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ABSTRACT 

 

RELATIONSHIP OF SPIRITUAL INTELIGENT (SQ) WITH TYPE OF EKSTROVERT 

PERSONALITY TO STUDENTS GRADE X AND XI IN SMAN 1 TAMBUN UTARA IN 

YEAR 2013 

Marni Br Karo 

Spiritual inteligent is human capability to listen their inner heart, good or bad thing and morality in 

their way to place themselves in social intercourse. Type of ekstrovert personality is personality 

which has social character, it has many friends, likes happiness, joking and likes changing and want 

to free.The purpose of the research is to know is there a relationship of spiritual intelegent (SQ) 

with type of personality to students grade X and XI in SMAN 1 Tambun Utara in years 2013. The 

design of the research is descriptive analyze with design cross sectional, 80 peoples as example and 

it use chi-square test.The result of the research is the respondences who have very good spiritual 

inteligent (SQ) and have type of personality extrovert, are 52 students (77,6%). With P value = 

0,000 smaller than a value = 0,05, so we can conclude that H0 is refused and H1 fail to refused. 

Where the result of the analyze show that the Relationship Of Spiritual Inteligent (SQ) With Type 

Of The Ekstrovert Personality To Students Grade X And XI SMAN 1 Tambun Utara In Years 

2013. 

Key Words  : Spiritual Inteligent, Type of Ekstrovert Personality 

Reference  : 2002 – 2012 

 

ABSTRAK 

HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL (SQ) DENGAN TIPE KEPRIBADIAN 

EKSTROVERT PADA REMAJA SISWA KELAS X DAN XI DI SMAN 1 TAMBUN 

UTARA TAHUN 2013 

Marni Br Karo 

 

Kecerdasan spiritual merupakankemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik 

buruk dan rasa moral dalam caranya menempatkan diri dalam pergaulan.Tipe kepribadian 

ekstrovert adalah kepribadian yang bersifat sosial, memiliki banyak teman, menyukai kegembiraan, 

senang bercanda, menyukai perubahan dan ingin bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah ada Hubungan Kecerdasan Spiritual (SQ)denganTipe Kepribadian Ekstrovert 

pada Remaja Siswa Kelas X dan XI di SMAN 1 Tambun Utara tahun 2013. Desain penelitian ini  

adalah Analitik Deskriptif dengan rancangan penelitian Cross Sectional, 80 orang sebagai sampel, 

dan menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian ini adalah responden yang memiliki kecerdasan 

spiritual (SQ) sangat baik dan mempunyai tipe kepribadian ekstrovert tinggi sebanyak 52 siswa 

(77,6%). Dengan p value = 0,000 lebih kecil dari α value = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 gagal ditolak, dimana hasil analisanya menunjukkan bahwa ada Hubungan 

Kecerdasan Spiritual (SQ) dengan Tipe Kepribadian Ekstrovert pada Remaja Siswa Kelas X dan XI 

di SMAN 1 Tambun Utara Tahun 2013.  

Kata Kunci : Kecerdasan Spiritual, Tipe Kepribadian Ekstrovert 

Daftar Acuan : 2002 – 201 



PENDAHULUAN 

Masa remaja dikenal sebagai masa 

yang penuh kesukaran. Bukan saja kesukaran 

bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga 

bagi orangtuanya, masyarakat, bahkan sering 

kali bagi polisi. Hal ini disebabkan masa 

remaja merupakan masa transisi antara masa 

kanak-kanak dan masa dewasa.  

       Masa transisi ini sering kali 

menghadapkan individu yang bersangkutan 

kepada situasi yang membingungkan, di satu 

pihak ia masih kanak-kanak, tetapi di lain 

pihak ia sudah harus bertingkah laku seperti 

orang dewasa. Situasi-situasi yang 

menimbulkan konflik seperti ini, sering 

menyebabkan perilaku-perilaku yang aneh, 

canggung dan kalau tidak terkontrol bisa 

menjadi kenakalan. (Sarlito, 2012) 

       Dalam kehidupan bermasyarakat atau 

interaksi sosial seseorang yang cerdas, baik 

secara intelektual maupun secara emosi belum 

menjamin ia dapat berinteraksi dengan baik. 

