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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kontrol Diri 

2.1.1. Pengertian Kontrol Diri 

Menurut Hurlock (Ghufron & Risnawita, 2010) adalah kemampuan 

sesorang  untuk membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk bentuk 

prilaku melalui pertimbangan kognitif sehingga dapat membawa kearah 

yang positif. Kemampuan mengontrol diri berkaitan dengan bagaimana 

seseorang mengendalikan emosi serta dorongan – dorongan dari dalam 

dirinya. 

Menurut Fuat Nashori (2004) menyimpulkan bahwa kendali diri 

(kontrol diri) diartikan sebagai kemampuan individu untuk memandu, 

mengarahkan dan mengatur perilakunya dalam menghadapi stimulus 

melalui pertimbangan kognitif. Menurut Chaplin (2009) kontrol diri 

adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan 

untuk menekan atau merintangi impuls – impuls atau tingkah laku 

impulsif. 

Individu dianggap mempunyai kemampuan untuk mengelola 

prilakunya dalam hal modifikasi keadian yang dihadapinya sehinggga 

berubah. Berdasarkan pendapat Golfried dan Merbaum (Suwarti, 2010) 

mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu proses yang menjadikan individu 

sebagai agen utama dalam memandu, mengarahkan, dan mengatur 

perilakunya yang dapat membawa kearah konsekuensi positif. Individu 

mempunyai kebutuhan memuaskan keinginan dan kebutuhannya sehingga 

agar tidak mengganggu dan melanggar kenyamanan dan keselamatan 

orang lain, individu harus mengontrol perilakunya. 

Individu yang kontrol dirinya rendah tidak mampu mengarahkan 

dan mengatur prilakunya, sedangkan secara umum orang yang mempunyai 

kontrol diri yang tinggi mereka akan memanfaatkan waktu mereka sebaik 
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– baiknya serta mengarahkan dan mengendalikan perilakunya untuk 

melakukkan hal – hal yang merugikan diriya sendiri.   

2.1.2. Aspek – aspek Kontrol Diri 

 menurut Averil (Jannah & Rahayu, 2007) terdapat tiga aspek kontrol 

diri diantaranya Kontrol prilaku (behavioural kontrol) adalah kemampuan 

untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan, kemampuan 

ini terdiri : 

1) Kemampuan mengontrol prilaku yaitu kemampuan untuk menentukan 

siapa yang mengendalikan situasi . Individu yang dirinya baik akan 

mampu mengontrol prilaku dengan kempampuan dirinya, bila tidak 

mampu maka individu akan menggunakan sumber eksternal untuk 

mengatasinya. 

2) Kemampuan mengontrol stimulus yakni kemampuan untuk 

menghadapi stimulus yang tidak diinginkan dengan cara mencegah 

atau menjauhi sebagian dari stimulus, menempatkan tenggang waktu 

diantara rangkaian stimulus yang berlangsung, menghentikan stimulus 

sebelum berakhir dan membatasi intensitas stimulus. 

a. Kontrol kognitif (cognitive kontrol) yaitu kemampuan untuk 

mengelolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara 

menginterprestasikan, menilai, atau memadukan suatu kejadian 

dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau 

untuk mengurangi tekanan, yang meliputi : 

1) Kemampuan untuk mengantisipasi peristiwa atau keadaan 

melalui berbagai pertimbangan secara relaftif - objektif dan ini 

didukung oleh informasi yang dimilikinya. 

2) Kemampuan untuk menafsirkan peristiwa atau keadaan dengan 

cara memperhatikan segi–segi positif secara subjektif. 

b. Kontrol dalam mengambil keputusan (decisional kontrol) adalah 

kemampuan untuk memilih suatu tindakan berdasarkan suatu yang 

diyakini atau disetujui. Kontrol pribadi dalam menentukan pilihan 

akan berfungsi dengan baik dengan adanya suatu kesempatan, 
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kebebasan atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih 

beberapa hal yang sama memberatkan. 

Dengan demikian dapat disimpulan bahwa aspek aspek kontrol diri 

adalah kontrol prilaku, kognisi dan keputusan. 

