
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data skala penyalahgunaan narkoba, dan kecerdasan 

spiritual dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian dengan 

menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment untuk mencari 

hubungan antara kecerdasan spiritual dengan penyalahgunaan narkoba. 

Uji normalitas penelitian dan uji linieritas hubungan variabel 

bebas dan variabel tergantung harus dilakukan terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengujian terhadap korelasi antar variabel. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) Release 13.0. Penghitungan normalitas dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji normalitas 

pada variabel penyalahgunaan narkoba menunjukkan nilai K-S Z 

sebesar 0,907 (p>0,05). Uji normalitas pada variabel kecerdasan 

spiritual menghasilkan K-S Z sebesar 0,797 (p>0,05). 

Berdasarkan uji asumsi yang telah dilakukan ini, menunjukkan 

bahwa kedua variabel tersebut memiliki sebaran data yang 

normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-1. 

 

45 



 46

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel yang ada. Variabel penyalahgunaan narkoba dan 

kecerdasan spiritual memiliki hubungan dengan nilai F lin 

sebesar 13,206 (p<0,05) yang berarti bahwa hubungan antara 

kecerdasan spiritual dengan penyalahgunaan narkoba adalah 

hubungan linier. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran E-2. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Perhitungan pada tahap ini untuk menguji hubungan antara 

kecerdasan spiritual dengan penyalahgunaan narkoba menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dengan menggunakan program 

SPSS 13.0. Hasil uji korelasi product moment yang menguji 

hubungan antara kecerdasan spiritual dengan penyalahgunaan 

narkoba menghasilkan nilai sebesar - 0,535 (p<0,01), artinya ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara kecerdasan spiritual 

dengan penyalahgunaan narkoba. 

xyr

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang 

berbunyi “ Ada hubungan negatif antara kecerdasan spiritual dengan 

penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi kecerdasan spiritual yang 

dimiliki maka penyalahgunaan narkoba akan semakin rendah, 

demikian juga sebaliknya semakin rendah kecerdasan spiritual yang 
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dimiliki maka penyalahgunaan narkoba akan semakin tinggi” dapat 

diterima pada taraf signifikansi 1%. 

Kecerdasan spiritual memberikan sumbangan sebesar 28,6% 

terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini berarti kecerdasan 

spiritual memberikan sumbangan efektif (SE) sebesar 28,6% 

terhadap penyalahgunaan narkoba. Hasil analisis selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran F-1. 

 

B. Pembahasan 

Hasil hipotesis penelitian yaitu ada hubungan negatif antara 

kecerdasan spiritual dengan penyalahgunaan narkoba dapat diterima 

dengan nilai sebesar - 0,535 (p<0,01), artinya ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara kecerdasan spiritual dengan 

penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi kecerdasan spiritual yang 

dimiliki maka penyalahgunaan narkoba akan semakin rendah, demikian 

juga sebaliknya semakin rendah kecerdasan spiritual yang dimiliki maka 

penyalahgunaan narkoba akan semakin tinggi. 

xyr

Pada kasus yang ada di “Rumah Damai”, ditemukan bahwa 

pengguna narkoba kebanyakan mengalami masalah ketidakharmonisan 

dalam keluarga.  Ketika mengalami masalah seperti ketidakharmonisan 

keluarga, siswa tersebut tidak dapat bertahan untuk menghadapinya 

melainkan menghindar dari masalah yang ada dengan menggunakan 

narkoba.  Salah satu contoh masalah ketidakharmonisan keluarga yang 

dialami, yaitu ketika masa remaja orang tua pasien bercerai.  Pasien 

tersebut  mengalami  kebingungan  dalam  memilih orang tua mana 
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yang akan tinggal bersamanya. Sebagai pelarian terhadap masalah yang 

dialami tersebut, pasien lebih sering berkumpul dengan teman-temannya 

yang juga menggunakan narkoba, dan pada akhirnya pasien ikut 

terjerumus menggunakan narkoba. Dapat dikatakan penyalahgunaan 

narkoba merupakan bentuk pelarian dari masalah karena seseorang tidak 

bisa bertahan dan menghadapi masalah tersebut kemudian tidak 

berusaha mencari jalan keluar seperti berdoa kepada Tuhan. 

Salah satu ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual 

adalah mampu mengelola dan bertahan terhadap kesulitan dan 

penderitaan yang dialami, sehingga ketika mengalami masalah dapat 

menyelesaikan konflik atau masalahnya tanpa harus terjerumus ke 

dalam penyalahgunaan narkoba. Kecerdasan spiritual dapat membuat 

seseorang sadar akan bahaya atau efek yang ditimbulkan dari narkoba, 

meskipun narkoba dapat membuat penggunanya merasakan kenikmatan 

luar biasa yang berlangsung sesaat, merasa hebat dan kepercayaan diri 

menjadi tinggi. Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual dapat 

menyadari disamping kenikmatan tersebut ada resiko yang 

membahayakan diri orang tersebut yaitu kelainan paru-paru, gangguan 

lever, hepatitis C dan terinfeksi HIV (Human Imunodeficiency Virus), 

bahkan berujung pada kematian. Hal ini terbukti bahwa pada pasien 

pengguna narkoba rata-rata mengalami gangguan lever (80%), dan 

beberapa ada yang terinfeksi HIV AIDS. 

