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 Remaja yang sedang mencari jati diri dan memuaskan rasa ingin tahunya dengan cara 

mencoba hal-hal baru. Remaja juga mudah untuk terpengaruh oleh perubahan sikap dan 

lingkungan yang ada disekitar. Perubahan tersebut tidak selamanya baik dan benar, akan tetapi 

karena rasa ingin tahunya tak sedikit pula remaja yang melakukan perbuatan yang menyimpang 

dari peraturan dan norma-norma yang berlaku. Untuk mengendalikan diri dari perbuatan-

perbuatan yang menyimpang remaja perlu untuk mengasah kecerdasan spiritual yang ada dalam 

dirinya. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dimiliki oleh semua manusia yang 

diibaratkan intan permata yang  mengkilap apabila digosok dan digunakan untuk menghadapi 

serta memecahkan persoalan hidup yang sedang dihadapi. Kecerdasan spiritual merupakan dasar 

untuk menjalankan fungsi dari kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual guna mencegah 

kenakalan remaja.  

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui tingkat kecerdasan spiritual 

pada siswa SMA Muhammadiyah 2 Genteng, (2) untuk mengetahui tingkat Kenakalan remaja di 

SMA Muhammadiyah 2 Genteng, (3) untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual 

dengan kenakalan remaja di SMA Muhammadiyah 2 Genteng. 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan responden sebanyak 81 orang 

dengan menggunakan Random Sampling. Pengambilan data menggunakan dua skala yakni 

dengan skala kecerdsan spiritual dan skala kenakalan remaja serta untuk Analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan analisa norma, analisa prosentase dan korelasi Product Moment 

Pearson, dengan bantuan SPSS versi 16.0 for Windows. 

 Hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa (1) tingkat kecerdasan spiritual pada 

siswa SMA Muhammadiyah 2 Genteng tergolong tinggi yakni dengan prosentase sebesar 

88,89% atau 72 orang. (2) Sedangkan untuk tingkat kenakalan remaja di SMA Muhammadiyah 2 

Genteng tergolong rendah dengan prosentase 87,66% atau 71 orang. (3) Diketahui pula dari hasil 

analisa data menggunakan korelasi product moment dengan hasil koreasinya -0,681, dimana p > 

0,005, maka terdapat hubungan negatif antara kecerdasan spiritual dengan kenakalan remaja. 

 


