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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Hasil penelitian  

Penelitian ini dilakukkan dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Islam Indonesia  pada tanggal 26 November 2014. Penelitian ini menggunakan 

kuisioner  yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan degan 

kecerdasan spiritual dengan kontrol diri. Setiap subjek penelitian yang mengikuti 

penelitian ini harus mengisi sendiri kuisioner yang telah dibagikan sebelumnya.       

Dari 113 kuisioner yang dibagikan kepada subjek penelitian, kuisioner yang 

dikembalikan sebanyak 99 kuisioner, dan terdapat 14 kusioner pyang tidak diikut 

sertakan dalam analisis. Dikarenakan tidak mengisi kuisioner dengan lengkap atau 

tidak termasuk dalam kriteria inklusi. Jadi data yang dapat diikutsertakan dalam 

penelitian Hubungan Kontrol diri dengan Kecerdasan Spiritual Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Angkatan 2013. Interprestasi 

menunjukan Kontrol Diri tinggi yaitu apabila total skornya 96 – 192 Rendah bila 

total skornya 48 – 95. Begitu juga dengan Kecerdasan Spiritual, tinggi bila total 

skorya 104 – 208 dan Rendah bila total skornya 52 – 103.  

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

kedokteran Universitas Islam Indonesia angkatan 2013. Dari keseluruhan populasi 

terjangkau tersebut peneliti mengambil sampel dengan teknik consecutive 

Sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, 

dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah jumlah sampel yang diperoleh 

sudah mencukupi dari jumlah sampel yang telah ditentukan. Selanjutnya data 

tersebut dilakukkan analisis dengan uji hipotesis chi-square dengan taraf 

signifikansi 95% (α = 0,05).  

 

4.1.1. Distribusi Kontrol Diri pada  subyek penelitian 

 Gambaran mengenai distribusi Kontrol Diri pada subjek penelitian 

disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4. Distribusi Kontrol diri 

Kontrol Diri N % 

Tinggi  98 99% 

Rendah   1 1% 
 

 Dari 99 subjek penelitian, sebanyak 98 Mahasiswa diantaranya 

(99%) Kontrol dirinya tinggi, dan 1 Mahasiswa (1%)  Kontrol dirinya 

Rendah. 

4.1.2. Distribusi Kecerdasan Spiritual  pada  subjek penelitian 

 Gambaran mengenai distribusi Kecerdasan Spiritual  pada subjek 

penelitian disajikan dalam table berikut. 

Tabel 5. Distribusi Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan Spiritual N % 

Tinggi  98 99% 

Rendah   1 1% 
 

 Dari 99 subjek penelitian, sebanyak 98 Mahasiswa diantaranya 

(99%) Kontrol dirinya tinggi, dan 1 Mahasiswa (1%)  Kecerdasan 

Spiritualnya Rendah. 

4.1.3. Analisis statistik Hubungan Kontrol diri dengan Kecerdasan Spiritual  

 Untuk mengetahui hubungan antara Kontrol diri Dengan 

Kecerdasan Spiritual perlu dilakukan uji analisis chi-square. Analisis 

statistik hubungan Kontrol Diri dengan Kecerdasan Spiritual disajikan 

dalam table 2x2 dibawah ini. 

Tabel 4. Analisis statistik  Kontrol diri dengan Kecerdasan Spiritual 

 Rendah  Tinggi  
Total 

N % n % 

Rendah  1 1% 0% 0% 1% 

Tinggi  0 0% 98% 99% 99% 

Total 1 100% 99% 100% 100% 

X2
MH = 0.01  P = 0.05  
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4.2. Pembahasan  

Dalam penelitian ini didapatkan sampel sebanyak 113 Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia yang memenuhi kriteria inklusi, akan 

tetapi sebanyak 14 Mahasiswa diantaranya tidak diikut sertakan dalam penelitian 

ini karena tidak mengembalikan kuisioner dan mengembalikan kuisionernya 

secara lengkap. 

Dari 99 jumlah sampel didapatkan, sebanyak 98 Mahasiswa Kontrol 

dirinnya tinggi dan 1 orang kontrol dirinya rendah. Dan begitu juga dengan 

Kecerdasan Spiritual sebanyak 98 Mahasiswa Kecerdasan Spiritualnya Tinggi dan 

1 Mahasiswa Kecerdasan spiritualnya Rendah, hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara Kontrol diri dengan Kecerdasan Spiritual  itu 

terbukti kebenaranya. Perolehan nilai P =  0.01 dari hasil chi-square dengan P > 

0.05. dan dari hasil R square diperoleh 0.299 artinya kecerdasan spiritual mampu 

mempengaruhi kontrol diri sebesar 29,9% dimana masih ada sekitar 70,1% faktor 

lain yang mempengaruhi terhadap kontrol diri Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Indonesia. Faktor tersebut bisa berupa faktor internal (yang 

berasal dari dalam individu) maupun faktor eksternal (berasal dari luar individu).  

Menurut Hurlock (Ghufron & Risnawita,2010) ada dua faktor yang 

mempengaruhi kontrol diri yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kecerdasan 

spiritual merupakan faktor internal yang merupakan bawaan lahir. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan Darajat (1978) agama yang ditanamkan sejak kecil 

kpada anak-anak akan mempengaruhi kepribadianya, akan bertindak sebagai 

pengontrol dalam menghadapi segala keinginann dan dorongan yang timbul. 

Kecerdasan spiritual terserbut akan mengontrol setiap individu untuk melakukka 

kegiatan dan prilaku yang lebih baik. Sesuai dengan teori Zohar dan Marshall 

(2007) yang menyatakan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa, kecerdasan 

yang dapat membantu individu dalam menyembuhkan dan membangun diri 

individu secara utuh. Sukidi (2004)  melaporkan berdasarkan suvei-survei yang 

dilaksanakan oleh para peneliti independen dan organisasi jejak pendapat, 
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menemukan bahwa orang-orang spiritual lebih banyak melaporkan rasa bahagia 

dan puas dalam hidupnya dari pada mereka yang tidak religius. 

 

 

4.3. Keterbatasan penelitian 

 Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat membuat hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu: 

1. Peneliti tidak dapat mengontrol maupun berinteraksi secara langsung pada 

semua responden saat pengisian angket.  

2. Penelitian ini hanya mengetahui hubungan antara Kontrol Diri dengan 

Kecerdasan Spiritual, namun tidak terfokus pada kategori jenis kelamin, usia 

maupun tempat tinggal,yang mungkin hasilnya akan berbeda  disetiap kategori 

3. Dalam penelitian ini tidak dilakukkan analisis multivariat untuk mengetahui 

hubungan variabel-variabel lain yang dapa mempengaruhi variabel terikat. 

  


