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ABSTRAK 

 

Riska Pramita Hapsari, R 1109029. Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual 

Dengan Motivasi Belajar Pada Mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan peserta didik dalam memberikan makna dari 

segala kejadian yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu 

menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik tersebut. Motivasi belajar adalah 

dorongan dari dalam diri seseorang yang mampu menggerakkan dan mengarahkan 

perilaku seseorang untuk belajar. Kecerdasan spiritual mampu menumbuhkan suatu 

dorongan atau motivasi. Salah satu motivasi yang ada dalam diri manusia adalah 

motivasi untuk belajar. Motivasi dalam belajar sangat dibutuhkan peserta didik untuk 

mencapai suatu prestasi belajar. Dengan adanya kecerdasan spiritual yang tinggi, 

maka kemungkinan dapat meningkatkan motivasi dalam diri peserta didik, termasuk 

motivasi belajar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual 

dengan motivasi belajar pada mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional 

analitik dengan desain penelitian korelasional dan pendekatan cross sectional. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling dengan 

sampel penelitian sejumlah 115 responden. Uji hipotesis dengan menggunakan 

analisis Product moment dengan bantuan komputer SPSS for Windows version 16. 

Hasil penelitian dari analisis korelasi product moment didapatkan hasil r hitung = 

0,597 > r tabel pada taraf signifikan 5% = 0,176, sehingga kesimpulan penelitian 

yaitu ada hubungan  antara kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar pada 

mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 

 

Kata Kunci : Kecerdasan Spiritual, Motivasi Belajar, Mahasiswa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi perkembangan 

suatu bangsa. Era globalisasi  memberikan dampak perkembangan teknologi yang 

pesat sehingga informasi bisa dengan cepat diterima. Indonesia sebagai bagian 

dari dunia, tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Sumber daya manusia yang 

berkualitas sangat diperlukan untuk mengantisipasi persaingan dalam era 

globalisasi. Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut menjadi 

tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik 

menjadi subjek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang 

tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing 

(Mulyasa, 2006). 

Konteks pendidikan di Indonesia saat ini masih lebih menghargai 

kecerdasan intelektual (Intellegence Quotient) daripada kecerdasan-kecerdasan 

yang lain. Peserta didik lebih sering dites IQ, namun tidak pernah diberi tes-tes 

kecerdasan yang lain seperti EQ (Emotional Quotient) atau SQ (Spiritual 

Quotient). Dalam sistem pendidikan di Indonesia, siswa yang cerdas adalah siswa 

yang nilai-nilai raport sekolah atau Indeks Prestasinya (IP) tinggi. Sementara 

sikap, kreativitas, kemandirian, emosi dan spiritualitas belum mendapat penilaian 

yang proporsional (Efendi, 2005). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 2 

yang lain. Peserta didik lebih sering dites IQ, namun tidak pernah diberi tes-tes 

kecerdasan yang lain seperti  tes EQ atau SQ. Dalam sistem pendidikan di 

Indonesia, siswa yang cerdas adalah siswa yang nilai-nilai raport sekolah atau 

Indeks Prestasinya (IP) tinggi. Sementara sikap, kreativitas, kemandirian, emosi 

dan spiritualitas belum mendapat penilaian yang proporsional (Effendi, 2005). 

Kecerdasan spiritual merupakan salah satu bentuk kecerdasan yang akan 

menjadi pondasi utama untuk lebih mengefektifkan kecedasan intelektual (IQ) 

dan kecerdasan emosional (EQ). SQ memberikan tujuan yang hidup yang jelas 

serta membuka jalan untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Tanis 

Helliwell dalam Wahid (2006) mengatakan bahwa dengan memiliki SQ, maka 

tingkat kesuksesan hidup seseorang akan meningkat pada masa yang akan datang. 

Sedangkan Marsha Sinetar dan Khalil Khavari dalam Zohar dan Marshall (2001) 

menyatakan kecerdasan spiritual adalah pikiran yang mendapat inspirasi, 

dorongan, dan efektivitas yang terinspirasi. 

Dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan 

disebut sebagai motivasi (Uno, 2007). Sedangkan motivasi belajar adalah kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Penemuan-penemuan 

penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar pada umumnya meningkat jika 

motivasi untuk belajar bertambah. Apabila seseorang memiliki motivasi belajar 

maka akan muncul semangat yang kuat untuk meraih prestasi yang diharapkan 

(Djamarah, 2008). 
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Penelitian mengenai hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi 

belajar sebelumnya pernah dilakukan oleh Sukmawati (2009) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan signifikan yang tergolong kuat antara kecerdasan 

spiritual dengan motivasi belajar mahasiswa semester II Akademi Kebidanan 

Mitra Husada. 

Berdasarkan keterkaitan antara kedua hal tersebut di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mempelajari lebih mendalam tentang ”Hubungan Antara 

Kecerdasan Spiritual Dengan Motivasi Belajar Pada Mahasiswa D IV Kebidanan 

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : “Adakah Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan 

Motivasi Belajar Pada Mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan 

spiritual dengan motivasi belajar pada mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan spiritual pada mahasiswa D IV 

Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 

b. Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar pada mahasiswa D IV 

Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 

c. Untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi 

belajar pada mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret. 

 

D. Manfaat Penelitan 

1. Teoritis 

a. Menambah pengetahuan dalam bidang psikologi pendidikan khususnya 

hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar. 

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya 

2. Praktis 

a.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada institusi 

bahwa kecerdasan dan keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh 

faktor kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) saja, 

tetapi juga dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual (SQ).  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para 

pendidik akan pentingnya memberikan dorongan spiritual kepada peserta 

didik guna meningkatkan motivasi belajarnya.  
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c. Memberi masukan kepada mahasiswa agar mengembangkan kecerdasan 

spiritual yang dimilikinya guna meningkatkan motivasi belajar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kecerdasan Spiritual 

a. Pengertian Kecerdasan 

  Menurut Howard Gardner dalam Effendi (2005), kecerdasan adalah 

kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai 

bagi budaya tertentu. Sedangkan menurut Alfred Binet dan Theodore 

Simon dalam buku yang sama, menyatakan bahwa kecerdasan terdiri dari 

tiga komponen, yaitu kemampuan mengarahkan pikiran dan atau tindakan, 

kemampuan mengubah arah tindakan jika tindakan tersebut tidak 

dilakukan, serta kemampuan mengkritik diri sendiri. Sedangkan Stenberg 

dalam sumbe yang sama mengungkapkan definisi kecerdasan adalah 

kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan kemampuan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan sekitar (surrounding environment).  

b. Pengertian Spiritual 

  Spiritual dapat dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat spirit atau 

berkenaan dengan spirit. Dari pengertian tersebut, maka spiritual dapat 

diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan manusia 

dalam membangkitkan semangat. Sedangkan spiritualitas adalah dasar 

bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. 
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Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas 

merupakan kepercayaan akan adanya kekuatan nonfisik yang lebih besar 

daripada kekuatan dalam diri manusia (Doe dan Walch, 2001). 

c. Kecerdasan Spriritual 

 Pada akhir abad kedua puluh, serangkaian data ilmiah terbaru, 

menunjukkan adanya “Q” jenis ketiga. yaitu kecerdasan spiritual (SQ). SQ 

adalah kecerdasan untuk menghadapai dan memecahkan persoalan makna 

dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dalam konteks 

makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain (Zohar dan Marshall, 2001). 