Karena kedua kecerdasan ini masih berkutat 

pada seputar kemampuan dirinya sendiri 

sementara kemampuan berinteraksi sosial 

tidak banyak terlibat.  

       Kecerdasan Spiritual (SQ) diperlukan 

dalam kehidupan bermasyarakat karena dalam 

berinteraksi dengan individu tidak saja 

dibutuhkan Intelegent Quotient (IQ) dan 

Emotional Quotient (EQ), tapi juga 

kemampuan spiritual. 

       Kemampuan spiritual yang dimaksudkan 

di sini menunjukkan suatu sifat-sifat arif dan 

bijak dalam hubungannya dengan sesama 

manusia, baik dalam pikiran, perkataan 

maupun tindakan, dan bukannya menunjukkan 

kemampuan mengadakan ritual-ritual 

keagamaan.  

       Seorang yang memiliki kemampuan 

spiritual tentunya lebih mampu berpikir arif 

dan bertindak bijak, ia bisa menjadi lebih 

humanis dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral dan etika dalam pergaulan.  

       Kecerdasan spiritual banyak 

mengembangkan konsep-konsepnya dari 

aliran humanistis. Aliran humanistis ini 

kemudian mengembangkan sayapnya secara 

spesifik membentuk psikologi transpersonal, 

dengan landasan “pengalaman keagamaan”.  

       Menurut Maslow (Rakhmat dalam Zohar 

dan Marshall, 2000) psikologi belum 

sempurna sebelum difokuskan kembali dalam 

pandangan spiritual dan transpersonal. 

Penelusuran pemahaman kecerdasan spiritual 

(SQ) saat sekarang nampaknya cukup relevan, 

mengingat banyaknya persoalan-persoalan 

sosial yang semakin membebani hidup.  

       Mengenalkan SQ pengetahuan dasar yang 

perlu dipahami adalah SQ tidak mesti 

berhubungan dengan agama. SQ tidak 

bergantung pada budaya atau nilai, tidak 

mengikuti nilai-nilai yang ada, tetapi 

menciptakan kemungkinan untuk memiliki 

nilai-nilai itu sendiri.  

       SQ adalah fasilitas yang berkembang 

selama jutaan tahun yang memungkinkan otak 

untuk menemukan dan menggunakan makna 

dalam memecahkan persoalan. Dengan 

dimilikinya SQ seseorang mampu mengatasi 

masalah hidupnya dan berdamai dengan 

masalah tersebut. SQ memberi sesuatu rasa 

yang “dalam” pada diri seseorang menyangkut 

perjuangan hidup. (Sunar, 2010) 

       Dalam kehidupan sehari-hari, sering 

terjadi interaksi antara satu individu dan 

individu lainnya dan dalam interaksi tersebut 

kadang-kadang terjadi konflik. Hal ini 

merupakan fenomena wajar sebagai satu 

gejala yang ada dalam diri manusia. Pada abad 

ke-20, teori tentang kepribadian bermunculan 

akibat semakin ramainya teori psikologi 

menangkap fenomena perkembangan 

kebudayaan manusia. (Hambali, 2013) 

       Kepribadian selalu berpegang dan 

menghadapi norma dan selanjutnya 

membentuk watak atau karakter individu. 

Secara garis besar norma itu dapat 

digolongkan menjadi dua macam, yakni 

norma baik dan norma buruk. Jadi, jika 

kepribadian selalu berpegang dan menuju 

kepada norma-norma yang baik, artinya 

individu selalu berperilaku baik, maka 

terbentuklah watak yang baik. Tetapi 

sebaliknya, jika individu selalu berperilaku 

buruk, maka juga akan terbentuk watak yang 

buruk.   

       Allport (1957) mengatakan bahwa 

“character is personality evaluated”. Artinya, 

kepribadian itu mendeskripsikan individu apa 

adanya, yakni menggambarkan jasmani dan 

jiwanya dalam berperilaku. Kant mengatakan 

ada watak deskriptif, ialah kepribadian. 

