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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah penelitian ilmiah adalah 

metode penelitian, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara yang harus 

daitempuh dengan usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan (Hadi, 2007). Dalam suatu penelitian, metode penelitian 

merupakan hal yang sangat penting karena metode penelitian berguna untuk 

memecahkan masalah. Pembahasan tentang metode penelitian dalam bab ini 

membahas beberapa hal yaitu lokasi, populasi dan Sampel penelitian, desain 

penelitian, instrumen pengumpulan data, definisi operasional dan analisis data. 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut (Hadi, 2007) populasi adalah semua individu yang dimaksudkan 

untuk diselidiki dalam penelitian, populasi dibatasi oleh sejumlah individu yang 

paling sedikit mempunyai sifat yang sama. (Sugiyono, 2015), berpendapat bahwa 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang memiliki kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah  ibu rumah tidak bekerja 

dengan perekonomian lemah di daerah Keputih Tegal Timur Baru RT 006 RW 008 

Kec Sukolilo Surabaya Jawa Timur, yang memiliki 128 Kartu Keluarga (KK), 

penelitian ini dilakukan di daerah Keputih dikarenakan daerah ini adalah termasuk 

daerah terdampak perekonomian lemah, seperti yang disebutkan bahwa jumlah 

penduduk dengan ekonomi lemah Kecamatan Sukolilo menurut PPLS 2011 

menempati urutan no.11 dari 31 kecamatan se Kota Surabaya. Sedangkan jumlah 

penduduk dengan ekonomi lemah di Kelurahan Keputih menempati urutan ke 6 dari 

7 kelurahan di Kecamatan Sukolilo  (Junainah, Soenyono, & Kanto, 2016). 

Peneliti mengambil subjek ibu rumah tangga yang tidak bekerja dikarenakan 

populasi ibu rumah tangga yang tidak bekerja lebih banyak dibandingkan dengan 

ibu rumah tangga yang bekerja, berdasarkan wawancara dengan ketua RT 006     
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RW 008 hampir 60% ibu rumah tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian 

lemah ada didaerah ini, sehingga 60% dari jumlah KK (Kartu Keluarga) adalah 70 

orang, sehingga jumlah subjek dalam penelitian ini diambil sebanyak 70 orang 

subjek penelitain.  

2. Sampel   

Sampel adalah bagian dari populasi (Sugiyono, 2015) yang digunakan sebagai 

subjek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 59 orang ibu rumah tangga 

yang tidak bekerja di RT yang berbeda namun memiiliki kondisi yang sama dengan 

subjek penelitian. Jumlah sampel yang diambil ini berdasarkan table Krejcie dan 

Morgan. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik random sampling. Menurut 

Sugiyono (2015) teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara 

acak. Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan tabel Krejcie, R. V., 

& Morgan, D. W.  

Gambar 3.1 Daftar Jumlah Sampel Krejcie, R. V., & Morgan, D. W 

 

Sumber :  (Sekaran, 2006) 
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Jumlah populasi peneliti adalah 70, maka sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah 59 ibu rumah tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian 

lemah di Keputih tepatnya daerah Keputih Tegal Timur Baru Surabaya. 

B. Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain penelitian kuantitatif 

korelasional. Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian kuantitatif dirancang 

dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Data yang diperoleh 

dikuantifikasikan dalam bentuk angka-angka untuk kemudihan diolah dengan 

perhitungan statistik untuk mengetahui hubungan antar variabel. 

Penelitian ini melibatkan 2 variabel, yaitu variabel terikat (dependent 

variable) dan variabel bebas (independent variable). Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Terikat (y) : Psychological Well Being 

2. Variabel Bebas (x) : Religiusitas 

Kedua variabel ini akan di ukur dengan menggunakan skala yang berisikan 

indikator-indikator yang terkait variabel tersebut. 

Gambar 3.2 Hubungan Religiusitas dengan Psychological Well Being 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan skala. Skala adalah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat petanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Skala merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukut dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden (Iskandar, 2008). 