Kecerdasan Spiritual (SQ) diperlukan untuk memfungsikan IQ dan 

EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia yang 

memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan 

(Agustian, 2007). 

 Kecerdasan spiritual tidak bisa berdiri tanpa IQ dan EQ. SQ mampu 

memberikan arti yang lebih mendalam terhadap kecerdasan IQ dan EQ. 

Dengan demikian SQ menjadi sebuah bagian kecerdasan yang 

berhubungan erat dengan bagaimana menghadapi persoalan makna hidup 

atau bagaimana hidup menjadi lebih bermakna (Wahid, 2006). 

 Kecerdasan spiritual dapat ditingkatkan dengan beberapa cara yaitu  

dengan merenungi keterkaitan antara segala sesuatu atau makna dibalik 
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peristiwa yang dialami, lebih bertanggung jawab terhadap segala tindakan, 

lebih sadar diri, lebih jujur terhadap diri sendiri dan lebih pemberani 

(Zohar dan Marshal, 2001). 

 Khalil Khavari  dalam Wahid (2006) menyatakan bahwa kecerdasan 

spiritual adalah fakultas dari dimensi non material manusia (ruh manusia). 

Kecerdasan spiritual dapat ditingkatkan melalui  : 

1) Perenungan mengenai persoalan-persoalan hidup yang terjadi. 

Perenungan yang mendalam tersebut, disamping mengaktifkan 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, juga mampu 

meningkatkan kecerdasan spiritual 

2) Melihat kenyataan-kenyataan hidup secara utuh dan menyeluruh 

sebagai bagian dari proses pematangan diri 

3) Memahami motif/dorongan yang paling kuat dari dalam diri.  

4) Merefleksikan dan mengaktualisasikan spiritualitas dalam aktivitas 

sehari-hari  

5) Merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat pada saat berdoa 

 Selanjutnya Zohar dan Marshal (2001) juga menjelaskan tujuh 

langkah untuk menuju kecerdasan spiritual yang lebih tinggi, yaitu 

menyadari dimana diri seseorang sekarang, merasakan keinginan kuat 

untuk berubah, merenungkan pusat diri dan  menanyakan motivasi diri 

yang paling dalam. Apabila seseorang dapat mengenali dirinya sendiri 

maka akan mampu menemukan motivasi diri yang paling dalam, 
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menemukan dan mengatasi rintangan, menggali banyak kemungkinan 

untuk melangkah maju, menetapkan hati pada sebuah jalan, dan tetap 

menyadari bahwa ada banyak jalan dalam hidup ini. 

d. Penelitian Mengenai Kecerdasan Spiritual 

 Pada dasarnya, kecerdasan SQ sudah ada bersamaan dengan 

keberadaan manusia pertama. Namun, SQ baru menemukan 

momentumnya ketika Danah Zohar dan Ian Marshall dalam Wahid (2006) 

berhasil membuktikan jenis kecerdasan spiritual secara ilmiah dengan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pakar neurologi maupun 

psikologi. Penelitian tersebut diantaranya yaitu : 

1) Michael Persinger dan dilanjutkan oleh neurolog V.S Ramachandran. 

Penelitian tersebut berhasil  menemukan adanya “God Spot” (titik 

Tuhan). 

2) Wolf Singer (seorang neurolog Austria) yang membuktikan adanya 

proses saraf dalam otak yang dicurahkan untuk menyatukan dan 

memberikan makna pada pengalaman seseorang.  

3) Rodolfo Llinas melakukan penelitian lanjutan dari penelitian Wolf 

Singer. Rodolfo meneliti tentang kesadaran saat terjaga dan saat tidur 

 Beberapa peneliti menyatakan bahwa sistem saraf manusia 

merupakan dasar intelektual. Orang-orang yang cerdas secara spiritual 

menurut Sinetar (2001) memiliki sifat  yang selalu sadar akan adanya 

kekuasaan Tuhan dalam batinnya, mudah diidentifikasi dengan 
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pengalaman, dan merasa begitu selaras dengan pengalaman sehingga 

kegembiraan karena kesatuan dan refleks penarikan diri yang kadang-

kadang tidak terkendali, akan terjadi secara spontan. 

e. Indikator Kecerdasan Spiritual 

 Menurut psikolog University of California, David Robert Emmons, 

dalam Effendi (2005), karakteristik seseorang yang memiliki kecerdasan 

spiritual yaitu memiliki kemempuan untuk memanfaatkan segala sesuatu 

yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya, memiliki kemampuan untuk 

memaknai setiap peristiwa atau pengalaman yang terjadi dalam hidupnya, 

mempunyai kemampuan dalam menghadapi segala permasalahan hidup, 

memiliki kemampuan untuk berusaha melakukan suatu kebaikan.  

 Sedangkan menurut Zohar dan Marshal (2001), karakteristik 

seseorang yang kecerdasan spiritualnya telah berkembang dengan baik 

yaitu memiliki kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan 

aktif); memiliki tingkat kesadaran yang tinggi (self awareness); memiliki 

kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan; memiliki 

kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit; memiliki 

kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai; selalu berusaha 

untuk tidak menyebabkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain dan alam 

sekitar; berpandangan holistik dalam menghadapi suatu permasalahan 

hidup; berusaha untuk mencari jawaban pertanyaan yang mendasar; serta 

memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi.  
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 Selain itu, seseorang yang cerdas secara spiritual juga memiliki 

beberapa karakteristik yaitu memiliki kemampuan untuk 

mentransendensikan fisik dan material, memiliki kemampuan untuk 

mengalami tingkat kesadaran yang tinggi, memiliki kemampuan 

mensakralkan pengalaman sehari-hari, kemampuan untuk menggunakan 

sumber-sumber spiritual untuk menyelesaikan masalah, serta memiliki 

kemampuan untuk berbuat kebaikan (Rahmat, 2007),. 

 Berdasarkan tiga teori di atas maka peneliti dapat menentukan 

indikator karakteristik seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual, 

yaitu:  

1) Mempunyai kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik. 

 Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi dan 

beradaptasi dengan baik selalu aktif dalam berbagai kegiatan, memiliki 

pergaulan yang luas dan memiliki sikap yang terbuka 

2) Memiliki sikap dan perilaku yang positif terhadap orang lain. 

 Seseorang yang cerdas secara spiritual memiliki pemahaman diri dan 

pola pikir yang positif. 

3) Memiliki kemampuan mengatasi segala permasalahan dalam hidup. 

