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PERMOHONAN SEBAGAI RESPONDEN 

Assalamua’alaikum Wr. Wb 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Dokter Fakutas Kedokteran Universitas Islam Indonesia : 

Nama   : Onille Aprsony Sathiem 

NIM  : 09711325 

 Akan melakukkan penelitian dengan judul “ Hubungan Kontrol Diri 
dengan Kecerdasan Spiritual Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam 
Indonesia 2013” untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh drajat Sarjana 
kedokteran Universitas Islam Indonesia. Kami harapkan jawaban yang sebenarnya 
dan sejujurnya dari anda demi obyektivitas  penelitian ini. 

 Jawaban anda akan kami jaga kerahasiaanya hanya akan dipergunakan 
untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu moho untuk memberikan 
keterangan yang sebeneranya agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah. 

 Atas kerelaan hati dan ikhlas anda dalam menjawab pertanyaan kuisioner 
ini kami ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

Yogyakarta, 2014  

   Peneliti 

 

 

 

 ONILLE APRSONY SATHIEM 
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LEMBAR PERNYATAAN  

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama   : 

Alamat  : 

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya saya telah mendapat 
penjelasan mengenai maksud pengumpulan data untuk penelitian :  Hubungan 
Kontrol Diri dengan Kecerdasan Spiritual Mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Universitas Islam Indonesia 2013. Untuk itu secara suka rela saya menyatakan 
bersedia menjadi responden atau subyek penelitian tersebut. 

Demikian penelitian ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. 

 

 

 

    

 

    Yogyakarta, 2014 

Responden  

 

 

(………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

Kecerdasan Spiritual 

No PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya berdoa saat memulai dan 

mengakhiri aktivitas. 
    

2 Saya merasa nyaman dan tenang saat 
saya rajin beribadah. 

    

3 Saya bahagia apabila saya menjadi 
orang yang bermanfaat bagi orang lain. 

    

4 Saya menyisihkan uang saya untuk 
bersedekah. 

    

5 saya selalu berusaha menepati 
janji,berkata dan bertindak dengan 
jujur. 

    

6 Jika meminta bantuan,saya mengawali 
dengan mengucapkan "tolong" pada 
semua orang. 

    

7 Saya bisa melakukkan tindakan 
apapun,tanpa saya takut 
konsekuensinya. 

    

8 Saya suka mengeluh dengan keadaan 
saya sekarang. 

    

9 Bila ada pengemis yang meminta-
minta,saya akan mendiamkan saja. 

    

10 Beramal dapat mengurangi rezeki saya.     
11 Saya sering lupa dengan janji yang 

telah dibuat,dan jika teman/seseorang 
menagih janji itu saya sulit berkelit. 

    

12 Jika teman meminta bantuan saya 
berpura-pura sibuk. 

    

13 Saya mnegikuti kegiatan keagaan 
untuk menambah pengetahuan serta 
kualitas keagamaan saya (misal 
:ceramah,mengaji). 

    

14 Jika saya sabar dan ikhlas pada orang 
yang mendzalimi saya,saya percaya 
Tuhan akan memberi kebahagiaan 
untuk saya. 

    

15 Bila mempunyai rezeki lebih,saya suka 
memberi makanan pada pengemis yang 
ada dipinggir jalan. 

    

16 Saya menyayangi keluarga saya.     
17 Saya melaksanakan denga baik amanah 

yang diemban kepada saya. 
    

18 Saya selalu mengucapkan salam 
sebelum masuk rumah. 
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19 Bagi saya,ibadah hanya membuang 

waktu saya dalam belajar/bekerja. 
    

20 Walaupun sudah rajin beribadah,saya 
merasa tidak berubah dalam hidup 
saya. 

    

21 Menurut saya, menolong orang lain 
hanya membuang-buang waktu saya 
saja. 

    

22 Menurut saya,menebang pohon -pohon 
dihutan menyenangkan karena banyak 
keuntungan yang bisa saya dapatkan. 

    

23 Saya merasa sulit untuk bertindak dan 
berkata jujur. 

    

24 Saya tidak pernah mengucapkan salam 
dan tidak perlu bersikap sopan bila 
bertamu kerumah orang. 

    

25 Saya selallu bersikap baik,karena 
menurut saya Tuhan selalu mengawasi 
umatnya. 

    

26 Saya percaya Tuhan selalu bersama-
sama .dalam suka dan duka. 

    

27 Bila saya mempunyai makanan, saya 
akan berbagi dengan teman teman. 

    

28 Saya senang apabila bisa membantu 
meringankan beban orang lain. 

    

29 Saya menghormati dan menghargai 
orang lain walaupun berbeda agama 
dan suku bangsa. 

    

30 Bila berjalan didean orang yang lebih 
tua saya selalu mengucapkan permisi. 

    

31 Tanpa berdoa,usaha yang saya 
lakukkan dapat berjalan dengan sukses.

    

32 Saya mersa tuhan tidak adil pada Saya.     
33 Jika menolong orang, pasti saya akan 

meminta imbalanya. 
    