 

Variabel : (X) 

Religiusitas 

Variabel : (Y) 

Psychological Well Being 
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1. Skala Psychological Well Being 

a. Definisi Operasional 

Psychological well being dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

skala yang disusun dengan dimensi sebagai berikut : 

1. Penerimaan diri (self acceptance), kemampuan ibu rumah tangga yang 

tidak bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur Baru 

Surabaya untuk menerima kelebihan dan kekurangannya baik pada diri sendiri 

dan orang lain. 

2. Hubungan positif dengan orang lain (positive relations with others), 

kemampuan ibu rumah tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian 

lemah di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya untuk memiliki hubungan baik 

dengan orang lain seperti membuka diri dengan lingkungannya.   

3. Kemandirian (autonomy), kemampuan ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya 

untuk memiliki hidup yang mandiri tidak bergantung pada orang lain maupun 

pasangan. 

4. Penguasaan lingkungan (environmental mastery), kemampuan ibu rumah 

tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal 

Timur Baru Surabaya untuk bisa mengatur lingkungannya dan tetap peka 

terhadap lingkungan. 

5. Tujuan hidup (porpose in life), kemampuan ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya 

memiliki keterarahan hidup, memaknai hidupnya, dan memiliki gairah hidup 

agar tercapainya tujuan hidup.  

6. Pengembangan diri (personal growth), kemampuan ibu rumah tangga yang 

tidak bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur Baru 

Surabaya memiliki keseimbangan dalam dirinya, dan menyadari potensi yang 

dimiliki serta dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan.  
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b. Pengembangan Alat Ukur  

Alat yang digunakan untuk mengukur psychologycal well being ini adalah 

skala psychologycal well being. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan modifikasi skala Likert. Menurut (Hadi, 1991), modifikasi skala 

Likert adalah skala yang berisi 4 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Scoring Aitem Psychologycal Well Being 

Favorable Skor Unfavorable Skor 

Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1 

Sesuai 3 Sesuai 2 

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3 

Sangat Tidak Sesuai 1 Sangat Tidak Sesuai 4 

Skala tersebut berdasarkan aitem pertanyaan yang sesuai dengan indikator 

dan telah diuraikan dari definisi variabel penelitian.  

Tabel 3.2 Blue Print Skala  Psychological Well Being  Sebelum Uji Coba 

No Dimensi Indikator 
Sebaran Aitem 

Total 
Favorable Unfavorable 

1.  

Penerimaan diri 

Sikap positif 1, 2 5, 6 4 

Menerima keadaan masa 

lalunya 
3, 4 7, 8 4 

Menerima diri apa adanya 9, 10 11, 12 4 

2.  Hubungan positif 

dengan orang lain 

Bersikap  hangat dan 

percaya dengan orang lain 
13, 14 15, 16 4 

Memiliki empati 17, 18 19, 20 4 

Memahami pemberian, 

kedekatan dan penerimaan 

dalam suatu hubungan 

21, 22 23, 24 4 

3. Kemandirian 

Mampu mengambil 

keputusan sendiri 
25, 26 27, 28 4 

Berperilaku sesuai dengan 

standar nilai individu 
29, 30 31, 32 4 

Mengevaluasi diri dan 

mampu melawan tekanan 

sosial 

33, 34 35, 36 4 

Mampu mengatur 

lingkungannya. 
37, 38 39, 40 4 

4. Penguasaan 

Lingkungan 

Mampu memanfaatkan 

kesempatan yang ada 
41, 42 43, 44 4 

Mampu menghadapi 

kejadian di luar ruangan 
45, 46 47, 48 4 
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No Dimensi Indikator 
Sebaran Aitem 

