
 
 
 
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 
 
 
 

 

3.1 Rancangan Penelitian 
 

 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian 

kausal komparatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan 

survei serta angka sebagai hasilnya, dari hasil tersebut akan dianalisis oleh 

program SPSS yang menghasilkan sebuah data baru (Martono, 2011). Jenis 

penelitian kausal komperatif adalah jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk 

menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel (Azwar, 2015). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh antara religiusitas dan identitas 

sosial terhadap kesejahteraan psikologis. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 

 

Variabel adalah semua sesuatu yang menjadi tempat penelitian, dari 

sesuatu menjelaskan berbagai variasi, salah satunya bisa berupa jenis sampai 

tingkatannya menurut Hadi (dalam Masyithoh, 2008). 
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3.2.1 Variabel Bebas I: Religiusitas 
 

 

Religiusitas adalah seberapa tinggi pemahaman seseorang terhadap ajaran 

agamanya dan pengaruh ajaran agama tersebut terhadap perilaku dalam 

kehidupannya, yang dapat diukur melalui 5 dimensi berikut ini : 

 

1. Ideologis (ideological dimention), yaitu seberapa paham seseorang 

memperoleh sesuatu yang diajarkan. Semakin tinggi skor maka semakin 

paham seseorang memperoleh sesuatu yang diajarkan. 

 
2. Intelektual (intellectual dimention), yaitu seberapa paham seseorang 

memahami tentang ajaran-ajaran agamanya. Semakin tinggi skor maka 

semakin paham seseorang memahami tentang ajaran agamanya. 

 
3. Ritualitas (ritualistic dimention), yaitu seberapa tekun seseorang dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban ritual keagamaannya. Semakin tinggi 

skor maka semakin tekun seseorang dalam melaksanakan kewajiban ritual 

keagamaannya. 

 
4. Pengalaman (experiential dimention), yaitu seberapa kuat perasaan atau 

pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Semakin 

tinggi skor maka semakin kuat perasaan/pengalaman keagamaan yang 

pernah dialami. 

 
5. Konsekuensi (consequential dimention), yaitu seberapa sering perilaku 

seseorang didorong oleh ajaran agamanya pada kehidupan sosial. Semakin 

tinggi skor maka semakin perilaku seseorang didorong oleh ajaran 

agamanya pada kehidupan sosial. 
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Tinggi rendahnya religiusitas dapat diketahui pada skor akhir yang diperoleh dari 

skala yang dipakai. Apabila skor yang diperoleh tinggi maka semakin tinggi 

religiusitasnya, sedangkan semakin rendahnya skor tingkat religiusitanya rendah 

 

3.3.2 Variabel Bebas II: Identitas Sosial 
 

 

Identitas sosial adalah seberapa tinggi individu menginklusikan dirinya 

dengan suatu kelompok tertentu dan merasa terikat baik secara afektif maupun 

kognitif dengan kelompok tersebut. Menurut Cameron (2004) terdapat tiga 

kompenen pada identitas sosial: 

 

1. Sentralitas yaitu seberapa sering seseorang memikirkan kelompoknya dan 

seberapa penting arti identitas sosial tersebut bagi seseorang. 

 
2. Afek in-group yaitu gambaran emosi spesifik yang mengikut sertakan 

keberanggotaan seseorang dalam suatu kelompok. 

 
3. Keterikatan dalam in-group yaitu seberapa tingkat subjektif seseorang 

mempercayai dirinya menjadi bagian dari kelompok sosialnya. 

 

Tinggi rendahnya identitas sosial dapat diketahui pada skor akhir yang diperoleh 

dari skala yang dipakai. Apabila skor yang diperoleh tinggi maka semakin tinggi 

identitas sosialnya, sedangkan semakin rendahnya skor yang diperoleh maka 

identitas sosialnya rendah 
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3.2.3 Variabel Tergantung: Kesejahteraan Psikologis 
 

 

Kesejahteraan psikologis adalah seberapa puas seseorang terhadap ciri-ciri 

hidupnya sehingga memunculkan perasaan senang dan tenang pada hidupnya, 

serta dapat menghadpai masalah yang terjadi. Pada kesejahteraan psikologis 

memiliki 6 dimensi sebagai berikut: 

 

1. Penerimaan diri (self-acceptanve) seberapa mampu seseorang menerima 

dirinya. Semakin tinggi skor maka semakin mampu seseorang menerima 

dirinya. 

