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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Data skala kedisiplinan, skala kecerdasan spiritual dan skala motivasi

imamat yang diperoleh dari penelitian dianalisis untuk menguji hipotesis mayor

dan hipotesis minor dari peneltian ini. Untuk menguji hipotesis penelitian ini

digunakan teknik analisis regresi 2 (dua) prediktor dan teknik analisis korelasi

Product Moment dengan bantuan program Satistical Packages for Social Science

(SPSS) release versi 16. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu

dilakukan uji normalitas sebaran, dan uji linearitas hubungan antara variabel bebas

dengan variabel tergantung.

1. Uji Normalitas Sebaran

Uji normalitas dilakukan sebelum analisis data dengan tujuan untuk

mengetahui distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini normal atau tidak.

Uji normalitas dimaksud menggunakan teknik One Sample KolmogorovSmirnov

pada program Satistical Packages for Social Science (SPSS) for MS Windows

Release versi 16. Sebaran data dinyatakan berdistribusi normal jika p > 0,05

demikian pula sebaliknya. Di bawah ini adalah tabel hasil uji normalitas:
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Tabel 16: Hasil Uji Normalitas

Variabel KolmogrovSmirnov Z Asymp. Sig (2tailed)
Kedisiplinan 0,664 0,769
Kecerdasan Spiritual 0,600 0,864
Motivasi Imamat 0,688 0,731

Hasil uji normalitas dengan One Sample KolmogorovSmirnov pada ketiga

variabel menunjukkan bahwa semua data berdistribusi normal yaitu; kedisiplinan

memiliki nilai Z = 0,664 (p = 0,769 > 0,05); kecerdasan spiritual memiliki nilai

Z=0,600 (p = 0,864 > 0,05) dan motivasi imamat memiliki nilai Z=0,688

(p=0,731>0,05).

2. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui linear tidaknya pola sebaran

variabel bebas dan variabel tergantung. Jika p < 0,05 maka data dinyatakan linear,

demikian pula sebaliknya. Nilai Sig merupakan bilangan yang tertera pada kolom

Sig baris linear dalam tabel Model Summary and Parameter Estimates hasil

perhitungan pengujian linieritas garis regresi dalam program SPSS.  Tabel 17 di

bawah ini adalah hasil uji linearitas variabel bebas dengan variabel tergantung.

Tabel 17: Hasil Uji Lineritas

Variabel Bebas F Sig Asumsi
Kecerdasan Spiritual 27,149 0,000 (p<0,05) Linear
Motivasi Imamat 20,678 0,000 (p<0,05) Linear
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Berdasarkan tabel 17 di atas dapat dikatakan bahwa variabel prediktor,

yaitu kecerdasan spiritual dan motivasi imamat menunjukkan pola hubungan yang

linear dengan kedisiplinan.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi

dua (2) prediktor dan teknik analisis korelasi product moment person.

a. Uji Hipotesis Mayor

Hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara

kecerdasan spiritual dan motivasi imamat dengan kedisiplinan calon imam. Untuk

menguji hipotesis mayor digunakan teknik analisis regresi dua prediktor dengan

bantuan program Satistical Packages for Social Science (SPSS) for MS Windows

Release versi 16.

Hasil pengujian hipotesis mayor menunjukkan nilai F sebesar 17.316

dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,01

(p=0,000<0,01) sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual dan

motivasi imamat secara simultan memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap

kedisiplinan. Selain itu, hasil pengujian dimaksud menunjukkan nilai koefisien

determinasi (R²) sebesar 0,378. Hal ini berarti daya penjelasan variabel bebas

yaitu kecerdasan spiritual dan motivasi imamat terhadap kedisiplinan adalah

37,8%.
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b. Uji Hipotesis Minor

Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis minor. Untuk menguji hipotesis

minor digunakan teknik korelasi product moment person. Analisis korelasi

bertujuan untuk melihat hubungan kecerdasan spiritual dan motivasi imamat

dengan kedisiplinan secara parsial. Tabel 18 di bawah ini merupakan data hasil

analisis korelasi.

