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ABSTRACT 

 

Background: Nurses as health workers have an important role in achieving 

health development goals. A nurse must have an altruism that have the attention, 

commitment, compassion, has the generosity and perseverance. Emotional 

intelligence or emotional quotient (EQ) is the ability to control their own feelings 

and others and use those feelings to guide thought and action. In addition, 

nursing students must also have a emotional spiritual quotient (ESQ), it will grow 

humility and be a whole person intellectually, emotionally, and spiritually. So, 

will bring caring behavior and empathy in the face of nature and caring for 

clients. 

Objective: This study aims to determine the relationship between emotional 

spiritual quotient (ESQ) against altruism on nursing students of UMY. 

Methods: This study was non-experimental with cross sectional approach to the 

subject 140 8th semester nursing students of UMY. The research instrument was a 

questionnaire on demographic data, questionnaires ESQ, The Self-Report 

questionnaire Altruism (SRA). This study was conducted in May until July. 

Results: Spearman's rho test p-value indicates spiritual emotional quotient with 

altruism is 0.449. 

Conclusion: This study showed no correlation between emotional spiritual 

quotient (ESQ) against altruism on nursing students UMY so as suggested further 

research to investigate in other regions. 

Keywords: altruism, emotional spiritual quotient, nursing  
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INTISARI 

 

Latar Belakang: Perawat sebagai petugas kesehatan mempunyai peranan penting 

dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Seorang perawat harus 

mempunyai altruisme yaitu memiliki perhatian, komitmen, rasa iba, memiliki 

kemurahan hati, dan ketekunan. Selain itu, mahasiswa keperawatan juga harus 

mempunyai emotional spiritual quotient (ESQ), hal ini akan menumbuhkan sifat 

rendah hati dan menjadi seseorang yang utuh secara intelektual, emosional, dan 

spiritual. Sehingga akan memunculkan perilaku caring dan sifat empati dalam 

menghadapi dan merawat klien. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara emotional 

spiritual quotient (ESQ) terhadap altruisme pada mahasiswa keperawatan UMY. 

Metode Penelitian: Desain penelitian ini adalah non-experiment dengan 

pendekatan cross sectional dengan subyek 140 mahasiswa keperawatan UMY 

semester 8. Instrumen penelitian berupa kuessioner data demografi, kuesioner 

ESQ, kuesioner The Self-Report Altruism  (SRA). Penelitian ini dilaksanakan  pada 

bulan mei sampai juli. 

Hasil Penelitian: Hasil uji Spearman’s rho menunjukan p-value emosional 

spiritual quotient dengan altruisme  adalah 0,449. 

Kesimpulan: penelitian ini menunjukan tidak ada  hubungan antara emotional 

spiritual quotient (ESQ) terhadap altrusime pada mahasiswa keperawatan UMY, 

sehinggga disarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti di wilayah lainnya. 

Kata Kunci: altrusime, emotional spiritual quotient, keperawatan 
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PENDAHULUAN 

        Tenaga kesehatan memberikan 

kontribusi hingga 80% dalam 

keberhasilan pembangunan dan 

pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 

2011). Menurut International 

Council of Nursing (1965), perawat 

adalah seseorang yang telah 

menyelesaikan program pendidikan 

keperawatan, memiliki wewenang di 

negara yang bersangkutan untuk 

memberikan pelayanan dan 

bertanggung jawab dalam upaya 

peningkatan kesehatan, serta 

pencegahan penyakit terhadap 

pasien.  

        Undang-Undang RI Nomor 23 

Tahun 1992 tentang kesehatan 

menyebutkan bahwa perawat adalah 

mereka yang memiliki kemampuan 

dan kewenangan melakukan tindakan 

keperawatan berdasarkan ilmu yang 

dimiliki yang diperoleh melalui 

pendidikan keperawatan (Yulihastin, 

2009). Oleh karena itu seorang 

perawat dituntut mempunyai skill 

yang memadai agar bisa memberikan 

pelayanan keperawatan kepada 

individu dengan baik sehingga dapat 

mencapai derajat kesehatan yang 

diinginkan. 

        Seorang perawat harus 

mempunyai altruisme yaitu memiliki 

perhatian, komitmen, rasa iba, 

memiliki kemurahan hati, dan 

ketekunan. Watson (1979) dalam 

Asmadi (2005) mengemukakan 

bahwa asuhan keperawatan 

didasarkan pada nilai – nilai 

kemanusiaan (humanistik) dan 

perilaku mementingkan perilaku 

orang lain diatas kepentingan pribadi 

(altruistik). 