34 Saya lebih suka melakukkan aktivitas 
sendiri daripada bersama-sama. 

    

35 Saya tidak bisa langsung memaafkan 
dengan tulus pad orang yang telah 
menyakiti saya. 

    

36 Saya suka memilih milih dalam 
berteman. 

    

37 Saya bersyukur dengan keadaan saya 
sekarang. 
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38 Ketika hati saya sedang gundah, saya 

berdoa dan momohon petunjuk dari 
tuhan. 

    

39 Saya tidak mengharapkan pamrih dari 
orang yang saya tolong. 

    

40 Saya seorang yang perhatian dan 
penyayang. 

    

41 Saya selalu menghargai perbedaan 
pendapat. 

    

42 Teman-teman suka bercerita pada 
saya,karena mereka percaya saya bisa 
menjaga rahasia. 

    

43 Belajar bahasa asing lebih 
menyenangkan dan berguna dari pada 
belajar agama. 

    

44 Saya merasa segala usaha dan doa saya 
hanya sia-sia. 

    

45 Saya kurang bisa merasakan 
penderitaan orang yang sedang 
berduka. 

    

46 Bagi saya mengadu binatang 
merupakan hal yang mengasikan. 

    

47 Jika sedang marah,saya suka bertindak 
kasar. 

    

48 Saya tidak perlu bertutur kata sopan 
pada teman. 

    

49 Jika saya mempunyai hewan 
peliharaan ,saya rajin membersihkan 
kandang dan memberikan makanan. 

    

50 Saya orang yang anti kekerasan      
51 Saya suka membuang sampah 

sembarangan. 
    

52 

 

Jarang sekali  saya mengucapkan 
terimakasih pada orang yang teleh 
membantu saya. 
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kontrol diri 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya tetap berbicara sopan pada orang 

yang tidak saya sukai. 
    

2 Saya tidak akan membaas oran yang 
telah menyakiti saya. 

    

3 Saya selalu berusha berpikir positif 
dalam menghadapi masalah. 

    

4 Sebelum bertindak saya selalu 
memikirkan akibatnya terlebih dahulu.

    

5 Banyaknya kesempatan yang ada,serta 
kemampuan saya yang 
maksimal,memudahkan saya dalam 
memilih yang terbaik. 

    

6 Saya akan membeli barang yang saya 
butuhkan,bukan yang saya inginkan. 

    

7 Saya sering bertidak sesuka hati saya 
tanpa memikirkan akibatnya. 

    

8 Orang - orang terdekat saya sering 
terkena amarah saya,jika saya sedang 
marah dengan seseorang. 

    

9 saya merasa panik dan cemas bila 
mengahadapi suatu masalah. 

    

10 Saya tidak akan memaafkan orang 
yang telah menyakiti saya. 

    

11 Saya suka bingung bila dihadapkan 
pada banyak pilihan. 

    

12 Lebih baik saya tidur,daripada 
mengerjakan tugas. 

    

13 Saya akan mengikuti kesepakatan 
bersama walaupun saya tidak setuju. 

    

14 Saya mudah mengendalikan emosi.     
15 Saya orang yang sangat berhati - hati 

sebelum membuat suatu keputusan. 
    

16 Jika kesepakatan bersama tidak sesuai 
dengan yangsaya inginkan saya tidak 
mau mengikutinya. 

    

17 Saya tidak dapat mengontrol omongan 
saya ketika saya sedang kesal. 

    

18 Saya selalu menghargai kritik dan 
nasehat yang diberikan,walaupun 
menyinggung saya. 

    

19 Walaupun ada kesempatan menyontek 
saat ujian saya tidak mau 
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melakukkannya. 
20 Saya tidak mudah terpengaruh oleh 

orang lain terhadap keputusan yang 
saya ambil. 