 
2. Hubungan interpersonal (positive relation with others) seberapa mampu 

seseorang memiliki kepercayaan dan berelasi dengan individu lain. 

Semakin tinggi skor maka semakin seseorang memiliki kepercayaan dan 

berelasi dengan individu lain. 

 
3. Otonomi (autonomy) seberapa mampu seseorang untuk tidak bergantung 

pada pengaruh orang lain dalam menilai dan memutuskan sesuatu. 

Semakin tinggi skor maka semakin mampu seseorang untuk tidak 

bergantung pada orang lain dalam menilai dan memutuskan sesuatu. 

 
4. Penguasaan lingkungan (environmental mastery) seberapa mampu 

seseorang mewujudkan keadaan kehidupan yang sesuai. Semakin tinggi 

skor maka semakin mampu seseorang mewujudkan keadaan kehidupan 

yang sesuai. 

 
5. Tujuan hidup (purpose in life) seberapa jauh seseorang mencapai tujuan 

hidupnya. Semakin tinggi skor maka semakin seseorang mencapai tujuan 

hidupnya. 
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6. pertumbuhan pribadi (personal growth) seberapa mampu seseorang 

meningkatkan dirinya. Semakin tinggi skor maka semakin besar 

kemampuan seseorang meningkatkan dirinya. 

 

Apabila skor yang diperoleh tinggi maka semakin tinggi kesejahteraan 

psikologisnya, sedangkan semakin renadahnya skor tingkat kesejahteraan 

psikologisnya rendah. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 
 

 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 
 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

survei. Survei adalah sebuah cara dalam pengumpulan data yang menggunakan 

angket atau skala (Martono, 2011). Survei dalam penelitian ini menggunakan tiga 

skala yaitu skala kesejahteraan psikologis, skala religiusitas dan identitas sosial. 

 

3.3.1.1 Skala Kesejahteraan Psikologis 

 

Skala yang di gunakan di penelitian ini menggunakan alat ukur 

kesejahteraan psikologis menurut (Ryff, 1989). Skala ini terdiri dari 42 aitem 

yang terbagi menjadi 2, terdapat 22 aitem favorable dan 20 aitem unfavorable. 

Skala ini memiliki 5 respon yang terdiri dari sangat tidak setuju (STS), tidak 

setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju (SS). Untuk mengisi skala 

tersebut responden diminta memberikan tanda checklist pada pilihan yang sesuai 

pada dirinya. 
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Sistem penilaian skala adalah : 
 

Tabel 3.1 
 

 Respon Favorabel Item Unfavorabel Item 

    

 Sangat setuju 5 1 

 Setuju 4 2 

 Netral 3 3 

 Tidak setuju 2 4 

 Sangat tidak setuju 1 5 

    
 

 

Tabel 3.2 
 

Blueprint skala kesejahteraan psikologis 
 

 

 Dimensi Kesejahteraan Nomor Item  Jumlah Item 

 Psikologis  Favorable Unfavorable  

 Dimensi penerimaan diri 9, 10 27,28,29,30,31 7 
 (self-acceptance)    

 Dimensi hubungan 11,12,13,14 32,33,34 7 

 interpersonal    

 (positive relations    with    

 others)     

 Dimensi otonomi 1,2,3,4 21,22,23 7 

 (autonomy)     

 Dimensi penguasaan 5,6,7,8 24,25,26 7 

 lingkungan     

 (environmental mastery)    

 Dimensi tujuan hidup 15, 16 35,36,37,38,39 7 

 (purpose in life)    

 Dimensi pertumbuhan 17,18,19,20 40,41,42 7 

 pribadi     

 (personal growth)    

 Total  20 22 42 
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3.3.1.2 Skala Religiusitas 
 

 

