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BAB IV 

KORELASI ANTARA RELIGIUSITAS DAN   KEBAHAGIAAN 

SUBYEKTIF: PENYAJIAN DATA DAN ANALISA 

 

 

 
A. Profil Responden 

Berdasarkan rumus teknik sampling Slovin, sebagaimana yang dipaparkan 

pada Bab 3, maka populasi yang berjumlah 484 orang bisa diwakili oleh 219 orang. 

penulis sendiri mengedarkan kuesioner sebanyak 250 eksemplar dengan 

pertimbangan akan adanya kuesioner yang rusak atau tidak direspon.  

Dalam proses pengumpulan data, kuesioner yang terkumpul berjumlah 222. 

Itu berarti ada 28 orang yang tidak merespon. Lalu ketika dilakukan screening, 

ditemukan ada 7 (tujuh) kuesioner yang dinyatakan rusak karena tidak diisi dengan 

baik atau tidak lengkap, dan ada 6 (enam) kuesioner yang diisi oleh subyek yang 

tidak memenuhi karakteristik penelitian. Jadi dari total jumlah kuesioner yang 

terkumpul, ada 13 kuesioner yang dinyatakan gagal. Kuesioner yang tersisa dan 

dianggap layak berjumlah 209, dan masih dalam taraf  kelayakan sampel. Selanjutnya 

subyek sebanyak 209 ini disebut responden.      
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1. Profil Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan hasil tabulasi data, rata-rata usia responden berkisar antara 18 

sampai 83 tahun. Mengacu pada karakteristik usia dari perkembangan religiusitas 

Fowler (lihat Bab 2), maka diperoleh interval usia seperti yang ada dalam Tabel 2.  

                                               Tabel 2 

 Interval Usia 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 18-34 85 40.7 40.7 40.7 

35-44 37 17.7 17.7 58.4 

45-83 87 41.6 41.6 100.0 

Total 209 100.0 100.0  

 

 Tabulasi data menunjukkan bahwa responden yang rentangan usianya antara 

18-34 tahun berjumlah 85 orang (40,7%), usia 35-44 tahun berjumlah 37 orang 

(17,7%), dan usia 45-83 tahun berjumlah 87 orang (41,6%).  

Dengan demikian, responden yang dominan adalah responden yang berusia 

antara 45-83 tahun. Menurut teori perkembangan religiusitas Fowler, usia pada tahap 

ini telah mengalami pencerahan iman dan berada pada tingkatan tertinggi dari 

religiusitas, yang dalam bahasa Fowler, disebut sebagai religiusitas yang berpusat 

pada nilai-nilai universal. Namun tidak boleh diabaikan juga responden pada rentang 

usia 18-34 tahun karena ada 40,7 % mereka yang ada dalam rentangan usia ini yang 

menjadi responden. Menurut Fowler, usia pada rentangan ini mulai mengembangkan 

sikap kritis dan mandiri dalam berpikir. Religiusitas pada tahap ini diperhadapkan 
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dengan tuntutan dan kebutuhan kebenaran logis. Mitos dan simbol-simbol keagamaan 

mulai disikapi dengan kritis dan rasional.     

2. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri dari 85 laki-laki (40,7%) dan 

124 perempuan (59 %), seperti yang ada di dalam Tabel 3. 

Tabel 3 

Jenis Kelamin 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid L 85 40.7 40.7 40.7 

P 124 59.3 59.3 100.0 

Total 209 100.0 100.0  

 

3. Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan responden terbagi dalam berbagai jenis dan dianggap telah 

mewakili jenis-jenis pekerjaan dari populasi. Lihat Tabel 4. 

Tabel 4  

Pekerjaan 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid IRT 49 23.4 23.4 23.4 

Mahasiswa 26 12.4 12.4 35.9 

Pendeta 1 .5 .5 36.4 

Pensiunan 31 14.8 14.8 51.2 

PNS 20 9.6 9.6 60.8 

Polisi 1 .5 .5 61.2 

Swasta 55 26.3 26.3 87.6 

Tidak Bekerja 12 5.7 5.7 93.3 

TNI AD 14 6.7 6.7 100.0 

Total 209 100.0 100.0  
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 Berdasarkan data Tabel 4, dapat dilihat bahwa responden berdasarkan jenis 

pekerjaan terdiri dari ibu rumah tangga berjumlah 49 orang (23,4 %), mahasiswa 26 

orang (12,4 %), pendeta 1 orang (0,5 %), pensiunan 31 orang (14,8 %), PNS 20 orang 

(20 %), polisi 1 orang (0,5 %), swasta 55 orang ( 26,3 %), TNI AD 14 orang (6,7 %), 

dan tidak bekerja 12 orang (5,8 %). Sebaran pekerjaan resonden juga bisa diamati 

dalam bentuk diagram pastel di bawah ini. 