(Fudyartanta, 2012) 

Hasil Penelitian para psikolog USA 

menyimpulkan bahwa kesuksesan dan 

keberhasilan seseorang didalam menjalani 

kehidupan sangat didukung oleh Kecerdasan 



Emosional (EQ – 80 %), sedangkan peranan 

Kecerdasan Intelektual (IQ)hanya 20 % saja. 

Dimana ternyata Pusatnya IQ dan EQ adalah 

Kecerdasan Spiritual (SQ), sehingga diyakini 

bahwa SQ yang menentukan kesuksesan dan 

keberhasilan seseorang. Dalam hal ini IQ dan 

EQ akan bisa berfungsi secara baik/efektif jika 

dikendalikan oleh SQ. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

       Undang-undang tentang pendidikan 

nomor 20, tahun2003 di atas menunjukkan, 

bahwa tujuan dari pendidikan adalah 

membentuk manusia yang memiliki kekuatan 

spiritual, memiliki pengendalian diri, cerdas, 

serta berakhlak mulia. Kecerdasan spiritual 

sangat diperlukan untuk menunjang 

kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang.   

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui hubungan kecerdasan spiritual 

(SQ) dengan tipe kepribadian ekstrovert pada 

remaja siswa kelas X dan XI di SMAN 1 

Tambun Utara. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Desain Penelitian  

Desain penelitian ini merupakan wadah 

menjawab pertanyaan penelitian atau menguji 

kesalahan hipotesa. Desain penelitian ini 

merupakan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah desain analitik deskriptif 

dimana penelitian diarahkan secara objektif 

dan sistematis untuk mendeskripsikan atau 

menguraikan suatu keadaan dalam suatu 

komunitas melalui pendekatan kualitatif 

dengan metode cross sectional, dimana 

variabel bebas yaitu kecerdasan spiritual dan 

variabel terikat yaitu tipe kepribadian 

ekstrovert akan dikumpulkan dalam waktu 

yang bersamaan. Keuntungan metode cross 

sectional ini adalah kemudahan dalam 

melakukan penelitian, sederhana, ekonomis 

dalam hal waktu dan hasilnya dapat diperoleh 

dengan cepat. Penelitian ini dilakukan melalui 

tahap penyebaran kuesioner kepada para 

remaja siswa kelas X dan XI di SMAN 1 

Tambun Utara tahun 2013. (Arikunto, 2007) 

A.  

 

Teknik pengumpulan data  

       Teknik pengambilan data dalam 

penelitian ini dengan cara memberikan daftar 

kuesioner kepada responden yang sudah 

jadikan sampel dalam penelitian ini yaitu 

daftar pertanyaan yang ditujukan kepada 

responden yang sudah kita jadikan sampel 

dalam penelitian. 

1. Sumber data 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari responden 

melalui teknik kuesioner yang berpedoman 

pada daftar kuesioner yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh dari hasil referensi dari 

buku-buku yang terkait. 

2. Validitas dan reliabilitas 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu indek yang menunjukan 

alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang 

diukur. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan pearson product moment. Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila korelasi tiap 

butiran memiliki nilai positif dan nilai r hitung 

>t tabel. (Notoatmodjo, 2005). 

B. Teknik Analisa Data 

1. Analisa univariat 

Analisa univariat digunakan untuk mengetahui 

gambaran distribusi dan prsentase  dari 

variabel independen yaitu kecerdasan spiritual 

(SQ). 

2. Analisa bivariat 

Analisa bivariat ini digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Untuk 

membuktikan adanya hubungan antara dua 

variabel tersebut dilakukan dengan uji statistik 

chi-square karena menghubungkan dua 

variabel dengan jenis katagori.  

Analisa bivariat dalam penelitian ini juga 

mengunakan uji statistik yang digunakan yaitu 

uji chi-square dengan bantuan SPSS 17,0 for 

windows. Adapun syarat uji chi-square adalah 

tidak ada sel yang bernilai nol, sel yang 

nilainya expected kurang dari 5, maksimal 

20% dari jumlah sel. Jika uji chi-square tidak 

terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya , 

alternatif chi-square untuk tabel 2x3 adalah uji 

fisher. (Sopiyudin, 2007).  