Skala religiusitas yang digunakan dalam penelitian disusun oleh peneliti 

berdasarkan dimensi religiusitas yang di kemukakan oleh Glock & Stark (dalam 

Ancok dan Suroso, 2001). Metode dalam pengumpulan data menggunakan 

metode survei. Skala ini terdiri dari 30 aitem yang terbagi menjadi 2, 15 aitem 

favorable dan 15 aitem unfavorable. Data-data yang diperoleh dari subjek akan 

disajikan dalam pernyataan, subjek bisa menjawab berdasarkan pilihan jawaban 

yang sudah disediakan. Skala terdiri dari 5 respons yang terdiri dari sangat tidak 

setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju (SS). Untuk 

mengisi skala tersebut responden diminta memberikan tanda checklist pada 

pilihan yang sesuai pada dirinya. Sistem penilaian skala adalah : 

 

Tabel 3.3 
 

 Respon Favorabel Item Unfavorabel Item 

    

 Sangat setuju 5 1 

 Setuju 4 2 

 Netral 3 3 

 Tidak setuju 2 4 

 Sangat tidak setuju 1 5 
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Tabel 3.4 

Blueprint skala religiusitas 

 Dimensi Religiusitas Nomor Item Jumlah Item 

  Favorable Unfavorable  
     

 Dimensi ideologis 1,2,3 16,17,18 6 
 (ideological dimention)    

 Dimensi intelektual 4,5,6 19,20,21 6 

 (intellectual dimention)    

 Dimensi ritualitas 7,8,9 22,23,24 6 

 (ritualistic dimention)    

 Dimensi pengalaman 10,11,12 25,26,27 6 

 (experiential dimention)    

 Dimensi konsekuensi 13,14,15 28,29,30 6 

 (consequential dimention)    

 Total 15 15 30 
 
 
 

3.3.1.3 Skala Identitas Sosial 

 

Skala Identitas Sosial yang digunakan pada peneilitian ini merupakan 

modifikasi skala identitas sosial oleh Cameron (2004) di skala asli identitas sosial. 

Skala ini terdiri dari 17 aitem dengan 7 aitem unfavorable dan 10 aitem favorable. 

Skala ini memiliki 5 respon yang terdiri dari sangat tidak setuju (STS), tidak 

setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju (SS). Untuk mengisi skala 

tersebut responden diminta memberikan tanda checklist pada pilihan yang sesuai 

pada dirinya.Sistem penilaian skala : 

 

Tabel 3.5 
 

 Respon Favorabel Item Unfavorabel Item 

    

 Sangat setuju 5 1 

 Setuju 4 2 

 Netral 3 3 

 Tidak setuju 2 4 

 Sangat tidak setuju 1 5 
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Tabel 3.6 
 

Blueprint Skala Identitas Sosial 
 

 Dimensi Identitas Sosial Nomor Item 

  Favorable Unfavorable 
    

 Dimensi   Keterikatan   In- 1,2,5,6 3,4 
 group   

 Dimensi Sentralitas 7,9,11,12 8,10 

 Dimensi Afek In-group 13,16 14,15,17 

 Total 10 7 
 
 
 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

 

Validitas adalah keakuratan dan ketepatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi pengukurannya. Data yang akurat bisa didapatkan melalui alat 

ukur atau skala yang memiliki validitas yang tinggi sehingga bisa memberi contoh 

mengenai variabel yang hendak diukur. Apabila alat ukur atau skala memiliki 

nilai validitas yang rendah, maka akan menujukkan hasil yang tidak relevan 

dengan tujuan pengukuran (Azwar, 2013). 

 

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran dari suatu alat ukur yang di 

lakukan beberapa kali pada subjek yang sama. Reliabilitas memiliki tujuan untuk 

mengetahui sampaimana alat ukur tersebut dapat diyakini (Noor, 2011). Untuk 

menguji reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach dengan menggunakan 

program SPSS (Statstical Package for the Social Sciences). Nilai alpha reliability 

minimal berada pada 0.7 dan lebih baik berada pada 0.8 (Azwar, 2013). 

