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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Wilayah 

        Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) adalah lembaga 

pendidikan swasta yang mempunyai visi yaitu menjadi universitas yang 

unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi dengan berlandaskan nilai-

nilai islam untuk kemashlahatan masyarakat. UMY berdiri pada tanggal 26 

Maret 1981 yang terletak di Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, 

Bantul dan merupakan bagian dari Departemen Pendidikan yang bernaung 

dibawah Yayasan Muhammadiyah khususnya Dikdasmen Koya Yogyakarta.  

        Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan beberapa 

program studi yang salah satunya adalah Program Studi Ilmu Keperawatan 

(PSIK). PSIK diselenggarakan pada tahun 1999. Pendidikan terbagi atas 

pendidikan sarjana keperawatan selama delapan semester dan pendidikan 

profesi selama dua semester. PSIK UMY dalam membentuk mahasiswa 

keperawatan mempunyai beberapa tujuan, salah satunya adalah menghasilkan 

ners yang memiliki kemampuan klinik dan mampu menerapkan nilai-nilai 

Islami dalam memberikan asuhan keperawatan. Dalam mencapai tujuan 

tersebut, PSIK UMY mempunyai beberapa misi yaitu 1) Menyelenggarakan 

pendidikan ners yang unggul dan Islami, 2) Mengembangkan penelitian yang 

dapat dijadikan sebagai landasan praktik keperawatan, 3) Menerapkan ilmu 
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keperawatan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat untuk 

kemaslahatan umat.  

        PSIK UMY juga mempunyai program yang mendukung visi misi 

tersebut, yakni berupa pelatihan soft skill selama beberapa kali pada semester 

akhir. Meskipun telah diadakan pelatihan, namun belum terdapat penelitian 

yang membahas hubungan antara softskill dan sikap mahasiswa PSIK UMY. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Karakteristik Responden 

        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. 

Jumlah seluruh mahasiswa PSIK angkatan 2012 adalah 158 mahasiswa. 

Saat dilakukan penelitian, sebagian mahasiswa tidak hadir untuk menjadi 

responden.  Adapun karakteristik responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 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 
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Karakteristik  Frekuensi  Persentasi (%) 

     Uang Perbulan   

>700.000 100 71,4 

500.000-700.000 32 22,9 

<500.000 8 5,7 

 Sumber: Data Primer 2016 

        Dari data yang tercantum dalam tabel 3.3 dapat diketahui, 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 perbulan 

>700.000 sebanyak 100 responden (71,4%). 

 

Tabel 3.4 Distribusi Altruisme pada jenis kelamin 

 Altruisme  

  Kurang  Cukup  Baik  Sangat Baik Total  

Jenis kelamin L 5 28 11 1 45 

P 8 66 20 1 95 

Total  13 94 31 2 140 

Sumber: Data Primer 2016 

        Dari data dalam tabel 3.4 diketahui distribusi altuisme lebih banyak 

pada jenis kelamin perempuan sebanyak 66 responden dengan nilai 

cukup. 

 

Tabel 3.5 Distribusi Altruisme pada suku 

 Altruisme  

Suku  kurang Cukup Baik Sangat baik Total  

Jawa  11 63 24 2 100 

 Non Jawa 2 31 7 0 40 

Total   13 94 31 2 140 

Sumber: Data Primer 2016 

        Dari data pada tabel 3.5 diketahui bahwa suku Jawa memiliki nilai 

altruisme cukup sebanyak 63 responden, lebih banyak dari suku non jawa 

sebesar 31 responden memiliki nilai cukup. 
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Tabel 3.6 Distribusi ESQ pada jenis kelamin 

 ESQ  

  Tinggi  Sedang Total 

Jenis Kelamin L 43 2 45 

P 90 5 95 

Total  133 7 140 

Sumber: Data Primer 2016 

        Dari tabel 3.6 didapatkan distribusi ESQ lebih banyak pada jenis 

kelamin perempuan sebanyak 90 responden dengan nilai tinggi. 

 

Tabel 3.7 Distribusi ESQ pada suku 

 ESQ 

  Tinggi Sedang Total 

Suku Jawa 96 4 100 

Non Jawa 37 3 40 

Total  133 7 140 

Sumber: Data Primer 2016 

        Dari tabel 3.7 didapatkan distribusi ESQ lebih banyak pada suku 

Jawa sebesar 96 responden dengan nilai tinggi. 

