan Solimun, “Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan 

Spiritual Pengaruhnya terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan Studi di Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat,‟‟ Jurnal Aplikasi Manajemen, 

Volume 11, Nomor 4, 2013, 636-637. 
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bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, margin atas 4 cm, margin kanan 3 cm pada 

tepian kertas
14

 

Hal lain juga dapat mempermudah sebuah penulisan pada penelitian, 

oleh karena itu sistematika dalam penulisandi penelitian ini terbagi dalam 5 

bab, yaitu: 

1. Pada Bab yang pertama yaitu pendahuluan, peneliti disini memberikan 

paparan dari latar belakang masalah dengan mengemukakan beberapa 

alasan dalam penelitian yang juga terkait dengan tema. Setelahnya 

diberikan pertegasan menggunakan rumusan masalah, dan juga tujuan 

serta signifikansi penelitian, definisi dari operasional, penelitian terdahulu, 

hipotesis pada penelitian serta sistematika dari penulisan. 

2. Bab kedua yaitu merupakan sebuah landasan teori yang dapat dijelaskan 

oleh masing-masing variabel pada penelitian itu. Seperti definisi dan 

aspek-aspek kecerdasan spiritual maupun kepuasan kerja. 

3. Bab ketiga yaitu sebuah penjelasan dengan metode penelitian yang dapat 

berisi macam jenis penelitian yang dikerjakan, pada lokasi, pada subjek, 

dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik atau cara 

mengumpulkan data, instrumen/alat penelitian, validitas dan reliabilitas, 

teknik dalam pengolahan dan analisis pada data, dan proses penelitian. 

4. Bab keempat adalah hasil/ yang didapat dalam penelitian yang telah 

diuraikan dengan lebih rinci serta gambaran dari pembahasan agar lebih 

mendalam yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

                                                           
14

Rahmadi, dkk, Pedoman Penulisan karya Ilmiah (Banjarmasin:Fakultas Ushuluddin IAIN 

Antasari), 2013, 6-7. 
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5. Bab kelima atau bab akhir di penelitian ini. Didalam nya terdapat 

kesimpulan serta sebuah saran oleh si penulis sebagai bentuk penutup dari 

pembahasan yang sudah diuraikan di penelitian ini. 