Tabel 18: Data Hasil Analisis Korelasi

Variabel Korelasi Person Sig. (1-tailed) N
Kecerdasan Spiritual 0,565 0,000 60
Motivasi Imamat 0,513 0,000 60

Dependent Variable: Kedisiplinan

Pada tabel 18 di atas ditunjukkan nilai koefisien korelasi antara kecerdasan

spiritual dengan kedisiplinan sebesar 0,565 (p=000<0,01) dan nilai koefisien

korelasi antara motivasi imamat dengan kedisiplinan sebesar 0,513

(p=0,000<0,01).

B. PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesi mayor memperlihatkan nilai F sebesar 17,316

dengan tingkat signifikansinya p=0,000 <0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa ada

hubungan yang sangat signifikan antara kecerdasan spiritual dan motivasi imamat

dengan kedisiplinan. Dengan demikian hipotesis mayor diterima. Nilai koefisien

determinasi (R²) yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis mayor adalah 0,378.

Nilai koefisien determinasi berfungsi untuk menunjukkan daya penjelasan atau

pengaruh kedua variabel bebas, yaitu kecerdasan spiritual dan motivasi imamat



67

terhadap kedisiplinan. Hal ini berarti bahwa daya penjelasan kedua variabel bebas,

yaitu kecerdasan spiritual dan motivasi imamat terhadap kedisiplinan adalah

sebesar 37,8%  dan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor atau variabel-variabel

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan kata lain, kecerdasan spiritual

dan motivasi imamat secara simultan berpengaruh terhadap kedisiplinan sebesar

37,8%.

Hasil ini mengkonfirmasi pendapat dan pengalaman para formator yang

melihat bahwa ada hubungan antara kecerdasan spiritual dan motivasi imamat

dengan kedisiplinan para calon imam (bdk. Para Wali Gereja Provinsi Gerejawi

Ende, 1990). Selain itu hasil ini sesuai dengan pandangan beberapa dokumen

Gereja yang berbicara tentang calon imam dan imam, yaitu: Dekrit Tentang

Pembinaan Imam (OT no.11), di bawah judul “Menuju Kedewasaan

Kepribadian”, menekankan pentingnya kehidupan rohani sebagai bagian dari

kecerdasan spiritual dan motivasi imamat dalam hubungannya dengan

kedisiplinan. Dekrit Tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam, yang

mendeskripsikan pentingnya kedalaman hidup rohani dan motivasi imamat

sebagai bantuan untuk para imam dalam menghayati keutamaan-keutamaan hidup,

terutama ketaatan sebagai salah satu aspek kedisiplinan (PO. No. 3, 8 & 12).

Instruksi “Imam, Gembala dan Pemimpin Paroki” (Konggregasi Klerus, 2012)

pada bagian tentang “Kesetiaan Imam Terhadap Disiplin Gerejawi” memandang

kedisiplinan sebagai sebuah keutamaan yang lahir dari kedalaman hidup rohani,

kesadaran diri dan motivasi untuk melayani seperti Kristus. Tata Laksana Karya

Pastoral Bagi Pastor Paroki (Waligereja Nusra, 1990) memandang ketaatan
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sebagai bagian dari kedisiplinan lahir dari pengalaman spiritual dan motivasi

“mengikuti teladan Kristus”. Hasil ini juga sesuai dengan tujuan pembinaan calon

imam (Komisi Seminari KWI, 2012; Konferensi Waligereja Indonesia, 2013).

Tabel 18 di atas menampilkan hasil analisis korelasi antara kecerdasan

spiritual dengan kedisiplinan dan korelasi antara motivasi imamat dengan

kedisiplinan. Hasil yang ditunjukkan dalam tabel 18 di atas merupakan jawaban

terhadap hipotesi minor dari penelitian ini. Hipotesis minor pertama adalah ada

hubungan positif antara kecerdasan spiritual dengan kedisiplinan. Hasil pengujian

hipotesis minor pertama memperlihatkan bahwa nilai koefisien korelasi antara

variabel kecerdasan spiritual dengan kedisiplinan adalah rx1y=0,565 (p=0,000 <

0,01). Koefisien korelasi bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan

antara kecerdasan spiritual dengan kedisiplinan adalah positif, yang berarti bahwa

semakin tinggi kecerdasan spiritual maka semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan.

Dengan demikian hipotesis minor pertama diterima.