 

2. Analisa Univariat 

a. Emotional Spiritual Quotient (ESQ) pada mahasiswa keperawatan 

Tabel 3.8 Emotional Spiritual Quotient (ESQ) pada mahasiswa PSIK 

UMY 2012 (n=140) 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

ESQ Tinggi 133 95,0 

ESQ sedang 7 5,0 

Sumber: Data Primer 2016 

        Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa sebanyak 133 

responden (95,0%) mempunyai ESQ yang tinggi dan sisanya sebanyak 

7 responden (5,0%) mempunyai ESQ sedang. 
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b. Altruisme pada mahasiswa keperawatan 

Tabel 3.9 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 

Sumber: Data Primer 2016 

        Tabel 3.5 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%).  

 

3. Analisa Bivariat 

a. Hubungan antara emotional spiritual quotient (ESQ) dan 

altruisme pada mahasiswa keperawatan 

Tabel 4.0 Hubungan antara emotional spiritual quotient (ESQ) dan 

altruisme pada mahasiswa PSIK UMY 2012 

 

 p-value 

ESQ – Altruisme   0,449 

Sumber: Data Primer 2016 

        Berdasarkan tabel 3.6 maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara emotional spiritual quotient (ESQ) dan 

altruisme (p = 0,449).   
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C. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

        Berdasarkan tabel 3.3 distribusi karakteristik mahasiswa menurut 

usia, semua responden berada dalam usia 20-23 tahun sebanyak 140 

responden. Papalia, Old dan Feldman (2009) mengemukakan bahwa usia 

20 sampai 40 tahun termasuk dalam karakteristik masa dewasa awal, 

masa dimana individu seharusnya sudah dapat berpikir secara reflektif 

yaitu berpikir terarah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan serta 

melibatkan intuisi untuk memahami suatu permasalahan dan juga 

melibatkan emosi. Oleh karena itu, semakin matang usia seseorang maka 

akan semakin matang pola pikir dalam melakukan tindakan dan juga 

pengambilan keputusan. 

        Hasil penilaian karakteristik responden berdasarkan frekuensi jenis 

kelamin paling banyak yaitu berjenis kelamin perempuan daripada laki-

laki. Jumlah responden mayoritas perempuan karena frekuensi 

mahasiswa keperawatan didominasi oleh jenis kelamin perempuan. 

        Responden dalam penelitian ini paling didominasi oleh suku jawa. 

Suku jawa dikenal sebagai salah satu suku yang menerapkan prinsip 

rukun dan hormat yaitu menjunjung norma serta menjaga keharmonisan 

dalam berhubungan (Wismanto 2011 dalam Ardhani, 2015). Budaya 

dalam setiap daerah mempunyai perbedaan dalam nilai – nilai, 

kepercayaan maupun kebiasaan. Oleh karena itu, setiap suku mempunyai 
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cara yang berbeda dalam bersosialisasi termasuk cara dalam bersikap 

dengan orang lain. 

        Hasil penelitian karakterisik responden berdasarkan uang perbulan 

yang diterima responden yaitu jumlah responden paling banyak 

mempunyai uang perbulan sebesar >Rp 700.000. Menurut Mahmud 

(2003) dalam Frisnawati (2012), mengatakan bahwa banyak orang 

cenderung egois dan melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan 

suatu imbalan. Hal ini menimbulkan ketidakpedulian terhadap 

lingkungan sosial. Oleh karena itu, faktor ekonomi bisa mempengaruhi 

seseorang dalam mengambil keputusan. 

2. Tingkat Emotional Spiritual Quotient (ESQ) terhadap Jenis Kelamin 

        Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa nilai ESQ yang paling 

tinggi adalah jenis kelamin perempuan. Beberapa penelitian menemukan 

bahwa wanita lebih menyadari emosi mereka, menunjukkan empati dan 

lebih baik dalam hubungan interpersonal dibandingkan dengan pria. 

Penelitian yang dilakukan oleh Singh (2002) dalam Sarhad (2009) juga 

menunjukkan bahwa wanita memiliki kecerdasan emosi yang lebih 

tinggi.  

        Hal ini didukung oleh Goleman (1995) dalam Khaterina dan Garliah 

(2012) mengatakan bahwa orang tua lebih banyak memperlihatkan emosi 

yang bervariasi ketika berinteraksi dengan anak perempuan, sehingga 

anak perempuan menerima lebih banyak pelatihan pada emosi. 

Ramayulis (2002) dalam Lesmana (2014) menuliskan ada beberapa 
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faktor yang memepengaruhi kecerdasan spiritual, salah satunya adalah 

faktor jenis kelamin, wanita lebih cendrung rajin atau tekun untuk 

melakukan ritual keagamaan yang diyakininya, seperti ke tempat 

peribadatan agama dan ritual keagamaan yang menyebabkan kecerdasan 

spiritual tinggi. Oleh karena itu, jenis kelamin mempengaruhi tingkat 

emotional spiritual quotient (ESQ).         