        Altruisme adalah membantu 

orang lain, meningkatkan 

kesejahteraan orang lain, atau 

setidaknya membantu orang yang 

membutuhkan bantuan (Tibor, 2006). 

Perawat  dalam memberikan 

perawatan kepada klien harus 

memberikan perhatian yang penuh 

dan  membantu rekan perawat 

lainnya dalam memberikan 

perawatan ketika tidak dapat 

melakukan perawatan serta 

menunjukkan perhatian pada 

masalah sosial yang memiliki 

implikasi perawatan kesehatan 

(Potter & Perry, 2005). 

        Mahasiswa keperawatan adalah  

calon tenaga kesehatan yaitu sebagai 

calon perawat, hendaknya selain 
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memiliki rasa altruisme yang tinggi 

juga harus memahami dan memiliki 

apa yang disebut kecerdasan 

emosional. Menurut Daniel Goleman 

(2007), dalam bukunya Kecerdasan 

Emosional, definisi dari kecerdasan 

emosional atau emosional quotient 

(EQ) adalah kemampuan seseorang 

untuk mengendalikan perasaan 

sendiri dan orang lain serta 

menggunakan perasaan – perasaan 

tersebut untuk memandu pikiran dan 

tindakan. Seseorang dikatakan tidak 

cerdas secara emosional dapat 

digambarkan bahwa orang tersebut 

tidak mampu memahami, 

menghargai, mengelola, serta 

mengendalikan perasaannya dengan 

benar 

        Selain itu, mahasiswa 

keperawatan juga harus mempunyai 

kecerdasan spiritual atau spiritual 

quotient (SQ), dimana hal tersebut 

akan memberikan kemampuan untuk 

membedakan yang baik dengan yang 

buruk, memberi rasa moral dan 

membantu menyesuaikan dengan 

aturan – aturan baru. Seseorang 

dengan kecerdasan spiritual tinggi 

akan memiliki sifat rendah hati dan 

menjadi seseorang yang utuh secara 

intelektual, emosional, dan spiritual 

(Suyanto, 2006) 

        Berdasarkan telaah literatur 

diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian tentang 

“hubungan antara emosional spiritual 

quotient (ESQ) terhadap altruisme 

pada mahasiswa keperawatan 

UMY”. 

 

METODE 

        Desain penelitian ini adalah 

non-experiment dengan pendekatan. 

Pendekatan cross sectional 

merupakan jenis desain yang 

menggunakan tehnik satu kali 

pengumpulan data pada suatu saat 

dan dapat menggambarkan tingkat 

perkembangan individu (Nursalam, 

2013). 

        Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua mahasiswa 

keperawatan UMY angkatan 2012 

sebanyak 140 mahasiswa. 

Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik total sampling sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan oleh 

peneliti. Kriteria  Inklusi sebagai 

berikut : 1) Mahasiswa keperawatan 

UMY angkatan 2012, 2) Mahasiswa 

yang bersedia menjadi responden dan 
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dapat bekerjasama dalam penelitian, 

3) Bersedia mengisi kuesioner yang 

telah disediakan oleh peneliti dari 

awal hingga akhir dengan lengkap. 

Kriteria Eksklusi : 1) Responden 

yang cuti saat dilakukan 

pengambilan data, 2) Responden 

yang belum lulus blok 1 (pofesional 

nurse) dan blok 2 (Theory and 

Concept In Nursing), 3) Responden 

yang sakit atau tidak hadir saat 

pengambilan data. 

        Variabel independent dalam 

penelitian ini adalah kecerdasan 

emosional dan spiritual (ESQ). 

Variabel dependent dalam penelitian 

ini adalah altruisme mahasiswa 

keperawatan. 

        Instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan intrumen ESQ dan The 

Self-Report Altruism  (SRA). Uji 

validitas dilakukan ditempat yang 

memiliki karakteristik sama dengan 

jumlah sampel 30 responden. Dalam 

penelitian ini dinyatakan valid 

apabila hasil r hitung > r tabel 

(0,361) dan nilai signifikan (p) < 

0,05. 

 

 

 

HASIL PENELITIAN 

        Responden yang sesuai dengan 

kriteria inklusi dalam penelitian ini 

adalah 140 mahasiswa PSIK UMY 

angkatan 2012 baik laki-laki maupun 

perempuan yang meliputi usia, jenis 

kelamin, suku dan uang perbulan. 