Pada studi crosssectional, estimasi resiko 

relatif dinyatakan dengan Rasio Prevalens 

(RP), yang merupakan perbandingan antara 

jumlah subjek dengan  penyakit pada satu saat 



dengan seluruh subyek dengan penyakit pada 

satu saat dengan seluruh subyek yang ada. 

Rasio Prevalens dihitung dengan cara 

menggunakan tabel 2x2. Rasio Prevalens 

harus disertai dengan interval kepercayaan 

(confidence intervaal), interval kepercayaan 

yang digunakan adalah 95% atau taraf 

kesalahan 0,05%. 

Teknik Pengolahan Data  

Metode pengolahan data yang 

digunakan adalah manual dan software 

komputer (SPSS), dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Editing adalah setiap lembar kuesioner 

diperiksa untuk memastikan bahwa setiap 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner 

telah terisi semua. 

2. Coding adalah pemberian kode pada setiap 

jawaban yang terkumpul dalam kuesioner 

untuk memudahkan proses. 

3. Cleaning adalah proses yang dilakukan setelah 

data masuk ke komputer data akan diperiksa 

apakah ada kesalahan atau tidak, jika terdapat 

data yang salah diperiksa oleh proses cleaning 

ini.  

4. Processing, peneliti terlebih dahulu perlu 

menggunakan program tertentu, baik sudah 

tersedia maupun program yang sudah 

disiapkan secara khusus dapat ditambahkan 

bahwa dalam ilmu-ilmu sosial banyak 

digunakan program SPSS (Statistical Program 

For Social Sciences). 

 

HASIL PENELITIAN 

a. Variabel Kecerdasan Spiritual (SQ) pada Siswa 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Kecerdasan Spiritual (SQ) Pada Remaja Siswa Di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Tambun Utara Tahun 2013 

Kecerdasan Spiritual Frekuensi  Persentasi (%) 

Baik 3 3,8% 

Cukup Baik 10 12,5% 

Sangat Baik  67 83,8% 

Total 80 100% 

 

       Berdasarkan hasil tabel di atas di 

dapatkan dari 80 siswa yang dominan terdapat 

67 siswa (83,8%) Remaja Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Tambun Utara, yang 

mempunyai kecerdasan spiritual (SQ) sangat 

baik. 

 

b. Variabel Tipe Kepribadian Ekstrovert pada Siswa 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Tipe Kepribadian Ekstrovert Pada Remaja Siswa Di  

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambun Utara 

Tahun 2013 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipe 

Kepribadian 

Ekstrovert 

Frekuensi  Persentasi (%) 

Ekstrovert 

Rendah 

6 7,5% 

Ekstrovert 

Sedang 

22 27,5% 

Ekstrovert Tinggi 52 65% 

Total  80 100% 



Berdasarkan hasil tabel di atas di dapatkan 

dari 80 siswa yang dominan terdapat 52 siswa 

(65%) Remaja Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Tambun Utara, yang mempunyai tipe 

kepribadian ekstrovert tinggi. 

 

Tabel 3 

Hubungan Kecerdasan Spiritual dan Tipe Kepribadian Ekstrovert 

Pada Remaja Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambun Utara 

Tahun 2013 

Kecerdasan 

Spiritual (SQ) 

Tipe Kepribadian Ekstrovert Total P. Value 

 Rendah Sedang Tinggi   

   n         %   n         %   n         %   n         %  

Baik   3       100   0         0   0          0   3        100  

Cukup Baik   3        30   7        70   0          0  10       100  

Sangat Baik   0         0  15      22,4  52      77,6  67       100 0,000 

Total   6        7,5  22      27,5  52        65  80       100  

 

       

Berdasarkan hasil tabel analisa bivariat di atas 

di dapatkan hubungan kecerdasan spiritual 

(SQ) dan tipe kepribadian ekstrovert pada 

remaja di peroleh bahwa dari 80 siswa, 

sebanyak 52 siswa (77,6%) anak Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Tambun Utara yang 

kecerdasan spiritual sangat baik dan tipe 

kepribadian ekstrovert tinggi. 