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri 

Kontrol diri dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 

a. Faktor Internal  

Gufron & Risnawita,2010 faktor internal yang ikut berpengaruh dalam 

kontrol diri adalah usia. Semakin bertambahnya usia seorang, maka 

kecenderungan untuk mengontrol dirinya semakin membaik. Selain itu 

faktor internal juga berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual 

seseorang. Suharso (2004), kcerdasan spiritual merupakan jenis 

kecerdasan yang tumbuh secara fitrah dari dalam manusia itu sendiri. 

b. Faktor eksternal  

Menurut Ghufron & Risnawita (2010). Yang termsuk fakor eksternal 

diantaranya adalah keluarga. Keluarga sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan kontrol diri sesorang. Dengan individu yang tinggal 

dilingkungan dengan sistem demokrasi yang tiggi maka cenderung 

diikutinya tingginya kemampuan kontrol diri. Dengan demikian bila 

orang tua menerapkan disiplin kepada anaknya secara intens sejak 

dini,dan orang tua tetap konsisten terhadap semua konsekuensi yang 

dilakukkan anak bila individu menyimpang dari yang sudah 

ditetapkan,maka sikap kekonsistensian ini akan diinternalisasikan anak 

dan menjadi kontrol diri baginya. 

  

2.2. Kecerdasan Spiritual  

2.2.1. Pengertian Kecerdasan Spiritual  

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa. Ia adalah kecerdasan 

yang dapat membantu kita menyembuhkan dan membangun diri kita 

secara utuh. Banyak sekali diantara manusia yang saat ini menjalani hidup 

yang penuh luka dan berantakan. Zohar & Marshal (2007) menyatakan 



 

9 

bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berada dibagian diri 

yang didalam, berhubungan dengan kearifan diluar ego atau pikiran sadar. 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang denganya kita tidak 

mengakui nilai – nilai yang ada, tetapi kita juga kreatif menemukan nilai – 

nilai baru. Kecerdasan spiritual tidak bergantung pada budaya maupun 

nilai. Ia tidak mengikuti nilai – nilai yang ada, tetapi menciptakan 

kemungkinan untuk memiliki nilai – nilai itu sendiri. Pandangan lain juga 

dikemukakan  oleh Muhammad Zuhri, bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan manusia yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. 

Asumsinya adalah jika seseorang hubungan dengan Tuhannya  baik  maka 

bisa dipastikan hubungan dengan sesama manusia akan baik pula ( Zohar 

& Marshall, 2007). 

Menurut Zohar & Marshall  kecerdasan spiritual adalah Spiritual 

Question (SQ). SQ tidak mesti berhubungan dengan agama, walaupun 

sebagian besar orang SQ menemukan cara pengungkapan melalui agama 

formal, tetapi beragama tidak menjamin  SQ tinggi. Kecerdasan spiritual 

itu berada dibagian  diri yang dalam, yang berhubungan diluar ego atau 

pikiran sadar. 

Agustian (2005) mengatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap prilaku dan 

kegiatan, melalui langkah – langkah dan demikian yang bersifat fitrah 

menuju manusia seutuhnya (hanif) dan memiliki pola pemikiran yang 

tauhid (integralistik) serta berprinsip “hanya karena Alllah SWT”. 

Agustian (2005) menemukan God-Spot sebagi sumber suara hati yang 

pada dasarnya berifat universal, dengan catatan, manusia tersebut telah 

mencapai titik fitrah yang bebas dari segala paradigma dan belenggu. 

Islam menggambarkan God-Spot sebagai refleksi dari sifat – sifat Allah 

disebut Asmaul Husna. 

Pasiak (2002) mengungkapkan bahwa kecerdasan spiritual adalah 

fasilitas yang berkembang selama jutaan tahun yang memungkinkan otak 

untuk menemukan dan menggunakan makna dalam memecahkan 
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persoalan. Utamanya adalah persoalan yang menyangkut eksistensial, 

yaitu saat seseorang secara pribadi terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, 

kekhawatiran dan masalah masa lalu akibat penyakit kesedihan. 

Kecerdasan spiritual memberikan suatu rasa yang “dalam” pada diri 

seseorang menyangkut perjuangan hidup. 