 Seseorang yang cerdas secara spiritual dapat mengatasi segala 

permasalahan dalam hidupnya dengan bijaksana.  
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4) Mengembangkan sikap berfikir yang rasional. 

 Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik dapat 

mengembangkan sikap nalar yang baik, memiliki motivasi belajar 

yang tinggi dan mencintai ilmu. 

5) Berusaha memanfaatkan segala sesuatu dengan baik dan merugikan 

orang lain 

6) Memiliki kemampuan untuk berbuat kebaikan. 

 Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual akan selalu berusaha 

melakukan kebaikan. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan bahwa 

kebaikan akan dapat memberikan kedamaian dan ketentraman hati. 

 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi  

  Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi merupakan dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan 

tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Motivasi 

terjadi apabila seseorang mempunyai keinginan dan kemauan untuk 

melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu (Uno, 2007). 
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  Motif merupakan energi jiwa yang sangat luar biasa. Motif dapat 

menggerakkan potensi dari pusat diri menuju permukaan atau lapisan ego. 

Motif atau tujuan (niat) yang kuat akan memiliki implikasi yang kuat pula 

bagi seseorang dalam mangarungi kehidupan (Wahid, 2006). 

  Motivasi diterapkan dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam 

belajar. Motivasi dalam belajar memiliki peranan yang penting, karena 

keberadaannya sangat diperlukan untuk menimbulkan perbuatan belajar. 

Selain itu, motivasi merupakan pengarah untuk perbuatan belajar kepada 

tujuan yang jelas yang diharapkan dapat dicapai (Uno, 2007).  

b. Pengertian Belajar 

 Belajar adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan ilmu atau 

kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu 

manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan 

memiliki tentang sesuatu.  

 Witherington dalam Ngalim (2007) mengemukakan bahwa belajar 

adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, dan 

kebiasaan. Sedangkan Thorndike dalam Zainur (2007) menyatakan bahwa 

bentuk paling dasar dari belajar adalah Trial and eror learning atau 

selecting-connecting learning.  

 Piaget membedakan dua pengertian tentang belajar, yaitu belajar 

dalam arti sempit dan belajar dalam arti luas. Belajar dalam arti sempit 
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adalah belajar yang hanya menekankan informasi baru dan pertambahan. 

Belajar dalam arti luas atau disebut juga perkembangan, yaitu belajar 

untuk memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih umum 

yang dapat digunakan pada berbagai macam situasi (Suparno, 2008). 

Selain itu, Djamarah (2008) menyatakan bahwa belajar merupakan 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman peserta didik dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

  Dalam psikologi belajar, proses berarti cara-cara atau langkah-

langkah khusus yang dapat menimbulkan perubahan hingga tercapainya 

hasil-hasil tertentu. Jadi, proses belajar dapat diartikan sebagai perubahan 

perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri peserta 

didik. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah 

yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya (Muhibbin, 2005).  

  Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal (Baharudin&Wahyuni, 2007). Kedua faktor 

tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar peserta didik sehingga 

sangat menentukan hasil belajar (prestasi belajar individu). Faktor-faktor 

tersebut terdiri dari  : 
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1) Faktor Internal 

Faktor Internal adalah faktor-faktor yang berasal dari diri peserta didik 

dan dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Faktor internal ini 

meliputi : 

a) Faktor Fisiologis meliputi keadaan tonus jasmani dan keadaan 

fungsi jasmani 

b) Faktor Psikologis meliputi minat, sikap, dan bakat.  

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruh belajar dapat digolongkan 

menjadi 2 golongan, yaitu : 

a) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan sosial sekolah, 

lingkungan sosial keluarga, dan lingkungan sosial masyarakat. 

b) Lingkungan Non-sosial 

Lingkungan non-sosial terdiri dari lingkungan alamiah ( kondisi 

lingkungan alam), faktor instrumental (perangkat belajar), dan 

faktor materi pelajaran. 

 Kemudian Jerome S. Bruner dalam Muhibbin (2005) menyatakan 

bahwa dalam proses belajar, maka peserta didik menempuh tiga tahap 

yaitu  tahap informasi, tahap transformasi dan tahap evaluasi. 
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c. Pengertian Motivasi Belajar 

 Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial terjadi sebagai hasil praktik atau penguatan (reinforced practice) 

yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu (Uno, 2007). 

Sedangkan menurut Nursalam (2008), motivasi belajar dapat diartikan 

sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku 

peserta didik untuk belajar. Motivasi belajar merupakan konstruksi 

psikologis yang penting dalam mempengaruhi tindakan belajar. Hal 

tersebut terwujud melalui empat cara, yaitu sebagai berikut  : 

1) Motivasi meningkatkan tingkat aktivitas dan energi peserta didik 

2) Motivasi menggerakkan peserta didik kepada tujuan tertentu 

3) Motivasi meningkatkan minat terhadap aktivitas tertentu, termasuk 

belajar dan menjaga keajegan terhadap aktivitas tersebut 

4) Motivasi mempengaruhi strategi dan proses kognitif dari peserta didik.  

 Adanya motivasi dalam belajar dapat disimpulkan dari observasi 

tingkah laku. Ciri manifestasi peserta didik yang mempunyai motivasi 

positif dipaparkan oleh Worrel dan Stiwell dalam Nursalam (2008), yaitu : 

1) Memperlihatkan minat, mempunyai perhatian, dan ingin ikut serta 

dalam proses pembelajaran 

2) Bekerja keras dan memberikan waktu kepada usaha tersebut 

3) Terus bekerja sampai tugas terselesaikan 
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 Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat 

dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan 

cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, 

lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. 

Kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga 

peserta didik berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih 

giat dan semangat (Uno, 2007). 

 Motivasi intrinsik yang terdapat dalam diri peserta didik akan 

menimbulkan kesedaran peserta didik untuk belajar sendiri. Kesadaran itu 

dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif, bahwa semua mata pelajaran 

yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan bermanfaat di masa yang 

akan datang. Peserta didik yang yang memiliki motivasi intrinsik 

cenderung akan menjadi orang yang terdidik, berpengetahuan, dan 

mempunyai keahlian bidang tertentu (Djamarah, 2008). 

d. Teori-Teori Motivasi Belajar 

 Motivasi yang terdapat dalam diri manusia sebagian besar 

disebabkan karena adanya berbagai macam kebutuhuan dasar (Utami, 

2005). Beberapa ahli menyatakan teori mengenai motivasi, yaitu 

diantarnya sebagai berikut : 

1) Teori Motivasi kebutuhan (Abraham A.Maslow) 

Maslow dalam Mangkunegara (2005) menyatakan suatu teori tentang 

kebutuhan manusia secara hierarki diantaranya yaitu kebutuhan 
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fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang 

dan cinta, kebutuhan akan harga diri yaitu kebutuhan untuk dihormati 

dan dihargai, serta kebutuhan akan aktualisasi diri  

2) Teori ERG (Alderfer’s ERG Theory) 

Teori ERG (existence, relatedness, and growth) dikembangkan oleh 

Clayton Alderfer. Komponen existence merupakan kebutuhan setiap 

manusia untuk menjadi terhormat. Relatedness tercermin dari sifat 

manusia sebagai insan sosial yang berafilasi, dihargai, dan diterima 

oleh lingkungan sosial. Growth menekankan kepada keinginan 

seseorang untuk tumbuh dan berkembang serta mengalami kemajuan 

dalam kehidupan. 