    

21 Bila sedang banyak tugas, saya tidak 
akan bermain mediasosial supaya 
tidak mengganggu konsentrasi. 

    

22 Saya sulit menghindari perselisihan 
meskipun masalah sepele. 

    

23 Saya berfikir orang yang mengeritik 
dan menasehati saya adalah orang 
yang iri pada saya. 

    

24 Jika sedangan marah, saya 
mempunyai niat untuk melakukkan  
hal - hal yang negatif. 

    

25 Saya lebih mempercayai pendapat 
orang lain dari pada pendapat saya 
sendiri. 

    

26 Saya mudah terpengaruh orang 
lain,walau saya sudah yakin pada 
keputusan saya. 

    

27 Jika ada orang yang memancing 
kemarahan saya,saya lebih memilih 
untuk menghindari itu. 

    

28 Saya tetap tersenyum walaupun mood  
saya sedang jelek. 

    

29 Saat saya sedang marah,saya memilih 
untuk diam sejenak atau 
berwudhuuntuk menenangkan diri. 

    

30 Saya menganggap orang yang telah 
menyakiti saya telah berbuat khilaf 
atau tidak sengaja. 

    

31 Saya akan tetap melakukkan hal yang 
saya inginkan/yakini,walau orang lain 
tidak suka. 

    

32 Saya lebih suka menabung untuk masa 
depan,dari pada untuk membeli 
sesuatu yang tidak saya sukai. 

    

33 Jika ada orang yang menyakiti saya 
saya akan membalasnya. 

    

34 Saya tidak akan mengikuti peraturan 
yang tidak saya sukai. 

    

35 Segala kritik yang ditujukan kepada 
saya,membuat saya sakit hati. 

    

36 Saya tidak dapat menolak ajakan     
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teman untuk pergi,walaupun besok 
saya ujian. 

37 Saya suka membeli barang barang 
tidak terlalu penting bagi saya. 

    

38 Keputusan saya banyak ditentukan 
oleh campur tangan orang lain. 

    

39 Saya selalu mengakui kesalahan yang 
saya perbuat. 

    

40 Jika ada yang menyakiti saya,saya 
lebih memilih untuk memaafkan saja. 

    

41 Jika saya sakit maka saya memilih 
masuk kuliah walaupun ada yang 
menyuruh saya untuk beristirahat. 

    

42 Jika ada orang yang memancing emosi 
saya , maka saya akan bertindak kasar.

    

43 Saya menganggap orang yang tidak 
sependapat dengan saya sebagai 
musuh. 

    

44 Saya tidak yakin padaa hal-hal yang 
saya lakukkan. 

    

45 Saya selalu mengikuti peraturan, 
walaupun saya tidak suka. 

    

46 Jika ada orang yang tidak suka dengan 
hal yang saya lakukkan dapat saya 
putuskan sendiri. 

    

47 Segala sesuatu yang saya lakukkan 
dapat saya putuskan sendiri. 

    

48 Jika saya bersalah,saya tidak pernah 
mengakuinya. 
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Crosstabs 

 

 

 

 

 

  

Case Processing Summary

99 100.0% 0 .0% 99 100.0%
Kontrol Diri *
Kecerdasan Spiritual

N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total

Cases

Kontrol Diri * Kecerdasan Spiritual Crosstabulation

1 0 1

.0 1.0 1.0

100.0% .0% 100.0%

100.0% .0% 1.0%

0 98 98

1.0 97.0 98.0

.0% 100.0% 100.0%

.0% 100.0% 99.0%

1 98 99

1.0 98.0 99.0

1.0% 99.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Count

Expected Count

% within Kontrol Diri

% within Kecerdasan
Spiritual

Count

Expected Count

% within Kontrol Diri

% within Kecerdasan
Spiritual

Count

Expected Count

% within Kontrol Diri

% within Kecerdasan
Spiritual

Rendah

Tinggi

Kontrol
Diri

Total

Rendah Tinggi

Kecerdasan Spiritual

Total

Chi-Square Tests

99.000b 1 .000

24.247 1 .000

11.180 1 .001

.010 .010

98.000 1 .000

99

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
.01.

b. 



 

41 

Regression 

 

 

  

Variables Entered/Removedb

Kecerdasa
n Spiritual

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kontrol Dirib. 

Model Summaryb

.547a .299 .292 13.452
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kecerdasan Spirituala. 

Dependent Variable: Kontrol Dirib. 