 

Sebuah alat ukur dapat dinyatakan valid apabila tiap-tiap pertanyaan dalam 

suatu alat ukur dapat menjelaskan suatu yang hendak diukur oleh alat ukur 

tersebut (Istijanto, 2009). Validitas yang dipakai dalam penelitian adalah validitas 
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konstruk. Menurut Djali & Muljono( 2008), validitas konstruk adalah validitas 

yang mencari tahu sejauh mana pernyataan dapat mengukur apa yang akan diukur 

sesuai dengan definisi yang sudah ditentukan. Menurut Soegoto (2008) validitas 

konstruk mempunyai dua aspek utama yaitu secara natural yang bersifat teoritis 

dan statistik. 

 

A. Validitas dan Reliabilitas Skala Kesejahteraan Psikologis 
 

 

Skala Kesejahteraan Psikologis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah alat ukur kesejahteraan psikologis menurut (Ryff, 1989). Skala 

kesejahteraan psikologis yang telah disusun kemudian disebar kepada 10 

subjek untuk uji bahasa. Lalu, dari hasil uji bahasa tidak perlu ada kalimat 

pada aitem yang dirubah. Skala kesejahteraan psikologis dapat disebar 

pada 490 responden. 

 

Skala kesejahteraan psikologis yang telah disebar menujukkan nilai 

reliabilitas yang cukup baik pada masing masing dimensi variabel 

kesejahteraan psikologis yaitu Otonomi (α=0.504), Penguasaan 

Lingkungan (α=0.646), Hubungan Interpersonal (α=0.808), Tujuan Hidup 

(α=0.779), Pertumbuhan Pribadi (α=0.619). Menurut Hinton, et al., (2004) 

terdapat empat poin yang disarankan untuk reliabilitas yaitu reliabiltas 

sangat baik (excellent) adalah >0.90, reliabilitas tinggi (high) 0.70-0.90, 

reliabilitas moderat (moderate) 0.50-0.70 serta reliabilitas rendah (low) 

<0.50. Hasil uji reliabilitas terdapat satu dimensi yang reliabel moderat 

(moderate 0.50-0.70) yaitu dimensi otonomi (α=0.504). Hasil uji 
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reliabilitas menghasilkan 21 aitem gugur, menyisakan 21 aitem yang dapat 

dipertahankan. 

 

Tabel 3.7 
 

Blueprint Skala Kesejahteraan Psikologis Hasil Uji Terpakai 
 
 

 Dimensi Kesejahteraan Nomor Item  Jumlah Item 

 Psikologis  Favorable Unfavorable  
     

 Dimensi penerimaan diri - 27,28,30,31 4 
 (self-acceptance)    

 Dimensi hubungan - 32,33,34 3 

 interpersonal    

 (positive relations    with    

 others)     

 Dimensi otonomi - 21,22 2 

 (autonomy)     

 Dimensi penguasaan 5,6,7,8 - 4 

 lingkungan     

 (environmental mastery)    

 Dimensi tujuan hidup - 35,36,37,38,39 5 

 (purpose in life)    

 Dimensi pertumbuhan - 40,41,42 3 

 pribadi     

 (personal growth)    

 Total  4 17 21 
 
 

 

B. Validitas dan Reliabilitas Skala Religiusitas 
 

 

Skala religiusitas yang digunakan dalam penelitian disusun oleh peneliti 

 

berdasarkan dimensi religiusitas yang di kemukakan oleh Glock & Stark (dalam 

 

Ancok dan Suroso, 2001). Skala religiusitas yang telah disusun kemudian disebar 

 

kepada 10 subjek untuk uji bahasa. Hasil uji bahasa terdapat beberapa aitem yang 

 

diberi saran dan kritikan dari responden, salah satunya kata “kontroversial” di 
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aitem 23. Selanjutnya, skala religiusitas yang telah dimodifikasi disebar kepada 

490 responden. 

