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BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan hasil penelitian, implikasi

teoritis, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian dan agenda penelitian

mendatang.

5.1 Kesimpulan

Masalah penelitian dalam studi ini adalah “Bagaimana Mengembangkan

Spiritual Intelligence sehingga dapat Meningkatkan Kinerja Sumber Daya

Manusia“. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan

kinerja sumber daya manusia berbasis spiritual intelligencesecara umum dapat

dikembangkan dengan cara meningkatkan rasa kesadaran yang tinggi, rendah hati,

dan kemampuan bersikap fleksibel. Karyawanyang mampu mengarahkan

kecerdasan spiritualnya ketika bekerja akan tercipta perasaan senang dalam

menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat merasakan hidup yang bermakna,

tampil cerdas dalam memaknai pekerjaan, danmampu menunjukan kinerja yang

baik.

Kemudian berdasarkan pengujian hipotesis yang telah diajukan, maka

kesimpulan hipotesis secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Pengujian pada hipotesis pertama ditemukan bahwa terdapat bukti adanya

pengaruh positif signifikan spiritual intelligenceterhadap kinerja SDMdi

Universitas Halu Oleo dan IAIN Kendari. Artinya bahwa untuk meningkatkan

kinerja SDM, spiritual intelligence memiliki peran yang sangat penting.
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2. Pada hasil pengujian hipotesis kedua juga ditemukan bahwa terdapat bukti

adanya pengaruh positif signifikan spiritual intelligence terhadap komitmen

afektif. Hal ini diartikan bahwaspiritual intelligencemerupakan hal yang faktor

yang krusial untuk meningkatkan komitmen afektif karyawan di Universitas

Halu Oleo dan IAIN Kendari.

3. Pengujian hipotesis ketiga yang menemukan bahwa terdapat bukti adanya

pengaruh positif signifikan komitmen afektifterhadap kinerja sumber daya

manusia. Artinya, peningkatan kinerja sumber daya manusia di Universitas

Halu Oleo dan IAIN Kendari dibangun oleh komitmen afektif.

4. Pengujian hipotesis keempat juga ditemukan bahwa terdapat bukti adanya

pengaruh positif signifikan spiritual intelligence terhadap budaya organisasi.

Artinya, semakintinggi spiritual intelligencekaryawan yang ada di Universitas

Halu Oleo dan IAIN Kendari, maka budaya organisasisemakin meningkat.

5. Berbeda pada hasil pengujian hipotesis kelima ditemukan bahwa tidak

terdapat bukti adanya pengaruh signifikan.Hal ini disebabkan budaya

organisasi yang ada di Universitas Halu Oleo dan IAIN Kendari selalu terikat

secara birokrasi atau tidak fleksibel sehinggatidak dapat menyediakan job

guidance secara jelas bagi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka.

Hal tersebut berimplikasi dan menyebabkan organisasi memberikan sedikit

perubahan dalam mengembangkan pencapaian prestasi kerja bagi karyawan
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5.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini bahwa spiritual intelligence

dengan indikator tingkat kesadaran tinggi, rendah hati, dan kemampuan bersikap

fleksibel berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja sumber daya

manusiadalam organisasi seperti kualitas kerja, ketepatan waktu, dan kemampuan

bekerjasama.Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mosaybian dan Araghizade

(2014) bahwa karyawan yangmampu mengarahkan spiritualnya ketika bekerja

akan tercipta perasaan senang dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat

menampilkan kinerja yang baik. Selanjutnya karyawan yang mengaplikasikan

nilai-nilai spiritualitas dalam kerjanya akan merasakan hidup yang bermakna dan

pekerjaan yang dihasilkan juga lebih baik dibanding mereka yang bekerja tanpa

memiliki spiritual intelligence (Stupar, Pilav-Velić et al. 2013).Hasil penelitian ini

sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Rani, Abidin at al. (2013) bahwa terdapat

pengaruh positif signifikan antara spiritual intelligence dan kinerja sumber daya

manusia.

Sedangkanspiritual intelligence dengan indikator tingkat kesadaran tinggi,

rendah hati, dan kemampuan bersikap fleksibeljuga berpengaruh secara positif

signifikan terhadap komitmen afektif karyawan seperti loyalitas, terikat secara

emosional, dan ikut andil dalam pengembangan organisasi. Hal tersebut sejalan

dengan pendapat Meyer dan Allen, 1997 dalamTolentino (2013) bahwa karyawan

yang memiliki nilai spiritual intelligence yang tinggi akan tampil lebih cerdas

dalam mengaitkan kehidupan pribadi dengan pekerjaan mereka secara emosional

dan penuh loyalitas. Mereka akan menunjukan komitmen afektif untuk
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mewujudkan kesuksesan pekerjaan dengan baik.Selanjutnya mereka juga selalu

berusaha mencari nilai dan makna dalam pekerjaan dan mencoba untuk mencapai

hasil kerja yang diharapkan.Hasil penelitian ini sesuai dengan studi yang

dilakukan oleh Ravikumar dan Dhamodharan (2014) bahwa terdapat pengaruh

positif signifikan antara spiritual intelligence dan komitmen afektif.