Hasil ini mendukung temuan Wiratih & Setyawan (2014), yang

menunjukkan bahwa semakin tinggi kecerdasan spiritual, maka semakin tinggi

pula kedisiplinan. Hal itu juga berlaku sebaliknya, semakin rendah kecerdasan

spiritual, maka semakin rendah pula kedisiplinan. Hasil serupa ditemukan dalam

penelitian Indiani (2014). Crusec & Kuczynski (dalam Somayeh, Mirshah,

Mostafa & Azizollah, 2013) menandaskan bahwa pertumbuhkan nurani dan

kesadaran diri yang merupakan aspek kecerdasan spiritual memiliki hubungan

dengan kedisiplinan.
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Hasil penelitian ini mendukung pendapat Vaughan (2002) dan Singh &

Sinha (2013) serta para formator di Seminari Tinggi yang memandang latihan-

latihan rohani sebagai bagian dari usaha peningkatan kecerdasan spiritual dan

berpengaruh terhadap kedisiplinan. Zohar & Marshall (dalam, Safara & Bhatia,

2013) percaya bahwa kecerdasan spiritual bertumbuh melalui latihan-latihan

rohani dan menolong individu untuk berperilaku yang baik. Dalam wawancara

dengan Romo Perfek dikatakan bahwa calon imam yang setia dan rajin dalam

mengembangkan kehidupan rohaninya biasanya merupakan pribadi yang memiliki

kedisiplinan yang baik. Zohar & Marshall (2001) menyatakan bahwa kecerdasan

spiritual membantu seseorang untuk memiliki kedisiplinan. Sebab, seperti yang

ditandaskan oleh Ronel & Israel (2008), Singh & Sinha (2013) dan Kleruk (2016)

bahwa kecerdasan spiritual merupakan pusat dan dasar bagi kecerdasan yang lain

sehingga menjadi pedoman bagi seseorang dalam bertingkah laku.

Dalam hubungan dengan tahapan perkembangan dewasa awal, kecerdasan

spiritual membantu calon imam dalam memecahkan persoalan makna dan nilai

hidup, serta pola tingkah laku (Zohar & Marshall, 2001) yang berhubungan

dengan panggilan hidupnya serta menolongnya untuk menjalankan panggilan

hidupnya dengan penuh suka cita (bdk., Sitinjak & Kahija, 2016). Kecerdasan

spiritual membantu calon imam untuk menyadari dan mengetahui bahwa

“kebutuhan untuk membentuk hubungan yang kuat, stabil, dekat dan penuh

perhatian merupakan motivator penting dari tingkah laku manusia” (Papalia, Olds

& Feldman, 2013) dan kebutuhan untuk memperoleh keturunan (Bornot, dalam

Sperry, 2003) merupakan kebutuhan manusia yang normal. Menurut Erikson
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(Papalia, Olds & Feldman, 2013), kebutuhan akan intimacy merupakan “persoalan

utama pada masa dewasa awal”. Sedangkan menurut Bornot persoalan utama

kaum selibater pada usia dewasa awal adalah kebutuhan akan keturunan

(generativity). Bornot (Sperry, 2003) membagi tahapan kehidupan selibat dalam

empat tahap berdasarkan pemikiran Erikson; 1) Adolescent Celibacy (masa puber

hingga masuk umur 20-an). 2) Generative Celibacy (umur 20-an hingga awal 30-

an). 3) Intimate Celibacy (umur 30-an tengah hingga 50-an). 4) Integral Celibacy

(umur 50-an hingga usia lanjut).

Dorongan seksual untuk bersatu dengan lawan jenis dan memperoleh

keturuan dirasakan oleh para calon imam sebagai manusia yang normal. Namun,

“untuk menjadi manusia yang penuh tidak harus mengungkapkan dorongan itu

secara badaniah. Bukankah suami isteri yang mengungkapkan secara badaniah

tidak selalu menjamin mereka menjadi manusia yang penuh dan holistic?” (Kraft,

dalam Suparno, 2007b). Dengan kesadaran ini, calon imam akan memilih untuk

menjadi imam dengan benar, bebas dan bertanggung jawab. Pilihan menjadi imam

dalam Gereja katolik dengan kewajiban selibat dapat diterimanya sebagai

pengurbanan dirinya “untuk persatuan dengan Kristus”, yang terwujud dalam

pengurbanan bagi umat yang dipercayakan kepadanya, seperti “pengurbanan

suami atau isteri untuk keluarganya” (Suharman, 2012). Dalam pelayanannya,

imam “menjadi segalanya bagi semua mereka yang dipercayakan kepadanya”