Najati (2002) mengemukakan bahwa kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan untuk menghadapi gangguan kesehatan jiwa yang sebagian 

besar diakibatkan oleh tekanan – tekanan, pengalaman – pengalaman 

emosional dan konflik batin. Secara psikologis kondisi ini berhubungan 

terhadap presepsi buruk terhadap dirinya dan orang lain, perilaku 

menyimpang, perasaan tidak bahagia. Ketiganya menyebabkan kelemahan 

kemampuan dalam membuat keputusan secara umum, melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan efisien dan membina hubungan yang harmonis 

dengan sesama. 

Kecerdasan spiritual adalah pemikiran yang terilhami (Sinetar, 2001) 

penghormatan terhadap hidup adalah sesuatu yang melekat pada watak 

seseorang yang spiritual. Orang yang cerdas secara spiritual dapat 

memandang hidupnya dalam lingkup yang lebih besar sebagai visi. 

Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik akan mampu 

mendengarkan hati nuraninya atau bisikan kebenaran yang mengilhami 

dalam dirinya untuk mengambil keputusan menentukan pilihan – pilihan , 

berempati dan beradaptasi. Manusia dalam keadaan demikian akan 

memiliki komitmen sebagai muslim dalam menentukan pilihan atau 

melaksanakan tugas – tugas dalam dunia pekerjaan, tidak lain adanya 

ingin menjadikan setiap gerak disebut pengabdian yang tulus kepada Allah 

SWT.   

Kecerdasan spiritual menurut pemikiran barat lebih menekankan 

pada kecerdasan spiritual yang bersifat rasional, sekuler dan materialistik. 

Oleh karenanya, untuk membedakan  dengan barat tentang makna 

spiritual, K.H.Toto Tasmara memakai istilah kecerdasan ruhaniah atau 

transcendental intelegence (TQ) sebagai upaya untuk menggali pesan–
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pesan Qur’an dan hadist yang diyakini sebagai sumber pemikiran yang 

bersifat universal dan sebagai the way of life (Tasmara, 2001). Dari sudut 

pandang seorang muslim, kecerdasan ruhaniah adalah kecerdasaan yang 

berpusat pada rasa cinta yang mendalam kepada Allah Rabbul-‘Alamin 

dan seluruh penciptanya. Sebuah keyakinan yang mampu mengatasi 

seluruh perasaan yang bersifat jasadi, bersifat sementara dan fana. 

Kecerdasan ruhaniah justru merupakan esensi dari kecerdasan yang ada, 

atau dapat dikatakan sebagai kecerdasan spiritual plus, dan plusnya itu 

berada pada nilai–nilai keimanan pada ilahi ( Tasmara, 2001). 

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli mengenai kecerdasan 

spiritual, maka dapat disimpulkan bahwa definisi kecerdasan spiritual 

dalam peneitian ini adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan 

makna ibadah dalam setiap prilaku, tindakan dan menghadapi masalah 

dengan nilai – nilai keimanan dalam berprilaku yang bertanggung jawab 

dan berprinsip hanya karena Allah SWT. 

2.2.2. Aspek aspek kecerdasan spiritual  

Terdapat tiga aspek untuk melihat tingkat kecerdasan spiritual 

seseorang khavari (sukidi,2004) yaitu: 

a. Spiritual keagamaan (relasi vertical, habl min Allah atau hubungan 

dengan yang maha kuasa  

Hal ini akan melihat sejauh manakah tingkat relasi spiritual dengan 

tuhan. Hal ini dapat diukur dari segi “komunikasi dan intensitas 

spiritual individu dengan Tuhannya”. Manifestasinya dapat terlihat 

dari frekuensi doa, makhluk spiritual, kecintaan pada Tuhan yang 

bersemayam dalam hati, dan rasa syukur atas kehadiratnya dalam hal 

ini ditekankan untuk melakukkan tingakat kecerdasan spiritual, karena 

“apabila keharmonisan hubungan dan relasi  spiritual keagamaan 

seseorang tinggi maka akan tiggi pula kualitas kecerdasan 

spiritualnya”. 
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b. Relasi Sosial Keagamaan  

Hal ini melihat konsekuensi psikologis spiritual keagamaan 

terhadap sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan dan 

kesejeahteraan sosial. Kecerdasan spiritual akan tercermin pada ikatan 

kekeluargaan antar sesama, peka terhadap kesejahteraan orang lain dan 

makhluk hidup lain dan bersikap dermawan. Perilaku merupakan 

manifestasi dari keadaan jiwa, maka kecerdasan spiritual dalam diri 

individu kan termanifestasi dalam perilakunya. Dalam hal ini juga 

akan termanivestasikan kedalam sikap sosial suatu individu. Dengan 

demikian tidak hanya terpaku pada urusan ketuhanan namun 

jangkauannya lebih luas terhadap hubungan sesama manusia. 