3. Tingkat Emotional Spiritual Quotient (ESQ) terhadap Suku 

        Penelitian ini menunjukan bahwa suku jawa memiliki tingkat ESQ 

yang tinggi dibangdingkan suku non jawa. Hal ini dikarenakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional adalah suku. Menurut 

Septian dan Edy (2011), budaya dalam berbagai suku mengandung cara 

hidup yang berbeda-beda, meliputi cara berpikir dan bertindak. Konsep 

kecerdasan emosi dalam konteks budaya Jawa dipahami sebagai 

kemampuan dalam mengelola nafsu dan rasa. Budaya jawa mengenal 

konsep ini dengan istilah "narima in pandum" sebagai wujud dari mawas 

diri, tata, empati, niat, kehendak sejati dan keselarasan sosial (Casmini, 

2011). Bagi Orang Jawa kehidupan pada dasarnya telah diatur oleh 

Tuhan, manusia tinggal menerima apa adanya, tabah  dan pasrah 

terhadap takdir. Budaya Jawa melakukan internalisasi secara turun-

temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui unit-unit 

masyarakat sejak dari keluarga, sekolah, hingga arena sosial yang lebih 

luas (Sedyawati, 2006). 
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4. Tingkat Altruisme terhadap Jenis Kelamin 

        Penelitian ini menunjukan bahwa distribusi perempuan lebih banyak  

daripada laki-laki dengan nilai altruisme cukup. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Zimmer-Gembeck, et.al, (2005) mengatakan bahwa 

kecenderungan menolong lebih besar pada remaja perempuan 

dibandingkan dengan remaja laki-laki (Sarwono, 2009). Perempuan 

mengekspresikan tingkat empati yang lebih tinggi daripada laki-laki, hal 

ini disebabkan oleh perbedaan genetis atau perbedaan pengalaman 

sosialisasi. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Sarwono (2009) yang mnyatakan bahwa laki-laki cenderung mau terlibat 

melakukan altruistik pada situasi darurat yang membahayakan saja, 

sedangkan perempuan lebih mau terlibat dalam aktivitas altruistik pada 

situasi yang bersifat memberi dukungan emosi, merawat, dan mengasuh.  

5. Tingkat Altruisme terhadap Jenis Suku 

        Altruisme dengan kategori cukup di dominasi oleh suku jawa. 

Dalam budaya jawa, sikap saling menghargai orang lain yang disebut 

dengan tepa slira masih tetap diajarkan dan dipertahankan dari generasi 

ke generasi. Effendi, dkk (2013) dalam Khotimah (2014) mengatakan 

bahwa tepa slira dalam ajaran islam biasa dikenal dengan  tasamuh.  

Tasamuh artinya suatu sikap menghargai pendirian orang lain (seperti 

pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda 

atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri atau tidak mementingkan 

kepentingan sendiri (altruistik).  
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6. Emotional Spiritual Quotient (ESQ) 

        Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa ESQ sebagian besar 

mahasiswa PSIK FKIK semester 8 adalah tinggi. Hal ini dikarenakan 

mahasiswa mendapatkan mata kuliah yang mendukung terbentuknya 

nilai tersebut, yaitu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK). 

Didalam pendidikan AIK mahasiswa diajarkan secara aktif untuk 

mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan. Menurut Agustian (2006), pendidikan spiritual merupakan 

pendidikan yang menekankan pesoalan-persoalan value atau makna yang 

lebih luas dan kaya. Hal ini didukung oleh penelitian Zain (2012), 

mengatakan bahwa ESQ dapat ditelaah melalui kemampuan dalam  

mengolah  emosi  sehingga  dapat  memotivasi  diri dalam menghadapi  

persoalan  makna  atau value, atau dengan kata lain pendidikan spiritual  

dapat menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih 

baik. Oleh karena itu, nilai ESQ mahasiswa keperawatan tinggi karena di 

dukung oleh pendidikan spiritual yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan 

(AIK). 

        Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan pelatihan-pelatihan 

softskill. Pelatihan tersebut akan membuat mahasiswa mampu untuk 

mengelola diri, mengelola orang lain, dan menjalin hubungan baik 

dengan orang lain. Pelatihan softskill juga akan menghasilkan mahasiswa 

yang berkakrakter yaitu mahasiswa yang memiliki kualitas mental, 

kekuatan moral, akhlak, atau budi pekerti yang berasal dari nilai-nilai. 
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Menurut Agustian (2006), dalam membentuk karakter harus berdasarkan 

konsep ESQ yaitu mental building, personal strength, dan social 

strength. Selanjutnya, menurut analisa peneliti tahapan-tahapan pelatihan 

softskill mahasiswa PSIK UMY sudah mencakup konsep ESQ tersebut. 