Selanjutnya, komitmen afektif dengan indikator loyalitas, terikat secara

emosional, dan ikut andil dalam pengembangan organisasi berpengaruh secara

positif signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia dalam organisasi seperti

kualitas kerja, ketepatan waktu, dan kemampuan bekerjasama. Hal tersebut

sejalan dengan pendapat Meyer dan Allen (1997) dalamTolentino (2013) bahwa

karyawan yang memiliki komitmen afektif akan berusaha untuk mencapai

kesuksesan pekerjaan dengan baik, mengurangi keinginan untuk keluar dari

organisasi, menunjukan pencapaian kinerja yang paling tinggi, merasa lebih

senang dengan pekerjaannya, dan meningkatkan prestasi kerja.Hasil penelitian ini

sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Mehmud, Ali, et al. (2010); Raj dan

Polepeddi (2011) bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara komitmen

afektif dan kinerja sumber daya manusia.

Lebih jauh, spiritual intelligence dengan indikator tingkat kesadaran

tinggi, rendah hati, dan kemampuan bersikap fleksibel juga berpengaruh secara

positif signifikan terhadapbudaya organisasidengan indikator inovasi dan

pengambilan risiko, berhati-hati secara detail, dan orientasi hasil.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Isfahani dan Nobakht (2013);

Shojaei dan Ghaffari (2013) bahwa karyawan yang memiliki spiritual intelligence
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tinggi akan lebih mudah menunjukan sikap fleksibel, mampu membangun

hubungan-hubungan yang kuat antar anggota kelompok, sehingga terbentuk

norma-norma yang mendorong terciptanya kesatuan dalam organisasi.Selanjutnya

kesatupaduan kelompok tersebut menumbuhkan ekspresi inovatif, kepercayaan,

pengambilan keputusan yang efisien, dan peningkatan kinerja menyeluruh.Hasil

penelitian ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Dharmanegara, Sudarma et

al. (2013) bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara spiritual intelligence

dan budaya organisasi.

5.3 Implikasi Manajerial

Hasil penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan manajerial yaitu

sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan variabel spiritual intelligence, organisasi harus mendorong

karyawannya untuk mengikuti pelatihan keterampilan spiritual quotient (SQ)

agar dapat meningkatkan kecerdasan spiritual.

2. Berkaitan dengan variabel komitmen afektif, organisasi harus menumbuhkan

dalam diri karyawan rasa bangga terhadap organisasi tempat bekerja. Hal

tersebut dilakukan dengan carameningkatkan kepercayaan diri dan rasa

memiliki organisasi (sense of belonging).

3. Berkaitan dengan budaya organisasi,organisasi harus mendorong karyawan

untuk melakukan suatu inovasi dan berani mangambil dan menanggung resiko

yang dihadapi, serta menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam menyelesaikan
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tugas dengan tetap memperhatikan teknik, proses yang dilakukan demi

pencapaian hasil yang optimal.

4. Berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia, organisasi harus

meningkatkan monitoring, system partisipatif, dan penilaian hasil pekerjaan

sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang diharapkan selalu dinamis.

5.4 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada perguruan tinggi negeri, tentunya akan

lebih menarik jika dikembangkan pada perguruan tinggi swasta atau lembaga

pemerintahan.

2. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan

data sehingga jawaban responden kurang optimal karena aspek subyektifitas

tidak dapat dihindari.

5.5 Agenda Penelitian Mendatang

1. Penelitian mendatang perlu dikembangkan dalam ruang lingkup yang lebih

luas yaitu dengan cara membandingkan antara karyawan yang bekerja pada

perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta dan lembaga pemerintahan.

2. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan

data sehingga jawaban responden kurang optimal. Oleh sebab itu, penelitian

mendatang perlu dilakukan dengan observasi atau wawancara.

3. Nilai R_square kerja SDM adalah 0,432% artinya bahwa 43.2% kerja SDM

dapat dijelaskan dalam spiritual intelegence, komitmen afektif, dan budaya
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organisasi sedangkan sisanya 56.8% yang di tentukan oleh variable lain yang

tidak termasuk dalam model masih tergolong besar. Oleh karena itu, penelitian

mendatang hendaknya mengambil dan mengembangkan dengan memasukkan

variable lain.

4. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia, penelitian mendatang perlu

meneliti dan menguji kembali untuk mengklarifikasi temuan tersebut.
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