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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Sebuah penelitian diadakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Agar 

sebuah penelitian benar-benar ilmiah, maka jawaban penelitian pun harus akurat 

berdasarkan penjelasan atau tata ukur ilmiah yang jelas. Sebagai sebuah bentuk 

kegiatan ilmiah, maka sebuah penelitian membutuhkan metodologi. Metodologi yang 

tepat akan sangat membantu ketepatan jawaban ilmiah dari sebuah penelitian.   

Dalam bab ini akan dijabarkan serangkaian metodologis mencakup gambaran 

lokasi penelitian, waktu penelitian, populasi, sampel, teknik sampling, variabel dan 

definisi operasional, metode dan desain penelitian, proses pengumpulan data, dan 

pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis. 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung di Jemaat GMIM Zebaoth Wanea Manado. 

Berdasarkan data sensus terbaru tahun 2009, diketahui bahwa Jemaat GMIM Zebaoth 

Wanea terdiri dari 10 Kolom (Sektor) dengan 206 Kepala Keluarga.  

Tabel 1. Gambaran Jemaat GMIM Zebaoth Wanea 

Jumlah KK Jumlah Jiwa Jenis Kelamin Anggota Sidi 

206 734 L = 351 P = 383 484 
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Mayoritas anggota Jemaat GMIM Zebaoth Wanea adalah Keluarga Besar 

Tentara (KBT) karena Jemaat ini berdomisili di dalam lingkungan asrama TNI. 

Anggota Jemaat Kolom 1 sampai 6 berdomisili di dalam asrama Sapta Marga IX, 

Kolom 7 dan 8 berdomisili di dalam asrama eks Den-Zipur IV, dan ada beberapa 

Jemaat Kolom 8 yang tinggal di dalam asrama Polisi Pakowa. Kolom 9 berdomisili di 

dalam asrama Intelijen TNI, dan Kolom 10 berdomisili di dalam asrama POM 

Pakowa.    

 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama dua (2) bulan, mulai tanggal 04 Februari 

2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013. Dimulai dari tahap pra-proposal, 

pengajuan proposal, penyusunan teori dan kerangka pikir, penyebaran kuesioner, 

pengumpulan data, pengolahan data, serta penyajian tesis.    

C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijelaskan dan melibatkan 

jumlah masyarakat yang akan diteliti dalam suatu wilayah penelitian.
90
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Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah: 

a.  Pria atau wanita.   

b.  Usia di atas 18 tahun 

c. Anggota Sidi Jemaat 

Kriteria responden ini didasarkan pada tingkat perkembangan iman seseorang 

menurut teori James Fowler, sebagaimana yang telah dipaparkan di bab sebelumnya. 

Berdasarkan tingkat perkembangan iman Fowler, kriteria yang dibuat penulis ini 

masuk dalam tahap mulai individuative-reflective, conjunctive, hingga universal. 

Pada tahap-tahap ini individu mulai mengembangkan tanggung-jawabnya terhadap 

kepercayaan dan perasaannya (individuative-reflctive), mulai mengenali berbagai 

pertentangan yang terdapat dalam realitas kepercayaannya (conjunctive), hingga 

mengalami pencerahan (universal).    

Dengan demikian, berdasarkan data sensus Jemaat GMIM Zebaoth Wanea 

Manado, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 484 jiwa (anggota Sidi jemaat, 

dan berusia 18 tahun ke atas). 

 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Oleh karena jumlah populasi yang besar maka sampel sangat diperlukan untuk 

pengumpulan data.
91

 Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin: 
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n =
N

1 + N( α2)
 

n  = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

α  = Error tolerance 

Dengan populasi yang berjumlah 484, dan tingkat toleransi errornya 5 % 

maka jumlah sampelnya ialah:  

n =
484

1+484( 0.052)
 

n = 219 responden 

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 219 responden dan untuk 

mendapatkan sampel ini digunakan simple random sampling. 

 

D. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri atas dua macam variabel yaitu variabel 

independent (bebas) dan variabel dependent (terikat). Variabel bebas adalah variabel 

yang memengaruhi dan tidak tergantung pada variabel lainnya. Variabel terikat 

adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya.
92

 Pola hubungan variabel 

bebas dan variabel terikat berasal dari hubungan asosiasi korelatif. Adapun variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a.  Variabel bebas yaitu Religiusitas (X) 

b.  Variabel terikat yaitu Kebahagiaan Subyektif (Y) 
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2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penjabaran masing-masing variabel terhadap 

indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional ini dibutuhkan untuk 

kejelasan dan spesifikasi penelitian ini. Dalam penelitian ini, indikator-indikator 

variabel tersebut antara lain sebagai berikut : 

a.  Religiusitas  

Religiusitas ialah perasaan dan pengahayatan secara sadar seseorang ketika 

berelasi dengan Tuhan, sesama, alam dan diri sendiri berdasarkan dimensi intelektual, 

ritual, eksperiensal, ideologikal, dan konsekuensial. Religiusitas dipahami dengan 

menjabarkan dimensi-dimensinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Glock dan Stark: 

 

1).   Dimensi Intelektual (intellectual)  

 Dimensi intelektual adalah tingkat sejauh mana seseorang mengetahui 

tentang ajaran-ajaran agamanya. 