Total 
Favorable Unfavorable 

Merasakan makna 

kehidupan 
49, 50 51, 52 4 

5. Tujuan Hidup 

Merasakan arti dalam 

hidup masa kini maupun 

yang telah dijalani 

53, 54 55, 56 4 

6. Pengembangan 

Diri 

Memiliki harapan yang 

diharapkan 
57, 58 59, 60 4 

Mampu mengembangkan 

pengalaman yang baru 
61, 62 63, 64 4 

Memiliki potensi-potensi 

yang dimiliki 
65, 66 67, 68 4 

  Total 34 34 68 

c. Uji alat ukur 

1. Validitas 

Alat ukur yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 

pengukuran dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah (Azwar, 

2012) Alat ukur yang tinggi validitasnya akan menghasilkan kemungkinan eror atau 

kesalahan pengukuran yang kecil. Hal ini berarti aitem skala atau alat ukur yang 

baik mampu membedakan kelompok subjek yang memiliki kemampuan tinggi dan 

rendah dengan baik. Cara untuk menentukan apakah aitem skala memiliki daya beda 

yang baik adalah dengan melihat harga Corrected Aitem-Total Correlation. Jika 

indeks corrected aitem total correlation >0,3 maka aitem dinyatakan sebagai aitem 

yang dapat mengukur yang seharusnya diukur sehingga dapat dipertahankan 

(Azwar, 2012). 

Hasil uji validitas / indeks diskriminasi aitem skala psychological well 

being dari 68 aitem aitem yang diuji coba terhadap 59 subjek dengan tiga kali 

putaran menggunakan program SPSS 20, aitem dinyatakan memiliki daya beda atau 

valid pada p>0,3. Pada putaran pertama diperoleh diperoleh 28 aitem yang gugur, 

yakni aitem  no. 2, 4, 6, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 38, 40,  42, 45,  

46, 50, 51, 53, 56, 58, 61, 66, 68, sehingga aitem yang sahih tersisa 40. Adapun 

untuk aitem skala psychological well being pada ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya pada 
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putaran pertama yang valid bergerak dari 0,323 sampai 0,939. Lalu pada putaran 

kedua ada satu aitem yang gugur yaitu pada aiten nomor 20, sehingga aitem yang 

sahih tersisa 39 aitem. Adapun untuk aitem skala psychological well being pada ibu 

rumah tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal 

Timur Baru Surabaya putaran kedua yang valid bergerak dari 0,316 sampai 0,952. 

Dan pada putaran terakhir tidak ada aitem yang gugur sehingga aitem yang sahih 

berjumlah 39 aitem. Adapun untuk aitem skala psychological well being pada ibu 

rumah tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal 

Timur Baru Surabaya putaran terakhir yang valid bergerak dari 0,321 sampai 0,954. 

Tabel 3.3 Blue Print Skala  Psychological Well Being  Setelah Uji Coba 

No Dimensi Indikator 
Sebaran Aitem Total 

Sahih Gugur 

1. 
 

Penerimaan diri 

Sikap positif 1, 5 2, 6 4 

Menerima keadaan masa lalunya 3, 8 4, 7 4 

Menerima diri apa adanya 9, 12 10, 11 4 

2.  

Hubungan 

positif dengan 

orang lain 

Bersikap  hangat dan percaya dengan 

orang lain 

13, 14, 

16 

15 4 

Memiliki empati 17 18, 29, 

20 

4 

Memahami pemberian, kedekatan dan 

penerimaan dalam suatu hubungan 

21, 22, 

23, 24 

- 4 

3. Kemandirian 

Mampu mengambil keputusan sendiri 28 25, 26, 

27 

4 

Berperilaku sesuai dengan standar 

nilai individu 

29, 30, 

32 

31 4 

Mengevaluasi diri dan mampu 

melawan tekanan sosial 

34, 36 33, 35 4 

Mampu mengatur lingkungannya. 37, 39 38, 40 4 

4. 
Penguasaan 

Lingkungan 

Mampu memanfaatkan kesempatan 

yang ada 

41, 43, 

44 

42 4 
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No Dimensi Indikator 
Sebaran Aitem Total 