7. Altruisme mahasiswa keperawatan 

        Berdasarkan tabel 3.5 nilai altruisme sebagian besar mahasiswa 

PSIK UMY semester 8 berada dikategori cukup. Hal ini dikarenakan ada 

berbagai faktor yang dapat mempengaruhi nilai altruisme, salah satu 

faktor tersebut adalah motivasi. Seseorang dalam melakukan suatu 

perbuatan ataupun perilaku didukung oleh besar kecilnya motivasi yang 

ada dalam diri. Motivasi  yang  ada  pada  diri  seseorang  akan  

mempengaruhi  apakah  dia  akan mengerjakan  setiap  tugasnya  dengan  

baik  atau  sebaliknya, apakah dia akan berperilaku baik atau tidak. 

Menurut  Astuti  (2001) dalam Halimah (2010),  mengatakan bahwa 

salah  satu  hal  yang  terpenting dan perlu  dipertimbangkan oleh 

individu untuk  berperilaku  adalah  motivasi. Motivasi positif yang 

tinggi akan membuat seseorang berperilaku altruistik. Oleh karena itu, 

motivasi yang rendah juga akan membuat nilai altruisme rendah.  

        Selain itu, altruisme mahasiswa PSIK UMY juga dapat dipengaruhi 

oleh kegiatan kegiatan sosial. Kegiatan sosial tersebut dapat didapatkan 

dengan megikuti organisasi organisasi sosial yang ada di lingkungan 

kampus UMY. Organisasi sosial yang ada di PSIK UMY seperti 

organisasi NCC akan membuat seseorang mempunyai nilai altruisme 
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yang lebih baik. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang mengikuti 

organisasi tersebut akan lebih sering bertemu secara langsung dengan 

orang lain, hal ini akan menimbulkan perasaan empati. Organisasi sosial 

akan membuat seseorang mempunyai rasa empati yang tinggi dan akan 

membentuk rasa altruisme dalam diri seseorang. Sesuai dengan 

pernyataan Rutston (1982) dalam Hur (2012) yang menyebutkan bahwa 

empati merupakan salah satu aspek dari altruisme. Menurut analisa 

peneliti, mahasiswa PSIK UMY semester 8 yang mengikuti kegiatan 

sosial tidak begitu banyak oleh karena itu mahasiswa PSIK UMY 

semester 8 memiliki nilai altruisme yang rendah.  

8. Hubungan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) terhadap Altruisme 

pada mahasiswa keperawatan UMY 2012 

        Hasil penelitian tersebut menggunakan uji Spearman Rank dan 

didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara emotional 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 oleh 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 emotional 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. 
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Seharusnya nilai 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, motivasi positif yang tinggi pada seseorang akan 

menimbulkan perilaku altruistik. 

        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 
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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 mampu berperilaku prososial dengan baik terhadap lingkungan 

sekitarnya. 

        Di dalam pengembangan perilaku altruisme pada diri individu 

maupun mahasiswa PSIK 2012 tidak lepas dari kebiasaan yang 

diterapkan dalam sebuah keluarga. Hal ini dikarenakan lingkungan 

keluarga adalah lingkungan pendidikan informal yang mempengaruhi 

aspek perkembangan anak. Pola asuh orang tua dapat mengajarkan 

perilaku prososial melalui modeling (Papalia et.al). Perilaku altruisme 

dapat muncul tergantung dari situasi dan kondisi, karena situasional 

dapat meningkatkan atau menurunkan kecenderungan orang untuk 

melakukan perilaku altruisme. Menurut Myers (1999) dalam sarwono 

(2009) mengemukakan bahwa faktor situasional yang pertama adalah 

adanya model, karena model yang berperilaku altruisme mempunyai 

pengaruh positif untuk meningkatkan perilaku altruisme pada orang lain.  
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D. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian 

        Sejauh yang peneliti ketahui bahwa sampai saat karya tulis ilmiah 

ini selesai belum ada yang melakukan penelitian tentang hubungan antara 

emotional spiritual quotient (ESQ) dengan altruisme pada mahasiswa 

keperawatan UMY 2012. 

2. Kelemahan Penelitian 

1. Kurangnya data demografi responden yang mungkin mempengaruhi 

variabel penelitian seperti tinggal bersama orang tua atau tidak. 

2. Responden dalam penelitian ini terlalu homogen dengan 

perbandingan laki laki dan perempuan yang tidak seimbang. 