c. Etika sosial  

Aspek ini dapat menggambarkan tingkat etika sosial sebagai 

manifestasi dari kualitas kecerdasan spiritual. Semakin tinggi 

kecerdasan spiritualnya semakin tinggi etika sosialnya. Dengan 

demikian dapat tercermin dari ketaatan seseorang pada etika moral 

jujur, dapat dipercaya, sopan, toleran, dan anti terhadap kekerasan. 

Dengan kecerdasan spiritual maka individu akan dapat menghayati arti 

dari prntingnya sopan santun, toleran, dan beradap dalam hidup. Hal 

ini akan menjadi panggilan intrinsik dalam etika sosial, karena 

sepenuhnya kita sadar bahwa ada makna simbolik kehadiran Tuhan 

dalam kehidupan sehari – hari yang selalu mengawasi atau melihat 

gerak gerik kita, dimanapun dan kapanpun, apalagi kaum beragama, 

inti dari agama adalah moral dan etika. 

 

2.3.Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Kontrol Diri 

 Kecerdasan spiritual merupakan penyempurnaan atas kualitas kecerdasan 

intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) sekaligus. Kecerdasan spiritual 

adalah kemampuan potensial yang dimiliki setiap manusia yang membuat 

manusia dapat menyadari dan menentukan nilai, moral dan makna serta cinta 

terhadap kekuatan yang besar dan sesama makhluk hidup karena merasa sebagai 
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bagian dari keseluruhan, sehingga membuat manusia dapat menempatkan diri dan 

hidup lebih positif dan bijaksana, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki. Nilai 

– nilai ini sangat mempengaruhi bagaimana seorang individu dalam bersikap dan 

mengontrol diri mereka. 

Individu yang mengetahui benar salah akan lebih cenderung untuk dapat 

mengontrol diri mereka baik yang berupa kognitif, perilaku maupun dalam 

mengambil keputusan. Dengan kecerdasan spiritual ini individu akan memiliki 

moral yang baik dalam membedakan baik dan buruknya, individu yang memiliki 

kecerdasan spiritual yang baik, mereka lebih cenderung untuk melakukan 

perbuatan yang baik bagi dirinya, orang lain dan lingkungan sehingga mampu 

menjadikan individu yang baik. Dengan demikian individu akan lebih mudah 

mengontrol dirinya karena memiliki landasan baik buruk yang kuat. Dalam 

pandangan islam, spiritualitas adalah realisasi tauhid didalam kehidupan, yang 

secara formal telah tersusun didalam kalimat “pengakuan” (syahadah) kaum 

muslimin yaitu La Ilaha Illallah (tiada tuhan selain Allah) (Amin, 2003). 

Khavari (Sukidi, 2004) mengungkapkan bahwa ada hal- hal yang membuat 

individu dikatakan memiliki kecerdasan spiritual, antara lain terkait dengan 

realisasi verikal, realisasi sosial keagamaan dan etika sosial yang dimiliki 

individu. Pada spiritual – keagamaan (relasi vertikal) yang dimaksud adalah 

sejauh mana tingkat realisasi spiritual idividu dengan Tuhan. Lebih lanjut individu 

yang memiliki dimensi spiritual keagamaan cenderung dapat mengontrol dirinya 

untuk lebih dekat dengan Tuhannya. Individu akan mampu untuk mengontrol dan 

mengatur waktunya untuk lebih banyak berkomunikasi dan merasakan kehadiran 

Tuhan melalui ritual – ritual. Misalnya di dalam islam individu dengan kecerdasan 

spiritual yang baik akan mampu mengontrol prilakunya untuk menunakan sholat 

lima waktu, puasa di bulan ramadhan dan amalan lain secara konsisten dan 

berkesinambungan. 