Sahih Gugur 

Mampu menghadapi kejadian di luar 

ruangan 

47, 48 45, 46 4 

Merasakan makna kehidupan 49, 52 50, 51 4 

5. Tujuan Hidup 
Merasakan arti dalam hidup masa kini 

maupun yang telah dijalani 

54, 55 53, 56 4 

6. 
Pengembangan 

Diri 

Memiliki harapan yang diharapkan 57, 59, 

60 

58 4 

Mampu mengembangkan pengalaman 

yang baru 

62, 63, 

64 

61 4 

Memiliki potensi-potensi yang 

dimiliki 

65, 67 66, 68 4 

  TOTAL 39 29 68 

2. Reliabilitas   

Reliabilitas atau keandalan suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana 

pengukuran tersebut bebas dari kesalahan. Dengan kata lain, keandalan suatu 

pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi dimana 

instrument mengukur konsep dan membantu menilai “ketepatan” sebuah 

pengukuran.  

Tabel 3.4 Kriteria Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach  (Siswoko, 2014) 

Sangat Reliabel > 0.900 

Reliabel 0.700 - 0.900 

Cukup Reliabel 0.400 - 0.700 

Kurang Reliabel 0.200 - 0.400 

Tidak Reliabel < 0.200 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, pada instrumen psychological 

well being, didapatkan indeks reliabilitas sebesar 0,971. Berdasarkan kriteria 

koefisien Alpha Cronbach pada tabel 3.4, besaran indeks tersebut menunjukkan 

bahwa instrumen yang digunakan sangat reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian ini.   
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Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Cronbanch’s Alpha Skala Psychological Well Being 

Cronbach's Alpha N of Aitems 

0,971 39 

2. Skala Religiusitas 

a. Definisi operasional 

Religiusitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala yang 

disusun dengan dimensi sebagai berikut : 

1. General religiousity, kemampuan ibu rumah tangga yang tidak bekerja 

dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya 

dalam merefleksikan terkait perhatian da keterlibatan dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan spiritual seperti ketaatan dalam beribadah, menyertakan 

Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Social religiousity, kemampuan ibu rumah tangga yang tidak bekerja dengan 

perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya dalam 

berhubungan dengan orang-orang yang ada disekitarnya, seperti 

kemampuan berinteraksi dengan tetangga sesama agamanya, serta 

mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian.  

3. Dimensi keterlibatan Tuhan dalam keseharian (involve god), kemampuan 

ibu rumah tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian lemah di 

Keputih Tegal Timur Baru Surabaya dalam mempercayai dan meyakini 

adanya keterlibatan Tuhan dalam kehidupannya, seperti Tuhan telah 

mengatur segalanya, beserta takdir yang sudah ditetapkan. 

4. Dimensi memaafkan (forgiveness) dan rasa tidak dendam (unvengeflness), 

kemampuan ibu rumah tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian 

lemah di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya dalam memberikan 

perhatian cinta kasih terhadap sesama dan tidak memiliki rasa dendam 

dengan orang lain, seperti memaafkan tetangga ketika berbuat salah dan 

memiliki rasa dendam. 

5.  Dimensi Tuhan sebagai penetap takdir (god as judge), kemampuan ibu 

rumah tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih 
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Tegal Timur Baru Surabaya dalam mempercayai takdir yang sudah 

ditetapkan oleh Tuhan dan memiliki rasa ikhlas dalam menjalani sesuatu 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.  

6. dimensi bersyukur (thankfulness), kemampuan ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur Baru 

Surabaya dalam mensyukuri dan berterimakasih kepada Tuhan atas nikmat 

yang diperoleh. 

b. Pengembangan Alat Ukur 

Alat yang digunakan untuk mengukur religiusitas ini adalah skala religiusitas. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan modifikasi skala Likert. 

menurut Hadi (1991), modifikasi skala Likert adalah skala yang berisi 4 tingkat 

preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:  

Tabel 3.6 Scoring Aitem Religiusitas 

Favorable Skor Unfavorable Skor 

Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1 

Sesuai 3 Sesuai 2 

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3 

Sangat Tidak Sesuai 1 Sangat Tidak Sesuai 4 

 Skala tersebut berdasarkan aitem pertanyaan yang sesuai dengan indikator 

dan telah diuraikan dari definisi variabel penelitian. 