Sukidi (2004, h.28) mengatakan bahwa kecerdasan spiritual 

membimbing seseorang untuk mendidik hati menjadi benar. Manusia 

spiritual adalah buah dari kecerdasan spiritual yang sukses membimbing 
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manusia menjadi benar dan bercahaya yang mengarahkan pada perilaku 

arif dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan spiritual 

mendidik hati seseorang ke dalam budi pekerti yang baik dan moral 

yang beradab. 

Aspek spiritual dapat membantu seseorang untuk dapat melihat 

permasalahan yang dihadapinya dengan lebih sederhana dan jelas, 

sehingga mampu menemukan jalan keluar dengan pikiran jernih. Orang 

yang mengalami krisis spiritual akan cenderung mudah tertekan atau 

depresi, berpaling ke obat-obatan atau alkohol untuk mendapat tempat 

pelarian sementara, menjadi lesu atau terganggu, bahkan jatuh dalam 

kegilaan (Zohar dan Marshall, 2000, h.163). 

Masalah lain yang dialami oleh pasien adalah orang tua pasien 

yang terlalu sibuk sehingga kebutuhan-kebutuhan pasien tidak terpenuhi 

seperti mendapat perhatian, kasih sayang, mendapat arahan dari orang 

tua ketika pasien mengalami masalah, dan dibimbing untuk mengenal 

Tuhan, sehingga ketika mengalami masalah pasien tersebut cenderung 

berkumpul kepada teman-temannya dan menggunakan narkoba sebagai 

pelarian terhadap masalah yang dialami. Dapat dikatakan bahwa 

seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, akan mampu 

mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Ketika orang 

tersebut menghadapi masalah dapat mengatasi dengan baik dan tidak 

menggunakan narkoba sebagai solusi untuk memecahkan masalah 

tersebut. Sebaliknya jika memiliki kecerdasan spiritual yang rendah dan 

mendapat masalah seperti mengalami ketidakharmonisan dalam 
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keluarga dirinya akan menggunakan narkoba sebagai alternatif solusi 

pemecahan terhadap masalah yang dialaminya tersebut. 

Sumbangan kecerdasan spiritual terhadap penyalahgunaan 

narkoba dapat dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan 

sebesar 28,6%, sisanya 71,4% merupakan faktor-faktor lain seperti 

faktor individu meliputi adanya gangguan kepribadian, faktor usia, 

pandangan yang keliru, faktor lingkungan meliputi faktor keluarga, 

faktor lingkungan tempat tinggal, keadaan sekolah, pengaruh teman 

sebaya, keadaan masyarakat pada umumnya. 

Hasil mean hipotetik (MH) kecerdasan spiritual adalah sebesar 

50 dengan SD = 10, dan mean empirik (ME) adalah sebesar 41,49 

dengan SD = 7,406, dengan demikian ME kecerdasan spiritual lebih 

kecil daripada MH-nya dengan selisih 7,406<10. Hal ini berarti bahwa 

rata-rata kecerdasan spiritual pada pasien termasuk kategori sedang. 

Kategori kecerdasan spiritual pada pasien dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7 
Kategori Kecerdasan Spiritual 

Interval Kecerdasan Spiritual Total Pasien 

Sangat Rendah (< 28,1592) 2 
Rendah (28,1592-37,0464) 7 
Sedang (37,0465-45,9336) 17 
Tinggi (45,9337-54,8208) 7 
Sangat Tinggi (> 54,8208) 2 

Total 35 
 

Hasil mean hipotetik (MH) penyalahgunaan narkoba adalah 

sebesar 42,5 dengan SD = 8,5 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 

50,11 dengan SD = 6,663, dengan demikian ME penyalahgunaan 

narkoba lebih besar daripada MH-nya dengan selisih 6,663<8,5. Hal ini 
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berarti bahwa rata-rata penyalahgunaan narkoba pada pasien termasuk 

kategori sedang namun tergolong cenderung rendah. Kategori 

penyalahgunaan narkoba pada pasien dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8 
Kategori Penyalahgunaan Narkoba 

Interval Penyalahgunaan Narkoba Total Pasien 

Sangat Rendah (< 38,1166) 2 
Rendah (38,1166-46,1122) 9 
Sedang (46,1123-54,1078) 17 
Tinggi (54,1079-62,1034) 6 
Sangat Tinggi (> 62,1034) 1 

Total 35 
 

Ada perbedaan antara hasil pengamatan dengan hasil penelitian. 

Pada hasil pengamatan penyalahgunaan narkoba tergolong tinggi karena 

seseorang yang menjalani rehabilitasi dapat diasumsikan 

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan cenderung tinggi, namun pada 

hasil penelitian penyalahgunaan narkoba tergolong sedang cenderung 

rendah. Hal ini dimungkinkan karena pasien telah menerima treatment 

yang diberikan oleh pihak panti. Ada beberapa kemungkinan yang 

menyebabkan perbedaan antara hasil pengamatan dengan hasil 

penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pada penyebaran skala dilakukan oleh mentor sehingga peneliti tidak 

dapat bertemu secara langsung dengan subjek. Hal ini menyebabkan 

ketika ada beberapa item yang tidak jelas bagi subjek, maka subjek 

tidak bisa menanyakan pada peneliti dan pada akhirnya jawaban 

subjek tidak dapat mencerminkan apa yang akan diungkap dalam 

skala penelitian. Kemungkinan yang lainnya adalah skala tidak 
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dikerjakan oleh subjek, melainkan dikerjakan oleh orang lain yang 

tidak sesuai dengan karakteristik dalam populasi penelitian ini. 

2. Jumlah item pada skala penyalahgunaan narkoba sangat sedikit 

sehingga kurang dapat mengungkap aspek yang akan diukur. 
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