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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka hubungan antara 

kecerdasan spiritual dengan altruisme pada mahasiwa Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Tingkat kecerdasan spiritual mahasiwa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pada 

kategori tinggi sebesar 16,43% , kategori sedang sebesar 71,23%, dan pada 

kategori rendah sebesar 12,32%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

spiritual mahasiwa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang adalah sedang. 

2. Tingkat altruisme mahasiwa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pada kategori 

tinggi sebesar 15,00% , kategori sedang sebesar 71,23%, dan pada kategori 

rendah sebesar 13,70%. Jadi dapat disimpulkan bahwa altruisme mahasiwa 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

adalah sedang. 

3. Hubungan antara kecerdasan spiritual dengan altruisme pada mahasiwa 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

adalah signifikan dengan hasil korelasi product moment rxy =  0.876 ; sig = 
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4. 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecerdasan 

spiritual maka semakin tinggi pula altruisme seseorang.  

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka ada 

beberapa hal yang perlu direkomendasikan, diantaranya adalah :  

1. Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

  Banyak dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang  untuk kecerdasan spiritual dan altruisme 

keduanya pada tingkatan sedang. Menurut penulis kecerdasan spiritual dan 

altruisme ini sangat penting untuk dipahami, dihayati secara mendalam dan 

diterapkan oleh mahasiswa psikologi. mengingat masih banyaknya orang-orang 

yang hidup dalam kesusahan dan membutuhkan pertolongan, hendaknya kita 

sebagai mahasiswa yang menjunjung tinggi agen perubahan dapat melakukan 

tindakan mulia tersebut. 

 

2. Fakultas Psikologi 

  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah Universitas yang 

memakai integrasi antara keilmuan barat dan keilmuan islam, hal ini ini 

tercermin dalam visi dan misi universitas itu sendiri. Fakultas Psikologi yang 

merupakan bagian dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentu konsis 

dalam memperjuangkan bagaimana Visi Misi Universitas ini mampu tercapai. 

Melihat hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan menunjukkan 
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tingkat kecerdasan spiritual dan altruisme mahasiswa Psikologi pada tataran 

sedang, dari sinilah peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi bahan 

evaluasi bagi birokrasi khususnya Fakultas Psikologi agar mahasiswa Psikologi 

memiliki tingkat kecerdasan spiritual tinggi seperti halnya visi misi Universitas 

dan memiliki tingkat altruism tinggi pula, karena lulusan psikologi tentu 

minimal dia akan menjadi helper yang akan membantu orang lain. 

 

3.  Penelitian Selanjutnya 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam memahami altruisme tidak hanya faktor kecerdasan spiritual 

yang dapat dilakukan, tetapi masih banyak faktor-faktor yang lain yang 

mungkin sangat erat hubungannya dengan altruism. Misalnya adanya (1) 

pengaruh situasi, yaitu kehadiran orang lain (bystanders), menolong jika orang 

lain juga menolong, desakan waktu, kemampuan yang dililiki, (2) pengaruh 

dari dalam diri sendiri, yaitu perasaan, faktor sifat (trait), agama, tahapan 

moral, orientasi seksual, dan jenis kelamin, dan(3) jenis kelamin, kesamaan, 

tanggung jawab korban, dan menarik (Sarwono,1999). Selain itu juga suasana 

hati, empati, meyakini keadilan dunia, faktor sosiobiologis, dan faktor sosial. 

    Selain menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, juga diharapkan 

untuk melakukan jenis penelitian explanatory reseach atau penelitian yang 

sifatnya menjelaskan hubungan dua variabel yang diteliti dalam judul di atas 

(Hubungan antara Kecerdasan Spiritual dengan Altruisme). 
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 Demikian saran dari penulis, semoga penelitian ini ada manfaatnya 

dan memberikan sumbangsih bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan 

terhadap masalah ini dan juga semua insan yang ingin melakukan penelitian 

yang serupa. 

 