Tabel 3.7 Blue Print Skala  Religiusitas Sebelum Uji Coba 

No. Dimensi Indikator 
Sebaran Aitem 

Total 
Favorable Unfavorable 

1. 

General 

Religiousity 

Keterikatan individu 

dengan Tuhannya 

1, 2, 3, 4, 5, 6 6 

Kemampuan 

memperhatika dan 

keterlibatan individu pada 

hal-hal yang berkaitan 

dengan spiritual (perasaan 

sense), tempat subjek 

selama ada didunia, dan 

keterlibatan aktif dengan 

Tuhan. 

7, 8, 9 10, 11, 12 6 

2. 

Social Religiousity 

Kemampuan membina 

hubugan dengan individu 

sesama manusia 

13, 14, 15 16, 17, 18 6 
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No. Dimensi Indikator 
Sebaran Aitem 

Total 
Favorable Unfavorable 

(khususnya sesame 

penganut agamanya) 

Frekuensi seseorang untuk 

hadir beribadah di tenpat-

tempat ibadah 

19, 20, 21 22, 23, 24 6 

3. Keterlibatan Tuhan 

Dalam Keseharian 

(Involve God) 

Kepercayaan dan 

keyakinan terhadap adanya 

keterlibatan Tuhan yang 

secara aktif dan positif 

dalam kehidupannya 

25, 26, 27 28, 29, 30 6 

4. Memaafkan 

(Forgiveness) dan 

Rasa Tidak 

Dendam 

(Unvengeflness) 

Kemampuan untuk 

bersikap perhatian, 

menunjukkan cinta kasih, 

dan saling memaafkan 

dengan sesama penganut 

agama 

31, 32, 33 34, 35, 36 6 

Kemampuan 

menggambarkan perilaku 

individu yang tidak 

menaruh rasa dendam 

37, 38, 39 40, 41, 42 6 

5. Tuhan Sebagai 

Penetap Takdir 

(God as Judge) 

Keyakinan terhadap 

adanya ganjaran atau 

hukuman dari Tuhan 

terhadap perilakunya 

43, 44, 45 46, 47, 48 6 

6. Bersyukur 

(Thankfulness) 

Kemampuan individu 

dalam mensyukuri dan 

berterimakasih atas 

kenikmatan yang diterima 

dari Tuhan 

49, 50, 51 52, 53, 54 6 

 Total 27 27 54 

c. Uji alat ukur 

1. Validitas 

Alat ukur yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan 

pengukuran dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah (Azwar, 

2012) Alat ukur yang tinggi validitasnya akan menghasilkan kemungkinan eror atau 

kesalahan pengukuran yang kecil. Hal ini berarti aitem skala atau alat ukur yang 

baik mampu membedakan kelompok subjek yang memiliki kemampuan tinggi dan 

rendah dengan baik. Cara untuk menentukan apakah aitem skala memiliki daya beda 

yang baik adalah dengan melihat harga Corrected Aitem-Total Correlation. Jika 

indeks corrected aitem total correlation >0,3 maka aitem dinyatakan sebagai aitem 
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yang dapat mengukur yang seharusnya diukur sehingga dapat dipertahankan 

(Azwar, 2012). 

Hasil uji validitas / indeks diskriminasi aitem skala religiusitas dari 54 

aitem aitem yang diuji coba terhadap 59 subjek dengan dua kali putaran 

menggunakan program SPSS 20. Aitem dinyatakan memiliki daya beda atau valid 

pada p > 0,3. Pada putaran pertama diperoleh 10 aitem yang gugur, yakni aitem  no. 

6, 17, 19, 26, 36, 39, 45, 46, 48, 50 sehingga aitem yang sahih tersisa 44 aitem. 