       Dan dari Hasil uji statistik di dapatkan P 

value yaitu 0,000 sedangkan nilai α = 0,05 

jadi, dapat diketahui bahwa nilai P value< α 

(0,000<0,05). Jadi dapat di simpulkan bahwa 

H0 ditolak, artinya maka terdapat hubungan 

kecerdasan spiritual (SQ) dan tipe kepribadian 

ekstrovert pada remaja. 

 

PEMBAHASAN 

Kecerdasan Spiritual pada Remaja Siswa 

Kelas X dan XI di SMAN 1 Tambun Utara 

Tahun 2013 

Kecerdasan Spiritual adalah kemampuan 

seseorang untuk mendengarkan hati 

nuraninya, baik buruk dan rasa moral dalam 

caranya menempatkan diri dalam 

pergaulan.(Wahab, 2011) 

       Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan kepada 80 responden, yang  

memiliki kecerdasan spiritual (SQ) yang 

sangat baik ada 67 siswa (83,8%), yang 

memiliki kecerdasan spiritual (SQ) cukup 

baik ada 10 siswa (12,5%) dan yang memiliki 

kecerdasan spiritual (SQ) baik ada 3 siswa 

(3,8%).  

       Dapat di simpulkan sebagian besar siswa 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambun 

Utara sudah memiliki kecerdasan spiritual 

(SQ) yang sangat baik. 

 

Tipe Kepribadian Ekstrovert pada Remaja 

Siswa Kelas X dan XI di SMAN 1 Tambun 

Utara tahun 2013 

       Menurut Jung, kepribadian adalah hasil 

daya-daya batin yang mengenai dan dikenai 

oleh daya-daya dari luar. (Fudyartanta, 2012)  

       Kepribadian adalah ciri, karakteristik, 

gaya, atau sifat-sifat yang memang khas 

dikaitkan dengan diri kita. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa kepribadian itu 

bersumber dari bentukan-bentukan yang kita 

terima dari lingkungan, misalnya bentukan 

dari keluarga pada masa kecil kita dan 

bawaan-bawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi, 

kepribadian merupakan campuran dari hal-hal 

yang bersifat psikologis, kejiwaan dan bersifat 

fisik.  

       Tipe kepribadian ekstrovert adalah 

kepribadian yang bersifat sosial, memiliki 

banyak teman, menyukai kegembiraan, 

senang bercanda, menyukai perubahan dan 

ingin bebas.  

       Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan kepada 80 responden, yang  

memiliki tipe kepribadian ekstrovert rendah 

ada 6 siswa (7,5%), tipe kepribadian 

ekstrovert sedang ada 22 siswa (27,5%) dan 

yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert 



tinggi ada 52 siswa (65%). Dapat di 

simpulkan sebagian besar siswa Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Tambun Utara 

memiliki tipe kepribadian ekstrovert tinggi.  

 

Hubungan Kecerdasan Spiritual (SQ) dengan 

Tipe Kepribadian Ekstrovert pada Remaja 

Siswa Kelas X dan XI di SMAN 1 Tambun 

Utara Tahun 2013 

       Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan dari total sampel  80 

siswa, di dapatkan  yang  memiliki kecerdasan 

spiritual (SQ) yang sangat baik ada 67 siswa 

(83,8%), yang memiliki kecerdasan spiritual 

(SQ) yang cukup baik ada 10 siswa (12,5%) 

dan yang memiliki kecerdasan spiritual (SQ) 

yang baik ada 3 siswa (3,8%).  

       Dan hasil penelitian tipe kepribadian yang 

dilakukan kepada 80 siswa, yang  memiliki 

tipe kepribadian ekstrovert rendah ada 6 siswa 

(7,5%), tipe kepribadian ekstrovert sedang ada 

22 siswa (27,5%) dan yang memiliki tipe 

kepribadian ekstrovert tinggi ada 52 siswa 

(65%). 