3) Teori Motivasi berprestasi (David McClelland) 

Kebutuhan berprestasi ini bersifat intrinsik dan relatif stabil. Orang 

dengan keinginan yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dan 

meningkatkan penampilan mereka, menyukai tantangan, dimana hasil 

kerja mereka akan dibandingkan dengan prestasi orang lain (Need for 

Achievement). 

4) Teori Penguatan (Skinner) 

Skinner mengemukakan suatu teori proses motivasi yang disebut 

operant conditioning. Perilaku positif yang diinginkan harus dihargai 

atau diperkuat, karena penguatan akan memberikan motivasi, 
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meningkatkan kekuatan dari suatu respon atau menyebabkan 

pengulangan (Nursalam, 2008). 

 Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak 

akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda 

bahwa sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. 

Segala sesuatu yang menarik minat peserta didik yang satu, belum tentu 

menarik minat peserta didik yang lain, selama sesuatu itu tidak 

bersentuhan dengan kebutuhannya (Djamarah, 2008).  

 Motivasi berprestasi menurut McClelland adalah daya penggerak 

dalam diri peserta didik untuk mencapai taraf prestasi setinggi mungkin. 

Peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan 

menampilkan tingkah laku yang berbeda dengan peserta didik yang 

motivasi berprestasi rendah. Ada empat hal yang membedakan tingkat 

motivasi berprestasi tinggi, yaitu bertanggung jawab, mempertimbangkan 

resiko, mempertimbangkan umpan balik, kreatif dan inovatif (Hawadi & 

Akbar, 2004). 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

 Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar  menurut 

Nursalam (2008) diantaranya adalah sebagai berikut  : 
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1) Cita-cita dan Aspirasi 

Cita-cita merupakan faktor pendorong yang dapat menambah 

semangat sekaligus memberikan tujuan yang jelas dalam belajar. Hal 

ini diindikasikan dengan : 

a) sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas 

b) kreativitas yang tinggi 

c) berkeinginan untuk memperbaiki kegagalan yang pernah dialami 

d) berusaha agar teman dan guru memiliki kemampuan bekerja sama 

e) berusaha menguasai seluruh mata pelajaran 

f) beranggapan bahwa semua mata pelajaran penting 

2) Kemampuan Peserta Didik 

Kemampuan yang dimaksud adalah segala potensi yang berkaitan 

dengan intelektual atau intelegensi, termasuk kemampuan psikomotor. 

3) Kondisi Peserta Didik 

Kondisi jasmani dan rohani yang sehat akan mendukung pemusatan 

perhatian dan gairah dalam belajar. 

4) Kondisi Lingkungan Belajar 

Kondisi lingkungan belajar dapat berupa keadaan alam, lingkngan 

tempat tinggal, pergaulan, kemasyarakatan, dan lingkungan institusi 

penyelenggara pendidikan. 

5) Unsur-Unsur Dinamis dalam Pembelajaran 
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Peserta didik memiliki perasaan, perhatian, ingatan, kemauan, dan 

pengalaman hidup yang turut mempengaruhi minat dan motivasi 

dalam belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. 

6) Upaya Pengajar Dalam Membelajarkan Peserta Didik 

Pengajar merupakan salah satu stimulus yang sangat besar 

pengaruhnya dalam memotivasi peserta didik untuk belajar.  

e. Indikator Motivasi belajar 

  Menurut Uno (2007), hakikat motivasi belajar adalah dorongan 

internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar 

dalam keberhasilan peserta didik dalam belajar. Indikator motivasi belajar 

diantaranya yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, 

adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan seorang peserta didik dapat belajar dengan baik.   

  

3. Hubungan Kecerdasan Spiritual Dengan Motivasi Belajar 

 Kecerdasan spiritual adalah kemampuan peserta didik dalam 

memberikan makna dari segala kejadian yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga mampu menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik 
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tersebut. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang diperlukan untuk 

memfungsikan IQ dan EQ secara efektif.  

 Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam 

rangka memenuhi harapan dan mencapai suatu tujuan. Dorongan yang 

berorientasi pada tujuan tersebut merupakan inti motivasi. Seorang peserta 

didik akan melakukan kegiatan belajar jika didorong oleh kekuatan 

mentalnya. Kekuatan mental tersebut berupa keinginan, perhatian, kemauan 

atau cita-cita. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku peserta didik, termasuk perilaku 

belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, 

menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku peserta 

didik dalam belajar. 

Motivasi adalah alat penggerak dalam perbuatan, maka bila ada peserta 

didik yang kurang memiliki motivasi intrinsik, diperlukan dorongan dari luar 

(motivasi ekstrinsik) agar peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Kuat 

lemahnya motivasi belajar dapat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. 

Kecerdasan spiritual mampu menumbuhkan suatu dorongan atau 

motivasi. Salah satu motivasi yang ada dalam diri manusia adalah motivasi 

untuk belajar. Motivasi dalam belajar sangat dibutuhkan peserta didik untuk 

mencapai suatu prestasi belajar. Dengan adanya kecerdasan spiritual yang 

tinggi, maka kemungkinan dapat meningkatkan motivasi dalam diri peserta 

didik, termasuk motivasi belajar. 
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B. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : ”Ada hubungan antara 

kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar pada mahasiswa D IV Kebidanan 

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret”. 

Faktor Eksternal : 

1. Faktor lingkungan 

2. Faktor instrumental 

(perangkat belajar) 

3. Faktor materi pelajaran 

4. Upaya pengajar dalam 

membelajarkan peserta didik 

 Faktor Internal : 

1. Kondisi fisik peserta didik  

2. Cita-cita dan aspirasi 

3. Kecerdasan Intelektual (IQ) 

4. Kecerdasan Emosional (EQ) 

5. Minat dan bakat peserta didik 

6. Sikap peserta didik 

 

Motivasi Belajar  

 

Kecerdasan Spiritual 

 

KET : : Variabel yang diteliti 

: Variabel yang tidak diteliti 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian atau rancangan penelitian adalah suatu rencana, struktur 

dan strategi penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan 

melakukan pengendalian berbagai variabel yang berpengaruh terhadap penelitian 

itu (Arief, 2004). 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah observasional 

analitik dengan pendekatan cross sectional yaitu peneliti melakukan 

pengumpulan data dalam waktu yang bersama atau dalam waktu tertentu 

(Notoatmodjo, 2002).  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kampus D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret pada April-Mei 2010. 