Adapun untuk aitem skala religiusitas ibu rumah tangga yang tidak bekerja dengan 

perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya yang valid bergerak 

dari 0,358 sampai 0,815. Dan pada putaran terakhir tidak ada aitem yang gugur 

sehingga aitem yang sahih berjumlah 44 aitem. Adapun untuk aitem skala 

religiusitas pada ibu rumah tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian lemah 

di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya putaran terakhir yang valid bergerak dari 

0,361 sampai 0,819. 

Tabel 3.8 Blue Print Skala  Religiusitas Setelah Uji Coba 

No. Dimensi Indikator 
Sebaran Aitem 

Total 
Sahih Gugur 

1. 

General Religiousity  

Keterikatan individu dengan 

Tuhannya 

1, 2, 3, 

4, 5 
6 

6 

Kemampuan memperhatika dan 

keterlibatan individu pada hal-hal 

yang berkaitan dengan spiritual 

(perasaan sense), tempat subjek 

selama ada didunia, dan 

keterlibatan aktif dengan Tuhan. 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

- 

6 

2. 

Social Religiousity 

Kemampuan membina hubugan 

dengan individu sesama manusia 

(khususnya sesame penganut 

agamanya) 

13, 14, 

15, 16, 

18 

17 

6 

Frekuensi seseorang untuk hadir 

beribadah di tenpat-tempat ibadah 

20, 21, 

22, 23, 

24 

19 

6 

3. Keterlibatan Tuhan 

Dalam Keseharian 

(Involve God) 

Kepercayaan dan keyakinan 

terhadap adanya keterlibatan 

Tuhan yang secara aktif dan 

positif dalam kehidupannya 

25, 27, 

28, 29, 

30 

26 

6 
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No. Dimensi Indikator 
Sebaran Aitem 

Total 
Sahih Gugur 

4. Memaafkan 

(Forgiveness) dan 

Rasa Tidak Dendam 

(Unvengeflness) 

Kemampuan untuk bersikap 

perhatian, menunjukkan cinta 

kasih, dan saling memaafkan 

dengan sesama penganut agama 

31, 32, 

33, 34, 

35 

36 

6 

Kemampuan menggambarkan 

perilaku individu yang tidak 

menaruh rasa dendam 

37, 38, 

40, 41, 

42 

39 

6 

5. Tuhan Sebagai 

Penetap Takdir (God 

as Judge) 

Keyakinan terhadap adanya 

ganjaran atau hukuman dari 

Tuhan terhadap perilakunya 

43, 44, 

47 

45, 46, 

, 48 

6 

6. Bersyukur 

(Thankfulness) 

Kemampuan individu dalam 

mensyukuri dan berterimakasih 

atas kenikmatan yang diterima 

dari Tuhan 

49, 51, 

52, 53, 

54 

50 

6 

 Total 27 27 54 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas atau keandalan suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana 

pengukuran tersebut bebas dari kesalahan. Dengan kata lain, keandalan suatu 

pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi dimana 

instrument mengukur konsep dan membantu menilai “ketepatan” sebuah 

pengukuran. Pengujian terhadap reliabilitas alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan model Alpha.  

Tabel 3.9 Kriteria Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach  (Siswoko, 2014) 

Sangat Reliabel > 0.900 

Reliabel 0.700 - 0.900 

Cukup Reliabel 0.400 - 0.700 

Kurang Reliabel 0.200 - 0.400 

Tidak Reliabel < 0.200 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, pada instrumen religiusitas, 

didapatkan indeks reliabilitas sebesar 0,959. Berdasarkan kriteria koefisien Alpha 

Cronbach pada tabel 3.9, besaran indeks tersebut menunjukkan bahwa instrumen 

yang digunakan sangat reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian ini 
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Tabel 3.10 Hasil Uji Reliabilitas Cronbanch’s Alpha Skala Religiusitas 