Tabel 1. Karakteristik responden 

di PSIK UMY 2012 (n=140) 

 

Karakteristik  Frekuensi  Persentasi (%) 

Usia    

20 tahun 1 0,7 

21 tahun 60 42,9 

22 tahun 66 47,1 

23 tahun  13 9,3 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 45 32,1 

Perempuan  95 67,9 

Suku   

Jawa 

Non Jawa 

100 

40 

71,4 

28,6 

Uang Perbulan   

>700.000 100 71,4 

500.000-700.000 32 22,9 

<500.000 8 5,7 

         

        Karakter responden dalam 

penelitian ini didapatkan semua 

responden dalam penelitian ini 

berusia 20-23 tahun, berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 95 

responden (67,9%), berasal dari suku 

jawa sebanyak 100 responden 

(71,4%), dan mempunyai uang 
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perbulan >700.000 sebanyak 100 

responden (71,4%). 

 

Tabel 2 Distribusi Altruisme pada 

jenis kelamin 

 

         

        Dari data dalam tabel 2 

diketahui distribusi altuisme lebih 

banyak pada jenis kelamin 

perempuan sebanyak 66 responden 

dengan nilai cukup. 

 

Tabel 3 Distribusi Altruisme pada 

suku 

         

        Dari data pada tabel 3 diketahui 

bahwa suku Jawa memiliki nilai 

altruisme cukup sebanyak 63 

responden, lebih banyak dari suku 

non jawa sebesar 31 responden 

memiliki nilai cukup. 

 

Tabel 4 Distribusi ESQ pada jenis 

kelamin  

 ESQ  

  Tinggi  Sedang Total 

Jenis Kelamin L 43 2 45 

P 90 5 95 

Total  133 7 140 

 

        Dari tabel 4 didapatkan 

distribusi ESQ lebih banyak pada 

jenis kelamin perempuan sebanyak 

90 responden dengan nilai tinggi. 

 

Tabel 5 Distribusi ESQ pada suku 

 

 ESQ 

  Tinggi Sedang Total 

Suku Jawa 96 4 100 

Non 
Jawa 

37 3 40 

Total  133 7 140 

         

        Dari tabel 3.7 didapatkan 

distribusi ESQ lebih banyak pada 

suku Jawa sebesar 96 responden 

dengan nilai tinggi. 

 

Tabel 6 Emosional Spiritual 

Quotient (ESQ) pada mahasiswa 

PSIK UMY 2012 (n=140) 

 

Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

ESQ Tinggi 133 95,0 

ESQ sedang 7 5,0 

         

        Berdasarkan tabel 6 dapat 

diketahui bahwa sebanyak 133 

 Altruisme  

  Kur

ang  

Cuk

up  

Baik  Sangat 

Baik 

Tota

l  

Jenis 

kelam

in 

L 5 28 11 1 45 
P 8 66 20 1 95 

Total  13 94 31 2 140 

 Altruisme  
Suku  Kur

ang 

Cuk

up 

Baik Sangat 

baik 

Tota

l  

Jawa  11 63 24 2 100 

 Non 

Jawa 

2 31 7 0 40 

Tota

l 
 13 94 31 2 140 
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responden (95,0%) mempunyai ESQ 

yang tinggi dan sisanya sebanyak 7 

responden (5,0%) mempunyai ESQ 

sedang. 

Tabel 7 Altruisme pada mahasiswa 

PSIK UMY 2012 (n= 140) 

 

Kategori Frekuensi Persentase 

(%) 

Sangat baik 2 1,4 

Baik 31 22,1 

Cukup 94 67,1 

Kurang 13 9,3 

 

        Tabel 7 menunjukan bahwa 

mahasiswa PSIK angkatan 2012 

yang memiliki nilai altruisme sangat 

baik sebanyak 2 responden (1,4%), 

nilai baik sebanyak 31 responden 

(22,1%), nilai cukup sebanyak 94 

responden (67,1%), dan mahasiswa 

yang mempunyai nilai altruisme 

kurang sebanyak 13 responden 

(9,3%). 

Tabel 8 Hubungan antara 

emosional spiritual quotient (ESQ) 

terhadap altruisme pada 

mahasiswa PSIK UMY 2012 

 p-value 

ESQ – Altruisme   0,449 

 

        Berdasarkan tabel 8 maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara emosional 

spiritual quotient terhadap altruisme 

(p = 0,449).  

 

PEMBAHASAN 

        Hasil penelitian tersebut 

menggunakan uji Spearman Rank 

dan didapatkan bahwa tidak ada 

hubungan antara emosional spiritual 

quotient (ESQ) dengan altruisme 

pada mahasiswa keperawatan UMY 

2012. Hal ini dikarenakan faktor 

yang mempengaruhi altruisme tidak 

hanya ESQ sendri, akan tetapi dapat 

dipengaruhi oelh faktor-faktor 

lainnya. Menurut Baron dan Byrne 

(2006) dalam Sarwono (2009) secara 

garis besar altruisme dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu faktor 

situasional dan faktor pribadi.  