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan 

hubungan kecerdasan spiritual dengan tipe 

kepribadianekstrovert pada remaja siswa di 

SMAN 1 Tambun Utara di peroleh bahwa dari 

80 siswa, sebanyak 52 siswa (77,6%)  Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Tambun Utara yang 

kecerdasan spiritual (SQ) yang sangat baik 

dan tipe kepribadiannya ekstrovert tinggi.  

       Dan dari Hasil uji statistik di dapatkan P 

value yaitu 0,000 sedangkan nilai α = 0,05 

jadi, dapat diketahui bahwa nilai P value< α 

(0,000<0,05). Jadi dapat di simpulkan bahwa 

H0 ditolak, artinya maka terdapat hubungan 

kecerdasan spiritual dengan tipe kepribadian 

ekstrovert pada remaja siswa kelas X dan XI 

di SMAN 1 Tambun Utara tahun 2013. 

       Pada dasarnya kecerdasan spiritual tidak 

hanya membahas kecerdasan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, melainkan sikap, perilaku 

seseorang di dalam suatu lingkungan atau 

pergaulan. Kecerdasan spiritual merupakan 

rangsangan yang didapatkan baik dari luar 

maupun dari dalam. Kecerdasan spiritual (SQ) 

seseorang akan mempengaruhi tipe 

kepribadian seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pembentukan dan perubahan kepribadian pada 

dasarnya dipengaruhi olehfaktor yang ada 

dalam individu dan faktor diluar individu 

yang keduanya saling berinteraksi. Proses ini 

akan berlangsung selama perkembangan 

individu. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dari 

hasil penelitian tentang “ hubungan 

kecerdasan spiritual (SQ) dengan tipe 

kepribadian ekstrovert pada remaja siswa 

kelas X dan XI di SMAN 1 Tambun Utara 

Tahun 2013, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Distribusi frekuensi kecerdasan spiritual (SQ) 

pada remaja siswa kelas X dan XI di SMAN 1 

Tambun Utara tahun 2013 dari 80 responden 

didapatkan 67 siswa memiliki kecerdasan 

spiritual (SQ) yang sangat baik, 10 siswa 

memiliki kecerdasan spiritual (SQ) yang 

cukup baik, dan 3 siswa memiliki kecerdasan 

spiritual (SQ) yang baik. 

2. Distribusi frekuensi tipe kepribadian 

ekstrovert pada remaja siswa kelas X dan XI 

di SMAN 1 Tambun Utara tahun 2013 dari 80 

responden didapatkan 52 siswa memiliki tipe 

kepribadian ekstrovert tinggi, 22 siswa 

memiliki tipe kepribadian ekstrovert sedang 

dan 6 siswa memiliki tipe kepribadian 

ekstrovert rendah. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan spiritual (SQ) dengan tipe 

kepribadianekstrovert pada remaja siswa kelas 

X dan XI di SMAN 1 Tambun Utara tahun 

2013 dengan P value = 0,000 

SARAN  

1. Bagi Siswa 

       Dengan tingginya frekuensi Kecerdasan 

Spiritual (SQ) dan tipe kepribadian yang 

ekstrovert, disarankan siswa dapat mengetahui 

dan menambah wawasan tentang Kecerdasan 

Spiritual (SQ) dengan baik di lingkungan 

sekitar. 

2. Bagi Masyarakat 

       Dengan dilakukannya penelitian ini, 

disarankan masyarakat yang membaca dapat 

mengetahui dan memanfaatkan Kecerdasan 

Spiritual (SQ) yang dimiliki dengan baik. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Dengan tingginya prevalensi kecerdasan 

spiritual yang sangat baik dan tipe kepribadian 

yang ekstrovert pada remaja siswa kelas X 

dan XI di SMAN 1 Tambun Utara tahun 2013 

disarankan kepada institusi sekolah untuk 

mengadakan seminar tentang Kecerdasan 

Spiritual (SQ) agar Kecerdasan Spiritual (SQ) 

yang sudah dimiliki oleh seorang siswa dapat 

dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. 
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