Manusia sebagai makhluk sosial keagamaan sebagai kelanjutan dan 

bahkan konsekuensi logis atas spiritual keagamaan. Kecerdasan spiritual harus 

terefleksikan pada sikap - sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan , 

kedermawanan, kepedulian dengan sesama makhluk hidup, dan kesejahteraan 
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sosial (sosial walfare). Hal ini mengontrol diri individu untuk saling berbagi 

kepada sesama dan lebih peduli terhadap sesama. Seperti yang diungkapkan 

Agustian (2001)  banyak orang terpengaruh dengan selalu berperasangka negatif 

dan curiga pada orang lain. Akibatnya diri sendiri mengalami kerugian, tidak 

mampu melakukkan sinergi dengan orang lain bahkan tersingkir dari pergaulan 

sosial. Dengan demikian setiap individu dituntut untuk saing peduli dengan orang 

lainagar terciptanya rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan 

sosial. Misalnya terhadap kaum fakir miskin, individu akan berfikir dan 

berkeyakinan bahwa masih ada yang memerlukan bantuanya dan akan 

memberikan apa yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Seperti 

sabda Rasulullah SAW: “wahai Aisyah, dekatilah orang orang yang miskin, 

cintailah mereka, niscaya Allah akan dekat dengan kamu”. Hal tersebut sangat 

dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual yang akan dimanifestasikan dalam kontrol 

diri individu. 

Dari ibnu Mas’ud ra berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :      

“Mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan fasik, sedang membunuh 

seorang muslim adalah tindak kekufuran“ (HR,bukhari dan Muslim). Berdasarkan 

penjelasan tersebut didapatkan bahwa individu yang memiliki kecerdasan spiritual 

akan mampu mengontrol dirinya untuk bersikap kekeluargaan dan ramah terhadap 

sesama makhluk hidup, tidak menyakiti individu yang lain atau bahkan makluk 

hidup yang lain. Dalam penelitian Sumikan (2011)  individu tidak merugikan 

orang lain, mengambil hak orang lain yang memang bukan miliknya dan tidak 

melakukkan hal – hal yang tidak perlu dengan begitu tidak ada yang tersakiti tapi 

selalu bekerja sama saling membantu. Individu yang melakukkan penyiksaan 

menunjukan individu tersebut tidak memiliki kontrol yang baik terhadap dirinya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan kecerdasan spiritual sangat mempengaruhi 

kontrol diri individu. 

Mahoney dan Thoresen (Gufron & Risnawita, 2010) menyatakan, kontrol 

diri merupakan jalinan yang secara utuh (integrative) yang dilakukkan individu 

terhadap lingkunganya. Manusia juga sebagai makhluk etika sosial, hal ini dapat 

menggambarkan tingkat etika sosial sebagai manifestasi dari kecerdasan spiritual. 
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Semakin tinggi kecerdasan spiritual maka akan semakin tinggi etika sosialnya. 

Hal ini tercermin dari ketaatan dan kontrol diri seseorang pada etika, moral, jujur, 

dapat dipercaya, sopan toleran dan anti terhadap kekerasan. Individu sadar dalam 

segala perbuatan yang dilakukkanya selalu diawasi oleh Tuhan, setiap gerak 

geriknya selalu dilihat-Nya dimanapun dan kapanpun, apalagi kaum beragama, 

inti dari agama adalah moral dan etika. Degan demikian individu akan selalu 

berusaha untuk berkata jujur pada semua orang dan tidak melakukkan kekerasan 

terhadap sesama. selain itu individu juga taat mengikuti peraturan – peraturan baik 

lisan maupun tulisan, individu mampu mengontrol segala bentuk prilaku dan 

tindakanya. 

Kesimpulan dari pemaparan diatas bahwa bahwa seseorang yang memiliki 

sikap – sikap untuk mengontrol dirinya. Pada penelitian ini, peneliti ingin menguji 

secara empiris apakah ada keterkaitan antara kecerdsan spiritual dengan kontrol 

diri pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UII. 

 

2.4.Kerangka Teori 
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2.5.Alur Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.D. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hubungan positif 

antara kecerdasan spiritual dengan kontrol diri pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UII 2013. Semakin tinggi kecerdasan spiritual mahasiswa FK UII 

2013 semakin tinggi kontrol dirinya, sebaliknya semakin rendah kecerdasan 

spiritual mahasiswa FK UII 2013 maka semakin rendah kontrol dirinya. 
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Variabel Terikat

Kecerdasan 
spiritual 

Variabel Bebas 
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Olah Data 