Cronbach's Alpha N of Aitems 

0,959 44 

D. Uji Prasyarat dan Analisis Data 

1. Uji Prasyarat  

Dengan uji normalitas atau sebaran, yang bertujuan untuk mengetaui 

kenormalan sebaran skor variabel. Apabila terjadi penyimpangan, seberapa jauh 

penyimpangan tersebut. Hasil uji normalitas adalah apakah sebaran normal atau 

tidak. Kaidah di gunakan ialah jika p>0,05, maka sebaran dapat dikatakan normal 

dan sebaliknya jika p<0,05, maka sebaran dapat dikatakan tidak normal. Uji 

normalitas ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel terikat dan 

variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian kedua 

variabel terdistribusi secara normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah data variabel yang diperoleh dari pengumpulan data memenuhi kurva normal 

atau tidak (Hadi, 2000). Uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS versi 20. Kaidah yang digunakan adalah 

jika p>0,05 maka sebaran dinyatakan normal dan jika p<0,05 sebaran dinyatakan 

tidak normal (Hadi, 2007).  

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

diperoleh hasil nilai signifikansi variabel psychological well being 0,796>0,05 dan 

nilai signifikansi variabel religiusitas 0,237>0,05 dapat disimpulkan bahwa nilai 

kedua variabel berdistribusi normal.  

Tabel 3.11 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,796 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,237 
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b. Uji Linieritas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah data variabel 

psychological well being berkorelasi secara linear terhadap variabel religiusitas  

pada ibu rumah tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih 

Tegal Timur Baru Surabaya. Uji linearitas ini dilakukan dengan menggunakan test 

of linearity dengan bantuan SPSS versi 20. Kedua variabel dikatakan berhubungan 

secara linear jika p<0,05 untuk linearity dan p>0,05 untuk deviation from linearity. 

Berdasarkan hasil uji linearitas hubungan antara religiusitas dengan 

psychological well being pada ibu rumah tangga dengan perekonomian lemah di 

Keputih Tegal Timur Baru Surabaya diperoleh taraf signifikansi deviation from 

linearity sebesar 0,435>0,05 dan taraf signifikansi Liniearity sebesar 0,000<0,05, 

maka hubungan antara religiustas dengan Psychological Well Being pada ibu rumah 

tangga yang tidak bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur 

Baru Surabaya mempunyai hubungan yang  linear.  

Tabel 3.12 Uji Linieritas Anova Table 

Linearity 0,000 

Deviation From Linearity 0,435 

c. Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2015) dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul. Sesuai dengan tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan jenis data yang 

diperoleh, maka peneliti menggunakan analisa data dengan teknik korelasi. Korelasi 

adalah salah satu teknik yang digunakan dalam statistik untuk mencari hubungan 

dua variabel dan bersifat kuantitatif yang menguji apakah variabel yang diuji saling 

berhubungan secara lurus, berbanding terbalik, atau tidak memiliki hubungan sama 

sekali (Hadi, 2000). Kaidah hasil uji signifikasi jika p<0,05 maka terdapat korelasi 

signifikan, sebaliknya jika signifikansi p>0,05 maka tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antara dua variabel. 
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Tabel 3. 13 Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi  (Siswoko, 2014) 

Interval Koefisien Interpretasi 

0,00 – 0,19 Sangat Rendah 

0,20 – 0,39 Lemah atau Rendah 

0,40 – 0,69 Sedang atau Cukup 

0,70 – 0,89 Kuat atau Tinggi 

0,90 – 1,00 Sangat Kuat atau Sangat Tinggi 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan antara religiusitas dengan psychological well being pada ibu rumah tangga 

yang tidak bekerja dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal Timur Baru RT 

006 RW 008 Kec Sukolilo Surabaya Jawa Timur yaitu setelah data terkumpul 

melalui proses pengambilan data.  

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, pada uji hubungan antara 

religiusitas dengan psychological well being, didapatkan hasil signifikansi sebesar 

0,000<0,05 maka hubungan antara religiusitas dengan psychological well being 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Sedangkan untuk kekuatan hubugan 

didapatkan hasil indeks korelasi sebesar 0,617. Berdasarkan kriteria koefisien 

korelasi pada tabel 3.13, besaran indeks tersebut menunjukkan bahwa kekuatan 

hubungan religiusitas dengan psychological well being memiliki hubungan yang 

sedang atau cukup. 