        Penelitian ini menunjukan 

bahwa tingkat emosional spiritual 

quotient (ESQ) responden tinggi, 

sedangkan nilai altruisme sebagian 

besar responden nilainya cukup. 

Hasil ini menunjukan bahwa tidak 

ada hubungan antara emosional 

spiritual quotient dengan altruism 

responden. Seharusnya nilai 
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emosional spiritual quotient tinggi, 

maka altruisme responden juga akan 

tinggi, sehingga dapat ditemukan 

hubungan antara emosional spiritual 

quotient dengan altruisme responden. 

Tidak semua mahasiswa memiliki 

nilai altruisme tinggi. Hal ini 

dikarenakan perilaku altruisme juga 

dapat dipengaruhi oleh motivasi atau 

dorongan yang ada dalam diri 

seseorang. Motivasi atau dorongan 

akan mengarahkan individu untuk 

bertindak sesuai dengan kepentingan 

atau tujuan yang ingin dicapai, tanpa 

motivasi tidak akan ada suatu 

kekuatan yang mengarahkan individu 

untuk timbulnya perilaku. Seseorang 

akan melakukan suatu perilaku atau 

kegiatan yang dinyatakan dalam 

bentuk usaha keras atau lemah 

berdasarkan oleh motivasi yang ada 

dalam diri. Menurut Uno (2014) 

mengatakan bahwa motivasi adalah 

dorongan dasar yang menggerakan 

seseorang untuk bertingkah laku. Di 

dukung oleh pernyataan Sutrisno 

(2012) bahwa motivasi sering 

diartikan sebagai faktor pendorong 

perilaku seseorang untuk melakukan 

suatu aktifitas. Oleh karena itu, 

perilaku atau perbuatan seseorang 

akan sesuai dengan tujuan dari 

motivasi yang mendasarinya. 

        Hal lain yang dapat 

mempengaruhi tingkat altruisme 

mahasiswa PSIK UMY semester 8 

adalah keikutsertaan dalam kegiatan-

kegiatan sosial. Kegiatan sosial dapat 

dimanfaatkan dalam menumbuhkan 

rasa empati. Selain itu kegiatan sosial 

juga dapat menumbuhkan rasa 

kepedulian. Kemampuan empati 

akan mendorong kita mampu melihat 

permasalahan dengan lebih jernih 

dalam memecahkan masalah. 

Kegiatan sosial akan membangkitkan 

kemampuan empati dengan 

memberikan bantuan atau 

pertolongan kepada seseorang yang 

membutuhkan. Semakin sering 

seseorang memberikan pertolongan 

maka akan menstimulus keadaan 

emosi sehingga akan meningkatkan 

kemampuan empati kepada orang 

lain. Menurut Hoffman (1978) dalam  

Taufik (2012), empati akan 

menggiring seseorang untuk 

bertindak secara altruistik. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Astuti (2014) yang 

menyatakan bahwa seseorang yang 

memiliki empati yang tinggi akan 



 
 

10 
 

mampu berperilaku prososial dengan 

baik terhadap lingkungan sekitarnya. 

 

KESIMPULAN 

        Hasil penelitian mengenai 

hubungan emosional spiritual 

quotient (ESQ) terhadap altruisme 

mahasiswa keperawatan UMY, dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik 

demografi yang paling banyak yaitu 

usia 21-22 tahun, mayoritas berjenis 

kelamin perempuan, suku di 

dominasi oleh suku jawa, dan 

mayoritas mempunyai uang per 

bulan >Rp 700.000. Sebagian besar 

mahasiswa PSIK UMY semester 8 

memiliki tingkat Emosional Spiritual 

Quotient (ESQ) yang tinggi. Nilai 

altruisme sebagian besar mahasiswa 

PSIK UMY semester 8 adalah cukup 

baik. Sehingga dapat dilihat hasil 

perhitungan uji statistik tidak 

terdapat hubungan emosional 

spiritual quotient (ESQ) terhadap 

altruisme mahasiswa keperawatan 

UMY 

        Saran yang dapat diambil dari 

penelitian ini diharapankan bagi Ilmu 

Keperawatan. dapat digunakan 

sebagai alat bantu untuk 

meningkatkan kualitas mahasiswa 

keperawatan dalam perannya sebagai 

calon perawat masa depaan. Saran 

bagi responden, dapat meningkatkan 

nilai altruisme, mengingat altruisme 

sangat penting dalam dunia 

keperawatan. Saran bagi peneliti 

selanjutnya yaitu Bagi penelitian 

selanjutnya sebaiknya melakukan 

penelitian di wilayah lainnya. 
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