 

C. Populasi Penelitian  

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

(Nursalam, 2003). 
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1. Populasi Target 

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa D IV 

Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun akademik 

2009/2010. 

2. Pupolasi Aktual 

Populasi aktual merupakan bagian dari populasi target tempat anggota 

sampel diambil. Populasi aktual dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

semester II, IV, dan VIII D IV Kebidanan Jalur Reguler Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret tahun akademik 2009/2010. Pengambilan populasi 

tidak dilakukan pada  mahasiswa semester VI karena mahasiswa tersebut 

sedang menjalani Praktik Klinik Kebidanan. 

 

D. Sampel dan Teknik Sampling 

  Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluuhan obyek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini teknik 

pengambilan sample yang digunakan adalah “Purposive sampling”. Purposive 

sampling adalah pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan 

tertentu  yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2002). 

1.   Kriteria Inklusi 

Syarat responden yang diambil dalam penelitian ini adalah : 
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a) Mahasiswa semester II, IV, dan VIII D IV Kebidanan Jalur Reguler 

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret  

b) Mahasiswa sedang mengikuti perkuliahan teori di kampus 

c) Bersedia menjadi responden 

2. Kriteria Eksklusi 

  Responden yang tidak diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Mahasiswa semester VI Jalur Reguler D IV Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret  

b) Tidak masuk saat peneliti melakukan pendataan 

 Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa D IV 

Kebidanan Jalur Reguler semester II, IV, dan VIII. Hal ini dikarenakan  

mahasiswa D IV Kebidanan Jalur Reguler semester VI sedang menjalani praktik 

Klinik Kebidanan III. 

 Besar kecilnya sampel sangat dipengaruhi oleh desain dan ketersediaan 

sample. Semakin besar sampel yang dipergunakan, semakin baik dan representatif 

hasil yang diperoleh. Dengan demikian, semakin besar sampel maka mengurangi 

angka kesalahan (Nursalam, 2003). Berdasarkan teori tersebut, peneliti 

mengambil sampel dari keseluruhan populasi (Total sampling) sejumlah 147 

mahasiswa yang terdiri dari 34 mahasiswa dari semester II, 55 mahasiswa dari 

semester IV, dan 58 mahasiswa dari semester VIII. 
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E. Identifikasi Variabel 

 Variabel penelitian adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau 

ukuran yang dimiliki oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep pengertian 

tertentu (Notoatmodjo, 2002). 

1. Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel dependen (Sugiyono, 2010). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah kecerdasan spiritual. 

2. Variabel Dependen 

   Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas/independen (Sugiyono, 2010). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah motivasi belajar. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan peserta didik dalam memberikan 

makna dari segala kejadian yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga mampu menumbuhkan motivasi dalam diri peserta didik tersebut. 

Alat ukur : Kuesioner kecerdasan spiritual berdasarkan skala Likert. 

Peneliti menggunakan kuesioner kecerdasan spiritual 

(Sukmawati, 2009) yang telah dimodifikasi.  

 Skala   :  Interval 
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  Cara mengukur : Memberikan angket tentang kecerdasan spiritual kepada 

responden untuk diisi kemudian dinilai dengan 

memberikan skor.  

  Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan pada 25 

mahasiswa Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar tahun akademik 

2009/2010 maka terdapat 5 item pernyataan kuesioner kecerdasan spiritual yang 

digugurkan karena dinyatakan tidak valid yaitu item nomor 13, 18, 21, 27, dan 39. 

Sehingga jumlah item pernyataan kuesioner yang valid yaitu 35. Dengan 

demikian, kuesioner yang telah valid disusun dengan rincian kisi-kisi sebagai 

berikut : 

   Tabel 1. Kisi-Kisi Kuesioner Kecerdasan Spiritual 

Variabel 

Penelitian 

 

Indikator 

Nomor Item 

Pernyataan 

 Positif 

Nomor Item 

Pernyataan  

Negatif 

Jumlah 

Kecerdasan 

Spiritual 

1. Mempunyai 

kemampuan 

berkomunikasi dan 

beradaptasi dengan 

baik 

2. Memiliki sikap dan 

perilaku yang positif 

terhadap orang lain 

3. Memiliki kemampuan 

mengatasi 

permasalahan dalam 

hidup   

4. Mengembangkan 

sikap berfikir yang 

rasional 

5. Berusaha 

memanfaatkan segala 

11,20,27, 33 

 

 

 

 

7, 14, 25 

 

 

3, 17, 22 

 

 

 

 

1, 18, 24 

 

4, 15, 31 

 

8, 21, 29 

 

 

 

 

2, 20, 26 

 

 

9, 32 

 

 

 

 

6, 13, 23 

 

10,19, 34 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

6 
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sesuatu dengan baik 

dan tidak merugikan 

orang lain 

6. Memiliki kemampuan 

untuk berbuat 

kebaikan 

 

 

 

5, 28, 35 

 

 

 

12, 16, 30 

 

 

 

6 

 Jumlah 18 17 35 

 

2. Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang mampu 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku seseorang untuk belajar 

 Alat ukur : Kuesioner motivasi belajar berdasarkan skala Likert 

 Skala : Interval  

 Cara Mengukur : Dengan memberikan angket tentang motivasi belajar 

kepada responden untuk diisi kemudian dinilai dengan 

memberikan skor.  

  Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan pada 25 

mahasiswa Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar tahun akademik 

2009/2010 maka terdapat 4 item pernyataan kuesioner motivasi belajar yang 

digugurkan karena dinyatakan tidak valid yaitu item nomor 9, 19, 30 dan 35. 

Sehingga jumlah item pernyataan kuesioner yang valid yaitu 36. Dengan 

demikian, kuesioner yang telah valid disusun dengan rincian kisi-kisi sebagai 

berikut :                   
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Tabel 2. Kisi-Kisi Kuesioner Motivasi Belajar 

Variabel 

Penelitian 

 

Indikator 

Nomor Item 

Pernyataan 

 Positif 

Nomor Item 

Pernyataan  

Negatif 

Jumlah 

Motivasi 

Belajar 

1. Mempunyai hasrat dan 

keinginan berhasil 

2. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam 

belajar 

3. Memiliki harapan dan 

cita-cita masa depan  

4. Adanya penghargaan 

dalam belajar 

5. Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

6. Adanya lingkungan 

belajar yang kondusif 

6, 12, 24, 34 

 

11, 27, 31 

 

 

8, 18, 21 

 

13, 26, 28 

 

4, 19 

 

2, 16, 36 

 

7, 10, 29 

 

1, 22, 33 

 

 

3, 15 

 

9, 23, 32 

 

5, 17, 20, 30 

 

14, 25, 35 

7 

 

6 

 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 Jumlah 18 18 36 

 

G. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner atau daftar pertanyaan yang langsung diberikan kepada responden. Data 

sekunder diperoleh dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian yang diambil dari institusi terkait. Sedangkan syarat dari suatu 

instrumen yaitu harus valid dan reliabel. 

 Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilaksanakan melalui uji coba 

kuesioner pada 25 mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret. Untuk mengetahui validitas instrument yang digunakan maka 
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dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu menggunakan SPSS For 

Windows version 16 dengan uraian sebagai berikut : 

1) Hasil Uji Validitas 

Untuk mengukur validitas instrumen yang telah dibuat diukur dengan 

menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment (Sugiyono, 2010 ) 

sebagai berikut : 

 

Keterangan :  

rxy =  nilai korelasi Product Moment 

X = skor masing-masing responden 

Y = skor total 

N = jumlah subyek 

XY = skor pertanyaan dikalikan skor total 

 Dari uji validitas tersebut, item soal dikatakan valid apabila hasil r 

hitung > r tabel pada tingkat kepercayaan 95% dan dikatakan tidak valid 

apabila r hitung < r tabel. Item soal yang tidak valid dihapus atau direvisi 

Agar diperoleh distribusi nilai hasil pengukuran mendekati normal, maka 

sebaiknya jumlah responden untuk uji coba paling sedikit 20 orang 

(Notoatmodjo, 2002). 

Uji validitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 

For Windows version 16. Uji validitas dilakukan pada 25 mahasiswa semester 
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II dan IV di Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar pada bulan Mei 

2010. Responden diambil dengan menggunakan teknik Simple Random 

Sampling. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, didapatkan hasil 

bahwa dari 40 item pernyataan kuesioner kecerdasan spiritual  terdapat 35 

item pernyataan yang dinyatakan valid dan 5 item yang dinyatakan tidak 

valid. Sedangkan pada kuesioner motivasi belajar didapatkan hasil bahwa dari 

40 item pernyataan terdapat 36 item pernyataan yang dinyatakan valid dan 4 

item pernyataan yang dinyatakan tidak valid. Untuk item pernyaan yang tidak 

valid kemudian dihapus atau digugurkan. 

2) Hasil Uji reliabilitas 

 Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuiran terhadap kelompok 

subjek yang sama diperoleh hasil yang relative sama, selama aspek yang 

diukur dalam diri subyek memangbelum berubah (Arikunto, 2006). Untuk 

mengetahui perhitungan reliabilitas, maka digunakan teknik Alfa Cronbach 

dengan rumus sebagai berikut : 

                  






 




2

i

2

i
i

s

s
1

1)(k

k
r   

keterangan :   

r11 =  reliabilitas instrumen 

K =  mean kuadrat antara subyek 
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2

is  =  mean kuadrat kesalahan  

2

ts  =  varians total 

  Perhitungan dengan menggunakan Alfa Cronbach dipakai untuk 

menguji reliabilitas instrumen yang skornya merupakan rentangan antara 

beberapa nilai atau yang berbentuk skala. (Arikunto, 2006)Instrumen 

dikatakan reliable jika rhitung > rtabel.   

 Bedasarkan hasil analisis uji reliabilitas dengan menggunakan Alfa 

Cronbach, pada kuesioner kecerdasan spiritual yang terdiri dari 35 item 

pernyataan didapatkan besarnya koefisien reliabilitas = 0,9461, dengan 

demikianmaka kuesioner kecerdasan spiritual dinyatakan reliable. Sedangkan 

kuesioner motivasi belajar yang terdiri dari 36 item pernyataan didapatkan 

besarnya koefisien reliabilitas = 0, 9160. Dengan demikian kuesioner motivasi 

belajar dinyatakan reliabel.  

 

H. Rencana Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah secara 

komputerisasi dengan menggunakan SPSS For Windows version 16. Langkah-

langkah pengolahan data adalah sebagai berikut : 

a. Editing 

 Setelah data dikumpulkan, lalu diteliti mengenai kelengkapan data. 
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b. Coding 

 Coding adalah memindahkan data dari daftar pertanyaan ke daftar 

yang akan memberi informasi. Data yang diubah menjadi bentuk angka 

untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. 

c. Scoring 

  Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan 

pemberian  skor penelitian. Adapun penilaan kecerdasan spiritual dan 

motivasi belajar dengan menggunakan skala Likert. Penskoran skala 

Likert yang digunakan dalam penalitian ini merujuk pada empat alternatif 

jawaban seperti yang terlihat  pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Penskoran dengan Skala Likert 

Alternatif Jawaban  Nilai Pernyataan  

Positif 

Nilai Pernyataan  

Negatif 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

       4 

       3 

             2 

       1 

1 

2 

3 

4 

 

d. Tabulating 

 Tabulasi adalah mengelompokkan data ke dalam suatu tabel tertentu 

menurut sifat-sifat yang telah dimilikinya.  
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2. Analisis Data 

 Analisis data digunakan untuk mendiskripsikan, menjelaskan dan 

memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Untuk melihat 

hubungan antara dua variabel berupa data interval maka rumus yang 

digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment (Sugiyono, 2010) 

sebagai berikut : 

 

Keterangan :  

X = skor tiap item 

Y = skor total 

N = jumlah subyek 

= nilai koefisien korelasi product moment 

  Korelasi Pearson Product Moment dilambangkan dengan r tidak lebih 

dari harga (-1≤ r ≤ +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif sempurna, 

r = 0 artinya tidak ada korelasi dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Arti 

harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r, yang terlampir 

pada halaman lampiran.  Dengan ketentuan bila r hitung lebih kecil dari r 

tabel, maka HO diterima dan Ha ditolak tetapi sebaliknya bila r hitung lebih 

besar dari r tabel, maka Ha diterima. Untuk memberikan penafsiran terhadap 

koefisien korelasi dapat ditentukan berdasarkan tabel di bawah ini : 
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              Tabel 4. Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 

0,20-0,399 

0,40-0,599 

0,60-0,799 

0,80-1,000 

Sangat rendah  

Rendah 

Sedang/Cukup Kuat 

Kuat  

Sangat Kuat 

   

 Selanjutnya, untuk menentukan besar kecilnya sumbangan efektif variabel 

kecerdasan spiritual terhadap variable motivasi belajar dapat ditentukan dengan 

rumus Koefisien Determinan berikut (Sugiyono, 2010) :  

                       KD = (r
2
) x 100% 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinan 

r =  nilai koefisien korelasi product moment   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

 Pembahasan mengenai analisis data dari penelitian yang telah dilaksanakan 

akan dijelaskan dalam bab ini. Data yang dianalisis tersebut kemudian digunakan 

sebagai bukti empiris untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal April-Mei 2010 diperoleh 

sebanyak 117 data responden  dari 147 mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Namun karena yang mengisi data secara 

lengkap hanya 115, maka dua data responden tidak digunakan.  