2).   Dimensi Ritualitas (ritualistic)  

 Dimensi ritualitas adalah tingkat sejauh mana seseorang mengerjakan 

kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya 

3).   Dimensi Pengalaman (experiental) 

 Dimensi pengalaman merupakan perasaan-perasaan atau pengalaman-

pengalaman keagamaan yang pernah dirasakan oleh seseorang. 

 

4).   Dimensi Ideologis (ideological) 
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 Dimensi ideologis adalah tingkat sejauh mana seseorang menerima hal-hal 

yang dogmatik dalam agamanya 

5).   Dimensi Konsekuensi (consequential) 

 Dimensi konsekuensi merupakan tingkat sejauh mana perilaku seseorang 

dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. 

b. Kebahagiaan Subyektif 

Kebahagiaan Subyektif (SWB) adalah sebuah perasaan yang ditandai dengan 

tingginya kepuasan hidup (SWLS) dan kadar emosi positif (SPANE-P), serta 

rendahnya kadar emosi negatif (SPANE-N), keseimbangan emosi (SPANE-B).  

   

E.  Metode dan Desain Penelitian 

1.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 

Dengan metode kuantitatif, maka penelitian ini membutuhkan data kuantitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan 

menyangkut pernyataan-pernyataan tentang religiusitas dan kebahagiaan subyektif. 
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2.  Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain korelasi, yakni 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang 

sifatnya menghubungkan variabel bebas dengan variabel terikat.
93

 

 

F. Proses Pengumpulan Data 

  Proses pengumpulan data berhubungan dengan persoalan sumber data yang 

diperoleh dan instrumen penelitian yang digunakan. 

1. Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data ini diperoleh dari 

dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder dengan penjelasan berikut. 

a. Sumber Data Primer 

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti 

dengan cara menyebarkan kuesioner dan kemudian diisi oleh para responden 

yakni jemaat GMIM Zebaoth Wanea, dikumpulkan, diuji validitasnya, kemudian 

dianalisa.  

b. Sumber Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung tentang lokasi 

penelitian menyangkut kajian sejarah, program, dan informasi dari hasil-hasil 

penelitian yang terkait. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data hasil sensus terakhir jemaat GMIM Zebaoth Wanea pada tahun 2009 (sensus 

diadakan setiap lima tahun sekali). Selain data sensus jemaat, data lain yang 

terkait dengan sejarah perkembangan jemaat serta susunan program juga 

menunjang penelitian ini. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner sebagai 

instrumen penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka ada beberapa alat ukur 

atau kuesioner yang digunakan. Antara lain: 

a. Isian Identitas Responden 

Isian identitas responden berisi nama, umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. 

Maksud disertakannya data isian identitas ini adalah untuk mengetahui dengan pasti 

rata-rata umur, jenis kelamin, dan pekerjaan responden.  

b. Skala Religiusitas 

Skala religiusitas ini mengacu pada kuesioner yang telah dipatenkan oleh 

Glock dan Stark (1965) dengan kelima dimensi religiusitasnya. Kuesioner ini berisi 

23 item pernyataan yang terdiri dari 4 item dimensi ideologis, 5 item dimensi 

intelektual, 4 item dimensi ritual, 5 item dimensi eksperiensial, dan 5 item dimensi 

konsekuensial.  
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Pengukuran untuk skala ini menggunakan Skala Likert
94

 yang terdiri dari 4 

pilihan jawaban masing-masing dengan skor yaitu “Sangat Setuju” (SS) skor 5, 

“Setuju” (S) skor 4, “Tidak Setuju” (TS) skor 2, dan “Sangat Tidak Setuju” (STS) 

skor 1. Semula metode skoring Likert ini terdiri dari 5 pilihan jawaban. Namun untuk 

menghindari pilihan tidak bersikap atau Ragu-ragu (R) dengan skor 3, maka Likert 

kemudian menghilangkannya dalam metode skoringnya. 

Kuesioner Religiusitas ini kemudian dihitung dengan menggunakan 2 cara. 

