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Kecerdasan Spiritual adalah kecerdasan tertinggi yang dimiliki manusia, dan juga 

kecerdasan ini merupakan pusat paling mendasar dasar diantara kecerdasan 

lainnya, dan juga kecerdasan spiritual berhubungan dengan kualitas batin 

seseorang yang mengarahkan pada kebaikan dan kebenaran. 

Altruisme adalah suatu tindakan yang diberikan atau ditujukan  pada orang lain 

dan memberi manfaat secara positif bagi orang lain atau orang yang dikenai 

tindakan tersebut dan dilakukan suka rela tanpa mengharapkan imbalan apa pun, 

atau hanya sekedar untuk persahabatan, sikap ini tidak berdasarkan tekanan atau 

norma bahkan sikap ini dapat merugikan bagi si penolong. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara kecerdasan spiritual dengan altruisme pada mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel, yaitu variabel kecerdasan spiritual sebagai variabel bebas 

dan variabel altruisme sebagai variabel terikat. Sampel dari penelitian ini adalah 

mahasiwa psikologi angkatan 2010-2013 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

sebanyak  73 mahasiswa, teknik sampling yang digunakan adalah random 

sampling. Instrument yang digunakan adalah skala kecerdasan spiritual dan skala 

altruisme dengan menggunakan skala pengukuran Likert. Validitas alat ukur 

diperoleh dari hasil korelasi product moment person dan reliabilitas dari alpha 

cronbach dengan hasil α=0,912 untuk kecerdasan spiritual dan α=0,913 untuk 

altruisme. Metode analisis data menggunakan korelasi product moment person. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antra 

kecerdasan spiritual dengan altruisme adalah nilai signifikasi 0,876. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima 

dibuktikan dengan adanya hubungan yang positif antara kecerdasan spiritual 

dengan altruisme, artinya semakin tinggi tingkat tingkat kecerdasan spiritual maka 

semakin tinggi altruisme yang dimiliki seseorang, sebaliknya semakin rendah 

tingkat kecerdasan spiritual maka semakin rendah pula tingkat altruisme 

seseorang.    