 Uji statistik yang digunakan untuk menguji variabel kecerdasan spiritual dan 

motivasi belajar adalah Korelasi Pearson Product Moment dengan menggunakan 

program SPSS  for Windows version 16. Pengumpulan data dilakukan, dengan hasil 

sebagai berikut:   

A. Kecerdasan Spiritual 

 Pengumpulan data penelitian pada variabel kecerdasan spiritual dengan 

menggunakan kuesioner yang terdiri dari 35 item pernyataan yang valid dengan 

alternatif jawaban SS, S, TS, dan STS. Jumlah skor maksimal jika mahasiswa 

menjawab dengan skor 4 untuk seluruh item pernyataan adalah 140 dan jumlah 

skor minimal apabila menjawab skor 1 untuk seluruh item pernyataan adalah 35. 

Dari hasil skoring jawaban kuesioner kecerdasan spiritual, skor tertinggi adalah 
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128, sedangkan skor terendahnya yaitu 95 dengan rata-rata (Mean) sebesar 

109,23, median sebesar 109 , modus sebesar 108 dan standar deviasi 7,097. 

Tabel 5. Sebaran Data Kecerdasan Spiritual Pada Mahasiswa D IV Kebidanan 

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 

No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

1 95-100 12 10,43 

2 101-106 30 26,09 

3 107-112 36 31,30 

4 113-118 26 22,61 

5 119-123 7 6,09 

6 124-128 4 3,48 

 Jumlah 115 100 

Sumber : Data Primer Diolah tahun 2010 

 Data variabel kecerdasan spiritual pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden berada pada kelas interval 107-112 yaitu sebesar 

31,30% dan nilai kelas interval terkecil yaitu pada kelas interval 124-128 sebesar 

3,48 %. 

 

B. Motivasi Belajar 

 Pengumpulan data penelitian pada variabel motivasi belajar dengan 

menggunakan kuesioner yang terdiri dari 36 item pernyataan yang valid dengan 

alternatif jawaban SS, S, TS, dan STS. Jumlah skor maksimal jika mahasiswa 

menjawab dengan skor 4 untuk seluruh item pernyataan adalah 144 dan jumlah 

skor minimal apabila menjawab skor 1 untuk seluruh item pernyataan adalah 36. 
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Dari hasil skoring jawaban kuesioner kecerdasan spiritual, skor tertinggi adalah 

135, sedangkan skor terendahnya yaitu 88 dengan rata-rata (Mean) sebesar 

113,05, median sebesar 113 , modus sebesar 106  dan standar deviasi 8,404. 

Tabel 6. Sebaran Data Motivasi Belajar Pada Mahasiswa D IV Kebidanan 

Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 

No Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

1 88-95 2 1,74 

2 96-103 13 11,30 

3 104-111 36 31,31 

4 112-119 38 33,04 

5 120-127 22 19,13 

6 128-135 4 3,48 

 Jumlah 115 100 

Sumber : Data Primer Diolah tahun 2010 

 Data variabel motivasi belajar pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden berada pada kelas interval 112-119 yaitu sebesar 

33,04% dan nilai kelas interval terkecil yaitu pada kelas interval 88-95 sebesar 

3,48 %. 

 

C. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan uji statistik korelasi 

Pearson Product Moment. Teknik korelasi ini digunakan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan oleh peneliti yaitu ada hubungan antara kecerdasan spiritual 

dengan motivasi belajar pada mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran 
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Universitas Sebelas Maret. Adapun untuk pengujiannya, peneliti menggunakan 

bantuan komputer dengan program SPSS  for Windows version 16. Hasil analisis 

tersebut dapat dilihat pada halaman lampiran. 

 Berdasarkan hasil perhitungan analisis tersebut, diperoleh harga r = 0,597. 

Kemudian dibandingkan dengan rtabel untuk kesalahan 5% (0,05) dengan derajat 

kebebasan (dk) = n-2 = 115-2 = 113, maka diperoleh ttabel = 0,176. Karena harga 

rhitung lebih besar dari rtabel(0,597>0,176). Oleh karena rhitung > rtabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan 

motivasi belajar pada mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret. Apabila diterapkan dalam tabel koefisien korelasi 

(Tabel 4), maka nilai r berada pada interval 0,40-0,599 (Cukup Kuat). Nilai 

koefisien korelasi dari penelitian ini adalah positif yaitu sebesar 0,597. 

 Selanjutnya, untuk menentukan besar kecilnya sumbangan efektif variabel 

kecerdasan spiritual terhadap variabel motivasi belajar dapat ditentukan dengan 

rumus Koefisien Determinan berikut : 

KD = (r
2
) x 100% 

       = (0,597)
2 

x 100% 

 = 35,6% 

 Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hubungan antara kecerdasan 

spiritual dengan motivasi belajar pada mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret tergolong  cukup kuat. Hasil perhitungan 

koefisien korelasi dari penelitian ini adalah positif yaitu sebesar 0,597. Hal ini 
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berarti semakin tinggi kecerdasan spiritual maka semakin tinggi pula motivasi 

belajarnya. Sedangkan besarnya sumbangan efektif kecerdasan spiritual terhadap 

motivasi belajar adalah 35,6%. Hal ini berarti, 64,4% lainnya merupakan faktor 

lain yang juga dapat mempengaruhi motivasi belajar. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Hasil analisis korelasi Product Moment antara kecerdasan spiritual dengan 

motivasi belajar adalah 0,597. Setelah dibandingkan dengan r tabel untuk taraf 

kesalahan 5% dan derajat kebebasan (dk) = n-2 = 113 diperoleh harga rtabel = 0,176. 

Dari hasil perhitungan didapatkan r hitung lebih besar daripada r tabel (0,597 > 

0,176). Hubungan ini bernilai positif yang artinya terdapat hubungan yang cukup kuat 

antara kedua variabel tersebut, sehingga semakin tinggi kecerdasan spiritual maka 

semakin tinggi pula motivasi belajarnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

mendahului. 

 Penelitian Sukmawati (2009) menyatakan bahwa kecerdasan spiritual yang 

tinggi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membantu meningkatkan 

motivasi peserta didik. Sehingga dengan adanya peningkatan kecerdasan spiritual 

akan terjadi perubahan sikap dari motivasi belajar yang rendah menjadi memiliki 

motivasi belajar yang tinggi.  

 Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

kecerdasan spiritual tinggi akan menghasilkan motivasi yang tinggi pula. Hal ini 

sejalan dengan teori Zohar dan Marshal (2001) yang menyatakan bahwa seseorang 

yang kecerdasan spiritualnya telah berkembang dengan baik maka orang tersebut 

dapat mengenali dirinya sendiri sehingga mampu mengembangkan pemahaman 

motivasi yang terdapat dalam diri orang tersebut.  
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 Kecerdasan spiritual akan menumbuhkan suatu motivasi belajar yang dapat 

memberikan suatu perubahan berupa peningkatan prestasi. Hal ini sesuai dengan teori 

Uno (2007) yang menyatakan bahwa motivasi merupakan dorongan yang terdapat 

dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih 

baik dalam memenuhi kebutuhannya.  