Yaitu: 

1) Angka Total Skala Religiusitas.  

Menjumlahkan total angka (dari item 1 sampai 23) untuk memperoleh data 

akhir untuk skala religiusitas. Total angka ini kemudian akan dikorelasikan 

dengan variabel kebahagiaan subyektif.  

2) Angka Total per Dimensi 

Menjumlahkan angka total per dimensinya. (Contohnya menjumlahkan angka 

pada item 1 sampai 4 untuk mengetahui dengan pasti skor total untuk Dimensi 

Ideologi dari religiusitas). Cara kedua ini dibutuhkan untuk mengetahui 

dimensi religiusitas apa, dari kelima dimensi, yang sangat berkorelasi dengan 

kebahagiaan subyektif, guna menjawab tujuan penelitian. 
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c. SWLS (Satisfaction With Life Scale) 

Salah satu item definitif dari kebahagiaan subyektif (Subjective Well-being) 

adalah tingkat kepuasaan hidup. Berdasarkan definisinya Subjective Well-Being 

(SWB) diperoleh dari hasil jumlah skala kepuasan hidup (SWLS) ditambahkan 

dengan jumlah pengalaman positif (SPANE-P) dan dikurangi dengan jumlah 

pengalaman negatif (SPANE-N). Rumusan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 SWB = SWLS + SPANE-P – SPANE-N 

Oleh karena SPANE-B (Balance) = SPANE-P – SPANE-N, maka pernyataan 

di atas bisa diformulasikan: 

 SWB = SWLS + SPANE-B 

SWLS adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tingkat kepuasan hidup 

individu. Alat ukur yang terdiri dari lima (5) butir ini didesain oleh Diener, Larsen & 

Grifin dan telah dipatenkan pada tahun 1985. Alat ukur ini menjadi acuan penulis 

untuk mengukur tingkat kepuasan hidup jemaat GMIM Zebaoth Wanea Manado.  

 Sistem skoringnya yaitu dengan menjumlahkan nilai dari semua butir yang 

ada untuk memperoleh skor total. Pengukuran dilakukan dengan skala 7 poin dari 1 = 

„Sangat Tidak Setuju„, 2 = „Tidak Setuju„, 3 = „Agak Tidak Setuju„, 4 = „Ragu-ragu„, 

5 = „Agak Setuju„, 6 = „Setuju„, dan 7 = „Sangat Setuju„. Rentang skor total adalah 

antara 5 sampai 35 poin. 
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 Cara memahami skor total dari SWLS adalah sebagai berikut: 

1) 30-35 (Sangat Tinggi). Responden yang mendapatkan skor dalam rentang ini 

sangat mencintai kehidupan mereka dan merasa bahwa segala sesuatu berjalan 

dengan sangat baik. Mereka merasa hidup menyenangkan dan aspek-aspek 

penting kehidupan mereka seperti sekolah/kerja, keluarga, pertemanan, waktu 

senggang, dan pengembangan diri mereka berjalan dengan sangat baik. 

2) 25-29 (Tinggi). Responden yang mendapatkan skor dalam rentang ini 

mencintai kehidupan mereka dan merasa bahwa hampir segala sesuatunya 

berjalan dengan baik. Mereka merasa hidup menyenangkan dan aspek-aspek 

penting kehidupan mereka seperti sekolah/kerja, keluarga, pertemanan, waktu 

senggang, dan pengembangan diri mereka berjalan dengan baik. 

3) 20-24 (Rata-rata). Tingkat kepuasan hidup rata-rata pada negara berkembang 

berada pada rentang ini. Secara umum, orang-orang merasa puas, tapi ada 

beberapa aspek kehidupan yang ingin ditingkatkan. Biasanya, orang-orang 

yang berada pada level ini ingin meningkatkan kepuasan hidupnya ke level 

yang lebih tinggi. 

4) 15-19 (Agak di bawah rata-rata). Orang-orang yang berada pada level ini 

biasanya memiliki masalah kecil namun signifikan pada beberapa aspek 

kehidupan mereka, atau memiliki kehidupan yang baik dalam sebagian besar 

aspek, tapi ada satu masalah besar dalam salah satu aspek kehidupan mereka. 

