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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilakukan selama satu hari pada tanggal 24 

Nopember 2019. Penelitian ini dilakukan di daerah Keputih Tegal Timur Baru Kec 

Sukolilo RT 006 RW 008 Surabaya Jawa Timur. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah ibu rumah tangga 

tidak bekerja dengan perekonomian lemah yang tinggal didaerah tersebut, data 

diambil dengan cara teknik random sampling yang melibatkan sebanyak  70 subjek 

dengan mencari subjek yang sesuai kriteria didaerah tersebut. Skala pengumpulan 

data  yang digunakan adalah skala psychological well being dan skala religiusitas. 

Analisis data menggunakan teknik analisis product momment yang diolah dengan 

menggunakan program SPSS for windows release 20.0 yang memperoleh hasil 

koefisien korelasi sebesar 0,617 dengan taraf signifikansi p=0,000 (p< 0,05), maka 

hubungan antara religiusitas dengan psychological well being adalah berhubungan 

positif dan signifikan. Untuk kekuatan hubungan religiusitas dengan psychological 

well being memiliki kekuatan hubungan yang sedang atau cukup.  

Tabel 4.1 Uji Hubungan Product Moment 

Pearson Correlation 0, 617 

Sig. (2-tailed) 0,000 

Artinya semakin tinggi religiusitas, maka psychological well being ibu rumah 

tangga tidak bekerja dengan perekonomian lemah di daerah Keputih Tegal Timur 

Baru Surabaya juga akan tinggi, dan sebaliknya, jika religiusitas rendah, maka 

psychological well being juga akan rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara religiusitas dengan 

psychological well being diterima. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini diperoleh hubungan yang 

positif dan signifikan. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa antara 
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religiusitas dengan psychological well being pada ibu rumah tangga tidak bekerja 

dengan perekonomian lemah di daerah Keputih Tegal Timur Baru Surabaya terdapat 

hubungan positif dan signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

religiusitas pada ibu rumah tangga dengan perekonomian lemah di Keputih Tegal 

Timur Baru Surabaya, maka psychological well being semakin tinggi dan 

sebaliknya, bila religiusitas rendah maka psychological well being juga akan rendah.  

Diterimanya hipotesis dalam penenlitian ini yang menyatakan bahwa “ada 

hubungan positif antara religiusitas dengan psychological well being pada ibu rumah 

tangga tidak bekerja dengan perekonomian lemah di daerah Keputih Tegal Timur 

Baru Surabaya” ada beberapa penjelasan dari para ahli seperti yang diakatakan 

Glock dan Strak (dalam Affandi, 2011) bahwa religiusitas adalah seberapa jauh 

pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun pelaksanaan ibadah, 

seberapa dalam penghayatan agama yang dianut seseorang dan pengalaman individu 

dalam beribadah. Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan mampu 

memaknai kejadian hidupnya secara positif, sehingga hidupnya menjadi lebih 

bermakna. Makna hidup sesungguhnya dapat membuat seseorang bisa merasakan 

dan mengalami psychological well being dengan mengalami pertumbuhan pribadi, 

mampu menguasai tantangan dan hambatan dalam lingkungannya karena merasakan 

kedekatan terhadap Tuhannya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa religiusitas 

merupakan hal yang berkaitan dengan segala persoalan hidup kepada Tuhan.  

Sesuai dengan Ryff (dalam Mayasari, 2014) menjelaskan bahwa 

psychological well being adalah tujuan paling tinggi yang ingin dicapai manusia. 

Dimana individu tersebut dapat menerima kekurangan dan kelebihan dari dirinya, 

sehingga bisa berhubungan hangat dengan orang lain, dapat hidup dengan 

kemandirian, tidak bergantung pada orang lain, sehingga dapat menciptakan 

lingkungannya sendiri sesuai keinginan, memiliki tujuan hidup yang jelas, sehingga 

mampu untuk melalui perkembangan dalam hidupnya dengan baik. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi psychological well being, yaitu faktor 
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demografis, dukungan sosial, evaluasi terhadap pengalaman hidup, locus of control, 

dan religiusitas 

Religiusitas memberikan kesejahteraan yang mengarah pada kehidupan yang 

bermakna bukan sekedar lebih banyak mengalami perasaan positif dan mengalami 

kepuasaan hidup yang subyektif. Religiusitas mengarahkan kebahagiaan kepada 

kehidupan yang membawa seseorang kepada pengoptimalan potensi diri, 

kemandirian, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan mampu 

menghadapi kejadian-kejadian yang terjdi pada dirinya. Religiusitas mengisi 

individu dengan harapan akan masa depan dan menciptakan makna dalam hidup. 

Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi memiliki harapan yang lebih 

besar pada hidupnya, maka individu tersebut dapat meningkatkan optimisme 

terhadap masa depan hidupnya. Sehingga religiusitas dan psychological well being 

memiliki hubungan yang signifikan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang sama, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Hepworth (dalam Fitriani, 2016) yang menunjukkan 

adanya hubungan yang konsisten antara psychological well being dengan 

menjalankan ajaran agama pada masyarakat pemeluk Islam di negara Inggris. 

Semakin baik ajaran agama maka semakin baik pula psychological well being yang 

dirasakan. Tidak hanya sekedar menjalankan ajaran agama, namun yang lebih 

penting adalah nilai tujuan seseorang yang ingin dicapai dengan menjalankan ajaran 

agama tersebut.  

Penelitian lain juga membuktikan bahwa religiusitas mempunyai hubungan 

dengan salah satu dimensi psychological well being yaitu hubungan positif dengan 

orang lain. Semakin baik religiusitas seseorang maka semakin baik pula tingkat 

hubungan dengan lingkungannya kerena dengan berbagai aktivitas keagamaan maka 

dapat meningkatkan rasa solidaritas kelompok dan memperkuat ikatan 

kekeluargaan. Penelitian lain mengungkapkan bahwa individu yang memiliki tingkat 

religiusitas tinggi lebih bisa memaknai kejadian hidupnya secara positif sehingga 
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hidupnya menjadi lebih bermakna, terhindar dari stress, dan depresi (Bastaman, 

dalam Liputo, 2009).  

Teori dari Ellison juga menjelaskan adanya korelasi antara religiusitas dengan 

psychological well being, dimana pada individu dengan religiusitas yang kuat, lebih 

tinggi tingkat psychological well being-nya dan semakin sedikit dampak negatif 

yang dirasakan dari peristiwa traumatik dalam hidup. Ellison juga menyatakan 

bahwa agama mampu meningkatkan psychological well being dalam diri seseorang. 

Penelitian Ellison, menunjukkan bahwa individu yang memiliki kepercayaan 

terhadap agama yang kuat, dilaporkan memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi, 

kebahagiaan personal yang lebih tinggi, serta mengalami dampak negatif peristiwa 

traumatis yang lebih rendah jika dibandingkan individu yang tidak memiliki 

kepercayaan terhadap agama yang kuat.  

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Freidman, (dalam Fitriani, 2016) 

yang menyatakan bahwa religiusitas sangat membantu individu ketika subjek harus 

mengatasi peristiwa yang tidak menyenangkan. Dalam penelitian ini, bencana alam 

seperti gempa bumi menimbulkan goncangan mental yang hebat dan trauma pada 

diri korban gempa bumi. Perasaan kehilangan anggota keluarga dan harta benda 

dalam waktu yang sekejap membuat individu mengalami perasaan sedih yang 

mendalam.  

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Koening (dalam Raharjo, 2017) 

menunjukkan bahwa  tingkat religiusitas yang tinggi mempunyai sikap yang lebih 

baik, lebih merasa puas dalam hidup dan hanya sedikit mengalami rasa kesepian.  

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Coke (dalam Raharjo, 2017) bahwa 

orang yang merasa mendapatkan dukungan dari tempat peribadatan cenderung 

mempunyai tingkat psychological well being yang tinggi.  

Sebagai manusia yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan, 

dalam keadaan tertekan orang yang memiliki religiusitas tinggi akan mampu 

menggunakan religiusitas sebagai coping stres. Hal ini dikarenakan adanya 
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pendidikan terhadap nilai-nilai religiusitas yang akan mempengaruhi pola pikir dan 

perilaku manusia tentang agama memberikan ketenangan hati kepada pemeluknya. 

Seseorang yang memiliki keyakinan bahwa bila individu melaksanakan 

kewajiban subjek sebagai orang yang beragama taat pada perintah agama seperti 

misalnya agama islam yang melakukan ibadah sholat wajib atau shunah, berpuasa, 

beramal, membaca Al-qur’an dan menjauhi larangan-larangan yang ada pada agama. 

Maka subjek akan memiliki psychological well being yang baik dikarenakan 

seseorang yang mematuhi aturan-aturan dan menjalankan kewajiban-kewajiban 

dengan keihklasan hati dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah 

akan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, memiliki tujuan 

dalam hidupnya, memiliki kemampuan mengatur lingkungan, menjalin hubungan 

yang positif dengan orang lain dan berusaha menggali dan mengembangkan dirinya, 

dan juga sebaliknya jika seseorang melalaikan tugasnya dalam menjalankan aturan 

dan perintah agama, maka orang tersebut akan mudah stress, sullit menerima 

keaadan dirinya sendiri, tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya dan mudah 

frustasi. 