 Hasil pada variabel kecerdasan spiritual paling banyak pada kelas interval 107-

112 yaitu sebesar 31,30%. Hal ini dapat disebabkan karena adanya beberapa indikator 

yang dapat menunjukkan kecerdasan spiritual dalam diri seseorang.  Menurut Zohar 

dan Marshal (2001), variabel kecerdasan spiritual terdiri dari beberapa indikator yaitu 

kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik, sikap dan perilaku yang 

positif terhadap orang lain, kemampuan mengatasi permasalahan dalam hidup, 

kemampuan mengembangkan sikap berfikir yang rasional, berusaha memanfaatkan 

segala sesuatu dengan baik dan tidak merugikan orang lain, serta kemampuan untuk 

berbuat kebaikan   yang tercakup dalam 35 item pernyataan..  

 Mencermati jawaban responden pada kelas interval 107-112, skor nilai setiap 

item pernyataan rata-rata dapat dijawab dengan baik oleh responden. Sehingga 

terlihat adanya kecerdasan spiritual yang cukup baik dalam diri peserta didik. Hal ini 

didukung oleh Wahid (2006) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual tidak bisa 

berdiri tanpa IQ dan EQ. SQ mampu memberikan arti yang lebih mendalam terhadap 

kecerdasan IQ dan EQ. Dengan demikian SQ menjadi sebuah bagian kecerdasan yang 

berhubungan erat dengan bagaimana menghadapi persoalan makna hidup atau 

bagaimana hidup menjadi lebih bermakna. 
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 Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual yang dimiliki 

oleh setiap manusia yang mampu memberikan arti yang lebih mendalam terhadap 

kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ). Hal ini sejalan dengan 

teori yang dikemukakan oleh Agustian (2007) yang menyatakan bahwa kecerdasan 

spiritual diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan 

emosional (EQ) secara efektif. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi 

manusia yang memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan 

manusia.  

 Kecerdasan spiritual pada mahasiswa dapat dikembangkan melalui proses 

penyampaian materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga akan membawa peserta didik ke arah pemahaman materi yang lebih 

bermakna. Pembinaan kecerdasan spiritual diperlukan agar memungkinkan peserta 

didik belajar berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga mampu 

membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan teori Howard 

Gardner dalam Effendi (2005) yang mengemukakan bahwa kecerdasan terdiri dari 

beberapa komponen, salah satu diantaranya yaitu kemampuan mengarahkan pikiran 

dan atau tindakan seseorang. 

 Kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan baik juga akan menjadikan 

peserta didik memiliki makna dalam menjalani hidup sehingga peserta didik dapat 

menggunakan potensi dalam dirinya dan senantiasa memiliki motivasi belajar untuk 

mencapai suatu prestasi belajar. Dengan kecerdasan spiritual yang tinggi maka akan 

menumbuhkan suatu motivasi. Motivasi dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan, 
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termasuk dalam kegiatan belajar. Hal ini sejalan dengan teori Djamarah (2008) yang 

mengemukakan bahwa peserta didik yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar 

tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa 

sesuatu yang dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya.  

 Motivasi merupakan kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang 

menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi dapat diterapkan 

dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam kegiatan belajar. Dengan demikian, 

motivasi belajar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemauan belajar bagi peserta 

didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Nursalam (2008) yang menyatakan bahwa 

motivasi belajar dapat diartikan sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku peserta didik untuk belajar. 

 Hasil penghitungan data pada variabel motivasi belajar paling banyak pada 

kelas interval 112-119 yaitu sebesar 33,04 %. Hal ini dapat disebabkan karena adanya 

beberapa indikator yang dapat menunjukkan motivasi belajar dalam diri seseorang.  

Menurut Uno (2007), variabel motivasi belajar terdiri dari beberapa indikator yaitu  

adanya hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, 

adanyaharapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif 

yang tercakup dalam 36 item pernyataan. 

Data tersebut menunjukkan bahwa responden telah memiliki motivasi belajar 

yang cukup baik untuk memulai suatu kegiatan khususnya aktivitas belajar dan 

mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Hal ini sesuai dengan pendapat Doe 
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dan Walch (2001) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan suatu hal 

yang berkaitan dengan kemampuan manusia dalam mambangkitkan semangat. 

Kecerdasan spiritual akan menumbuhkan motivasi belajar dalam diri peserta didik 

sehingga peserta didik memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang 

lebih giat dan semangat. 

Motivasi belajar adalah salah satu faktor instrinsik yang cenderung akan lebih 

memberikan hasil positif dalam proses belajar untuk meraih prestasi yang terbaik. 

Keadaan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nursalam (2008) yang 

menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan konstruksi psikologis yang penting 

dalam mempengaruhi tindakan belajar yang akan meningkatkan minat peserta didik 

terhadap aktivitas tertentu termasuk belajar dan menjaga keajegan terhadap aktivitas 

tersebut sehingga mampu menggerakkan peserta didik dalam mencapai suatu prestasi 

belajar. 

 Berdasarkan penelitian dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar pada 

mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 

Keadaan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Zohar dan Marshal (2001) 

bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi akan meningkatkan 

motivasi dalam diri seseorang, termasuk motivasi belajar. Motivasi dalam belajar 

memiliki peranan penting, karena keberadaaannya sangat diperlukan untuk mencapai 

suatu prestasi. Kuat lemahnya motivasi belajar peserta didik akan mempengaruhi 

keberhasilan dalam meraih prestasi belajar. Hasil penelitian ini dapat 
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digeneralisasikan pada populasi mahasiswa kebidanan yang memiliki karakteristik 

hampir sama dengan mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret. 

 Besarnya sumbangan efektif kecerdasan spiritual terhadap motivasi belajar 

adalah 35,6%. Hal ini berarti, 64,4% lainnya merupakan faktor lain yang juga dapat 

mempengaruhi motivasi belajar. Faktor lain yang juga mempengaruhi motivasi 

belajar yaitu kondisi fisik peserta didik, cita-cita dan aspirasi, kecerdasan Intelektual 

(IQ), kecerdasan Emosional (EQ), minat dan bakat peserta didik, sikap peserta didik, 

aktor lingkungan, faktor instrumental (perangkat belajar), upaya pengajar dalam 

membelajarkan peserta didik serta faktor materi pelajaran.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai 

“Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Motivasi Belajar Pada 

Mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas sebelas Maret”, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kecerdasan spiritual 

dengan motivasi belajar pada mahasiswa D IV Kebidanan Fakultas 

Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Koefisien korelasi antara kecerdasan 

spiritual dengan motivasi belajar sebesar 0,597. Sehingga terdapat hubungan 

cukup kuat antara kecerdasan spiritual dengan motivasi belajar dengan 

sumbangan efektif sebesar 35,6% sedangkan 64,4% dipengaruhi oleh faktor 

yang lain.   

 

B. Saran 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan 

sehingga diharapkan peneliti selanjutnya ndapat menambahakan variabel lain 

yang juga mempengaruhi motivasi belajar dan jumlah sampel agar dapat 

menghasilkan analisis data yang dapat digeneralisasikan secara umum. 
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