Ketidakpuasan dalam salah satu atau beberapa aspek ini akan membuat 

gangguan ataupun perasaan yang tidak nyaman. 
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5) 10-14 (Tidak Puas). Orang-orang pada level ini umumnya tidak puas dengan 

hidup mereka. Mereka biasanya memiliki beberapa aspek kehidupan yang 

tidak berjalan dengan baik, sebagian di antaranya sangat buruk. Bila 

ketidakpuasan hidup ini disebabkan oleh kejadian yang baru terjadi seperti 

perceraian atau kematian dari anggota keluarga, mungkin orang yang 

mengalaminya dapat kembali ke tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi 

seiring berjalannya waktu. Namun, bila ketidakpuasan ini menghinggapi 

hingga menjadi kronis, orang-orang yang mengalaminya perlu untuk merubah 

sikap, cara berpikir, dan aktivitas sehari-hari. Untuk membantu keluar dari 

masalah, dapat dilakukan dengan cara berbincang dengan sahabat, atau 

mendatangi konselor untuk konsultasi. Namun hasilnya tergantung dari orang 

yang bersangkutan. 

6) 5-9 (Sangat Tidak Puas). Orang yang berada pada rentang ini sangat tidak 

puas dengan hidup mereka. Hal ini bisa disebabkan karena kejadian buruk 

yang baru saja dialami seperti perceraian atau mengalami pemecatan dari 

tempat kerja. Dalam kasus lain, hal ini bisa terjadi karena pengaruh dari 

kecanduan obat dan alkohol. Selain itu, kehilangan orang yang dicintai bisa 

juga menjadi penyebab. Seringkali ketidakpuasan pada level ini disebabkan 

karena mengalami ketidakpuasan dalam beberapa aspek kehidupan. Orang 

yang berada pada level ini membutuhkan bantuan orang lain seperti keluarga, 

sahabat, konselor atau psikolog untuk membantu mengatasi masalah 

hidupnya. Bila ketidakpuasan ini menghinggapi hingga menjadi kronis, maka 
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orang yang mengalaminya perlu mengubah sikap, cara berpikir, dan aktivitas 

sehari-hari. 

d. SPANE (Scale of Positive and Negative Experiences) 

Selain skala kepuasan hidup (SWLS), kebahagiaan subyektif secara definitif 

juga mengandung kadar pengalaman positif yang tinggi dan kadar pengalaman 

negatif yang rendah. SPANE adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

pengalaman positif (SPANE-P) dan negatif (SPANE-N) seseorang, sekaligus juga 

untuk mengukur keseimbangan di antara keduanya (SPANE-B).  

Alat ukur yang didesain oleh Diener dkk dan telah dipatenkan pada tahun 

2009 ini terdiri dari 12 butir, yaitu 6 butir untuk mengukur SPANE-P, dan 6 butir 

untuk mengukur SPANE-N. Alat ini memakai skala 5 poin mulai dari 1 = „sangat 

jarang/tidak pernah‟, 2 = „jarang‟, 3 = „kadang‟, 4 = „sering‟, sampai 5 = „sangat 

sering/selalu‟.  

Cara memberikan skoring terhadap alat ukur ini adalah dengan memberikan 

nilai sesuai dengan urutan jawaban pada skala tersebut. Cara mendapatkan nilai 

SPANE-P dan SPANE-N adalah dengan menjumlah skor semua butir pengalaman 

positif untuk nilai SPANE-P dan jumlah skor semua butir pengalaman negatif untuk 

SPANE-N. Cara untuk mendapatkan nilai SPANE-B adalah dengan mengurangi nilai 

SPANE-P dengan nilai SPANE-N.  
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e. Skala Faktor-faktor Religiusitas 

Skala ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang paling kuat 

memengaruhi religiusitas warga jemaat GMIM Zebaoh Wanea. Faktor-faktor yang 

memengaruhi religiusitas telah dipaparkan oleh Thouless seperti yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. Berdasarkan pemaparan Thouless tersebut diketahui ada empat 

(4) item untuk skala ini. Penulis dalam hal ini hanya membuat daftar berdasarkan 

susunan yang telah dibuat oleh Thouless tersebut, kemudian untuk mencari tahu 

faktor apa yang paling kuat memengaruhi religiusitas maka perlu diberikan besaran 

nilai. Untuk teknik skoringnya, penulis menggunakan Skala Likert mulai dari 1 yang 

paling rendah atau lemah hingga 5 yang paling kuat. Nilai seluruh responden 

kemudian dijumlahkan per item atau per faktor dengan memperhitungkan nilai indeks 

relatifnya. Jumlah item tertinggi dianggap yang paling memengaruhi religiusitas. 