 

Skala religiusitas yang telah disebar menujukkan nilai reliabilitas yang 

cukup baik pada masing masing dimensi variabel religiusitas yaitu Ideologis 

(α=0.686), Intelektual(α=0.597), Ritualitas(α=0.624), Pengalaman(α=0.684), 

Konsekuensi (α=0.622). Menurut Hinton, et al., (2004) terdapat empat poin yang 

disarankan untuk reliabilitas yaitu reliabiltas sangat baik (excellent) adalah >0.90, 

reliabilitas tinggi (high) 0.70-0.90, reliabilitas moderat (moderate) 0.50-0.70 serta 

reliabilitas rendah (low) <0.50. Hasil uji reliabilitas terdapat satu dimensi yang 

reliabel moderat (moderate 0.50-0.70) yaitu dimensi intelektual (α=0.597) Hasil 

uji reliabilitas menghasilkan 3 aitem gugur, menyisakan 27 aitem yang dapat 

dipertahankan. 

 

Tabel 3.8 
 

Blueprint Skala Religiusitas Hasil Uji Terpakai 
 

 Dimensi Religiusitas Nomor Item  Jumlah Item 

  Favorable Unfavorable  
     

 Dimensi ideologis 1,2,3 16,17,18 6 
 (ideological dimention)    

 Dimensi intelektual 4,5 19,20 4 

 (intellectual dimention)    

 Dimensi ritualitas 8,9 22,23,24 5 

 (ritualistic dimention)    

 Dimensi pengalaman 10,11,12 25,26,27 6 

 (experiential dimention)    

 Dimensi konsekuensi 13,14,15 28,29,30 6 

 (consequential dimention)    

 Total 13 14 27 
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C. Validitas dan Reliabilitas Skala Identitas Sosial 
 

 

Skala Identitas Sosial yang digunakan dipenelitian ini adalah dari 

Cameron (2004) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan 

metode translation-back translation approach dan telah melalui tahap expert 

judgment oleh dua penelitian lain. Setelah melakukan modifikasi skala identitas 

sosial yang telah diperbarui disebar kepada 10 subjek untuk uji bahasa. Hasil uji 

bahasa menunjukkan bahwa kata “perasaan terhubung” pada aitem 4 dan kata 

“jarang menjadi pemikiran saya” pada aitem 10, ditanyakan oleh 6 responden uji 

bahasa. Tetapi ketika peneliti menjelaskan bahwa aitem 4 adalah translasi dari 

istilah sense of connectedness dalam Bahasa Inggris, responden dapat memahami. 

 

Skala identitas sosial yang telah dimodifikasi menujukkan nilai reliabilitas 

yang cukup baik pada masing masing dimensi variabel identitas sosial yaitu 

Keterikatan In-group (α=0.679), Sentralitas (α=0.601), Afek In-group (α=0.661). 

Hasil uji reliabilitas menghasilkan 4 aitem gugur, menyisakan 13 aitem yang 

dapat dipertahankan. 

 

Tabel 3.9 
 

Blueprint Skala Identitas Sosial Hasil Uji Terpakai 
 

 Dimensi Identitas Sosial Nomor Item  

  Favorable Unfavorable 

 Dimensi   Keterikatan   In- 2,5,6 3,4 
 group   

 Dimensi Sentralitas 7,9,11 - 

 Dimensi Afek In-group 13,16 14,15,17 

 Total 8 5 
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  
3.4.1 Populasi dan Sampel 

 

Populasi merupakan semua subjek pada penelitian yang dilakukan 

(Arikunto, 2006). Apabila seseorang peneliti ingin melakukan penelitian pada 

seluruh bagian yang berada dalam daerah penelitian, oleh karena itu peneliti 

tersebut menjadi penelitian populasi. Studi dan penelitiannya bisa disebut studi 

populasi dan studi sensus. Penelitian populasi ini dapat dilaksanakan apabila 

peneliti ingin mengetahui seluruh lika-liku yang ada dalam populasi. Populasi 

pada penelitian ini adalah santriwan dan santri wati di pondok pesantren nadhattul 

ulama. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 490 responden. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 

Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik total population study. 

Pengambilan sampel berdasarkan kesediaan partisipan dan aksebilitas penelitian 

(Cone & Foster, 2010). 

 

3.5 Analisa Data 

 

Peneliti akan melakukan uji hipotesis dengan melakukan analisis model 

regresi untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan identitas sosial terhadap 

kesejahteraan psikologis pada santri menggunakan teknik multiple regression. 