yang berarti “menolak mereka menjadi miliknya, dan dengan begitu

menjadikannya miliki mereka” (Suharman, 2012). Hal ini hanya mungkin bila

calon imam dan imam memahami panggilan imamatnya sebagai calling yang
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merupakan suatu panggilan yang transendental (Dik & Duffy, dalam Yuniswara &

Handoyo, 2013) dan mengintegrasikan kehidupan spiritualnya dengan

seksualitasnya sehingga ia menjadi sehat secara spiritual dan seksual (Chen, dalam

Suparno, 2007b).

Penelitian Sitinjak & Kahija (2016) menunjukkan bahwa kecerdasan

spiritual yang dikembangkan melalui latihan-latihan rohani sangat menolong

imam dalam menghayati panggilan “imamatnya dan dalam hubungannya dengan

sesama, seperti merasakan empati, kedamaian dalam Tuhan, merasakan sukacita

dalam menjalani kehidupan, dan selalu mengungkapkan syukur”.

Hipotesis minor kedua adalah ada hubungan positif antara motivasi

imamat dengan kedisiplinan. Hasil pengujian hipotesis minor kedua menunjukkan

nilai koefisien korelasi antara variabel motivasi imamat dengan variabel

kedisiplinan adalah rx2y = 0,513 (p = 0,000 < 0,01). Koefisien korelasi bernilai

positif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi imamat dengan

kedisiplinan adalah positif, yang berarti bahwa semakin tinggi motivasi imamat

maka semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan. Dengan demikian hipotesis minor

kedua diterima.

Hasil ini sesuai dengan studi Somayeh, Mirshah, Mostafa & Azizollah

(2013) yang menunjukkan bahwa motivasi memiliki peran yang penting dalam

pembentukan kedisiplinan. Hal ini ditunjukkan juga dalam studi Waschull (2005)

di mana motivasi berpengaruh terhadap kedisiplinan. Motivasi berkorelasi sangat

signifikan dengan kedisiplinan. Menurut Kompri (2016), motivasi memberi

petunjuk tingkah laku, termasuk tingkah laku kedisiplinan. Selain itu, hasil
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penelitian ini juga mendukung hasil penelitian-penelitian terdahulu, yang meneliti

hubungan antara motivasi dengan kedisiplinan (Tu’u 2004; Anggorowati &

Suhartini, 2012; Kirana, 2013; Yoesna, 2013; Sari, 2015). Hasil penelitian-

penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara

motivasi dengan kedisiplinan dan hubungan itu bersifat positif, yang berarti

semakin tinggi motivasi maka semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan. Nilai

koefisien korelasi antara motivasi dengan kedisiplinan yang positif di atas

menunjukkan bahwa “motivasi sangat penting dalam upaya menegakkan dan

meningkatkan” kedisiplinan (Yoesna, 2013).

Studi Yuniswara & Handoyo (2013) menunjukkan bahwa calon imam

yang memiliki motivasi imamat yang jelas dalam dirinya (career decidedness)

akan meningkatkan kedisiplinan dalam usaha untuk mengembangkan panggilan

imamatnya. Calon imam yang demikian umumnya akan dengan tekun dan setia

melakukan pengolahan diri untuk menemukan: “career choice comfort atau rasa

nyaman akan pilihan karirnya, self clarity atau kejelasan diri terhadap pilihan dan

choice-work salience atau anggapan bahwa pilihan karirnya penting untuk masa

depannya” (Yuniswara & Handoyo, 2013).