Penulis kemudian mendaftarkan kembali susunan faktor-faktor berdasarkan besaran 

nilainya, mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.  

f. Skala Faktor-faktor Kebahagiaan 

Untuk skala ini tekniknya sama dengan skala faktor–faktor religiusitas. Dalam 

hal ini, penulis hanya mendaftarkan kembali susunan faktor-faktor yang 

memengaruhi kebahagiaan menurut Seligmen yang terdiri dari 15 item, baik faktor 

eksternal maupun internal. Responden kemudian memberikan penilaian seberapa kuat 

item-item tersebut memengaruhi kebahagiaannya dengan menggunakan teknik 

skoring sama seperti skala faktor-faktor religiusitas. 
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G. Pengolahan Data dan Teknik Analisis 

 Sesudah data dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah dan dianalisa 

berdasarkan teknik-teknik analisis. Analisa data menggunakan teknik analisa korelasi 

Pearson Product Moment. Syaratnya adalah data harus valid, reliabel, terdistribusi 

normal, dan regresinya linear. Untuk itu, sebelum dilakukan analisa data, perlu 

diawali dengan proses uji validitas, reliabilitas, normalitas dan linearitas data. Proses 

pengolahan dan analisis data bertujuan untuk mencari nilai koefisien korelasi antara 

religiusitas dan kebahagiaan subyektif. Dalam proses pengolahan data harus melalui 

tahap-tahap pengujian data karena akan menentukan model atau teknik analisis data 

yang harus dilakukan. 

  

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a.  Uji Validitas  

Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak 

diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini (content validity) 

menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur. 

Pengujian validitas menggunakan alat ukur berupa program komputer yaitu SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) 16 for Windows 7, dan jika suatu alat 

ukur mempunyai korelasi yang signifikan antara skor item terhadap skor totalnya 

maka dikatakan alat ukur tersebut adalah valid. Uji validitas data dilakukan dengan 

menggunakan teknik uji korelasi Karl Pearson. 
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengandung pengertian bahwa sebuah instrumen dapat mengukur 

sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi, kata kunci untuk 

syarat kualifikasi suatu instrumen pengukuran adalah konsistensi atau tidak berubah-

ubah. Di sini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pernyataan-pernyataan lain atau korelasi antara jawaban dengan pernyataan. 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur 

suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil 

pula alat pengukur tersebut. Dalam melakukan perhitungan Alpha, digunakan alat 

bantu program komputer yaitu SPSS 16 for Windows 7 dengan menggunakan model 

Alpha. Sedangkan dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6.  

 

2. Uji Asumsi Klasik 

 Sesudah melewati tahap uji validitas dan reliabilitas data, maka sebelum 

masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis data, perlu dilakukan terlebih 

dahulu pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan 

apakah pengujian hipotesis nantinya menggunakan statistik parametrik atau 

nonparametrik. Bila hasil pengujian asumsi itu harus menggunakan statistik 

parametrik, maka hasil pengolahan data (kesimpulan) atas sampel penelitian ini dapat 

digeneralisasikan kepada populasinya. Namun bila hasil pengujian asumsi 
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mengharuskan menggunakan statistik nonparametrik, maka kesimpulan penelitian 

hanya berlaku bagi sampel karena tidak bisa digeneralisir kepada populasinya.    

Uji asumsi klasik mengikuti tahap-tahap berikut. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data 

statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik uji 

Kolmogorov-Smirnov. Selain itu untuk memperjelas normalitas data digunakan juga 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar pengambilan 

keputusan untuk uji normalitas data adalah: 

1)  Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

2)  Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

b.   Uji Regresi Sederhana 
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Uji regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel 

dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata 

populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen 

yang diketahui. Uji regresi dalam penelitian ini menggunakan program komputer 

SPSS 16.  

 

3. Analisis Korelasi Pearson Product Moment  

Sesudah melewati tahap pengujian, dan data telah dinyatakan valid, reliabel, 

normal, maka langkah berikut adalah tahap analisa korelasi. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan model analisis Korelasi Product Moment dengan menggunakan 

software SPSS 16. Akhir dari analisa ini akan menghasilkan nilai koefisien korelasi 

(r) antar variabel yang dikorelasikan. Koefisien korelasi tersebut akan menunjukkan 

kekuatan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat.  
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Untuk menjawab tujuan penelitian selanjutnya, penulis menggunakan sistem 

operasi penjumlahan skala faktor-faktor dengan rumus Relasi Indeks: 

 

𝑅𝐼 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

5 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 

RI = Relatif Indeks 

Skor Total  ditandai dengan   =𝑛=209   n1 + …+n209 

5 =  merupakan banyaknya pilihan jawaban dalam bentuk skala 

Jumlah Sampel = banyaknya responden. 

 

 

 

Butir-butir pernyataan dalam skala faktor-faktor religiusitas dan kebahagiaan 

subyektif dijumlahkan dan total nilai jumlah itulah yang akan memperlihatkan 

kekuatan faktor-faktor tersebut dalam memengaruhi korelasi. 

 