Berhadapan dengan kebutuhan akan keintiman (Erikson, dalam Papalia,

Olds & Feldman, 2013) atau kebutuhan akan keturunan (Bornot, dalam Sperry,

2003) pada masa dewasa awal, Widiastuti & Sudiantara (2013) menegaskan agar

calon imam dan imam membangun motivasi awal yang mendasari keinginan

untuk menjadi seorang imam atau motivasi imamat dengan kokoh dan tetap

berpedoman pada komitmen awal ketika memutuskan untuk menjadi imam.
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“Kematangan, kedewasaan, dan ketetapan hati dan budi sangat dibutuhkan untuk

menjadi seorang imam sejati” (Widiastuti & Sudiantara, 2013).

Penelitian Widiastuti & Sudiantara (2013) menunjukan bahwa imam yang

hanya mengandalkan motivasi eksternal untuk menjadi imam seperti supaya

mendapat penilaian positip dari masyarakat dan menjadi imam karena keinginan

orang tua atau karena lingkungan yang membutuhkan imam tidak bertahan dalam

panggilan imamatnya. Dalam penelitian Widiastuti & Sudiantara tersebut

terungkap bahwa motivasi imamat seorang imam yang tidak mendalam yaitu

tanpa motivasi internal yang lahir dari kedalaman hati dan hanya memiliki

motivasi eksternal menyebabkan imam tersebut tidak bahagia dengan

panggilannya. Karena merasa tidak bahagia dengan panggilannya maka imam

tersebut memutuskan untuk meninggalkan imamat.

Bagi seorang selibater, kebutuhan akan keintiman ataupun kebutuhan akan

keturunan harus diterima sebagai sesuatu yang normal dan harus dikelolah dengan

dengan baik (Bdk., Sipe, dalam Suparno, 2007b). Untuk itu, menurut Schneiders

(dalam Suparno, 2007b), kekuatan yang harus dikembangkan secara seimbang

oleh kaum selibater dalam menjalankan hidup selibat adalah 1) kesatuan dengan

Tuhan yang memanggilnya, 2) komunitas tempat ia hidup dan 3) pelayanan atau

perutusannya untuk orang lain. Penelitian Hagang (2016) memperlihatkan bahwa

ketiga hal di atas; kesatuan dengan Tuhan, komunitas dan pelayanan membuat

kaum selibater (imam, biarawan-biarawati) bertahan dalam panggilannya dan

memampukan mereka untuk “memberikan cinta pada orang lain” dengan bebas

dan menjadikan panggilan mereka bermakna. Ketiga kekuatan di atas dapat
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dikembangkan secara seimbang bila calon imam dan imam memiliki motivasi

imamat yang kokoh yang lahir dari kedalaman nuraninya sendiri (Bdk., Widiastuti

& Sudiantara, 2013).

C. KELEMAHAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini tentunya memiliki kelemahan dan keterbatasan. Beberapa

kelemahan dan keterbatasan dari penelitian ini adalah:

1. Subyek penelitian ini umumnya pernah didampingi oleh peneliti, selama

peneliti bekerja sebagai formator di Seminari Tinggi Interdiosesan Santo

Petrus Ritapiret sehingga kemungkinan terdapat bias dalam pengisian data

yang diperoleh.

2. Penelitian ini hanya meneliti faktor internal yang memengaruhi

kedisiplinan calon imam dan tidak memerhatikan faktor eksternal yang

memengaruhi kedisiplinan calon imam. Pada hal data menunjukkan bahwa

terdapat 19,84% calon imam yang mendapat peringatan karena tindakan

indisipliner. Tingginya prosentase calon imam yang mendapat peringatan

karena tindakan indisipliner dapat dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

calon imam (faktor internal), atauran beserta faktor eksternal lainnya dan

formator yang memberikan penilaian terhadap tingkat kedisiplinan calon

imam.

3. Penelitian ini hanya berfokus pada calon imam diosesan (projo) dan tidak

dilakukan pada para calon imam dari konggregasi religius seperti calon

imam dari Konggregasi Serikat Sabda Allah (SVD) dan calon imam dari
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Ordo Karmel.

4. Responden penelitian ini merupakan tamatan dari Semanari Menengah

yang telah dididik untuk mengembangkan kecerdasan spiritual dengan

baik dan didampingi untuk memiliki motivasi imamat. Hal ini tentunya

berbeda dengan para calon imam yang tidak dididik secara khusus di

Seminari Menengah untuk menjadi imam.
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