 

Gambar 1. Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Gambaran Religiusitas Responden 
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Skor total religiusitas responden berada pada kisaran 71 sampai 115 (lihat 

lampiran). Skor rasio tersebut kemudian dirubah ke dalam bentuk interval dengan 

menggunakan rumus interval: 

Mean hipotetik:                  

                   

𝜇 =
1

2
(𝑙𝑚𝑎𝑥 + 𝑙𝑚𝑖𝑛) 𝑘 

 

lmax = skor maksimal item 

lmin = skor minimum item 

  𝑘 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 
 

Standar Hipotetik: 

                   

𝜎 =
1

6
(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)  

                                      

 Xmax = Skor tinggi subyek 

Xmin = Skor rendah subyek 

σ =Standar Hipotetik  

                     

 Berdasarkan rumusan di atas, maka diperoleh rumus interval:         

Rendah     x < (𝜇 - 1. 𝜎) 

Sedang           (𝜇 - 1. 𝜎) < x < (𝜇 + 1. 𝜎) 

Tinggi  (𝜇 + 1. 𝜎) < x 
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Mengacu pada interval tingkat religiusitas (ditentukan berdasarkan 

rumus interval), maka diperoleh bahwa 24 responden (11,5 %) berada pada 

tingkat sedang (skor antara 55 sampai 84), dan 185 responden (88,5 %) berada 

pada tahap tinggi (skor 85 ke atas). Ini berarti bahwa tingkat religiusitas 

responden berada di atas rata-rata, karena tidak ada responden yang berada 

pada rentangan interval rendah (skor 54 ke bawah). Lihat Tabel 5. 

 

Tabel 5 
Religusitas 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Sedang 24 11.5 11.5 11.5 

Tinggi 185 88.5 88.5 100.0 

Total 209 100.0 100.0  

 

Tingkat religiusitas responden pun bisa dilihat dalam bentuk diagram di 

bawah ini. 

Gambar 2. Religiusitas 
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Berdasarkan rekapitulasi data ditemukan bahwa skor terendah (71) adalah  

seorang pemuda 27 tahun, pekerjaan swasta, dan skor tertinggi (115) adalah seorang 

bapak lanjut usia, 83 tahun, pekerjaan pensiunan. (Lihat lampiran.2) 

 

1. Gambaran Dimensi Ideologi 

Dimensi ideologi terdapat di dalam pernyataan 1 sampai 4 dalam skala 

religiusitas.  

Jumlah skor total responden adalah 4102. Dengan rumus interval data 

diperoleh level rendah (< 9), sedang (9-15), dan tinggi (16-20). Skor responden pada 

dimensi ini berada pada kisaran 16-20  (lihat lampiran.3).  

Berdasarkan tabulasi interval data, maka dimensi ideologi responden berada 

pada level tinggi dengan rincian,  

5 responden  (2,4 %) mendapat skor 16, sementara 4 responden (1,9 %) 

mendapat skor 17. Lalu 10 responden (4,8 %) mendapat skor 18, dan 26 responden 

mendapat skor 19. Kemudian ada 164 responden (78,5 %) mendapat skor 20. Lihat 

Tabel 6.   

 

Tabel 6 
Dimensi Ideologis 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid tinggi 209 100.0 100.0 100.0 
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2. Gambaran Dimensi Intelektual 

Dimensi intelektual terdapat dalam pernyataan 5 sampai 9 dalam skala 

religiusitas. Jumlah skor total responden adalah 4389. Dengan rumus interval data 

diperoleh level rendah (<12), sedang (13-18), dan tinggi (19-25).  

Skor responden pada dimensi ini berada pada kisaran 10-25 (lihat 

lampiran.4). Berdasarkan tabulasi interval data, maka diperoleh data ada 1 responden 

(0,5 %) berada pada level rendah, 33 responden (15,8 %) berada pada level sedang, 

dan 175 responden (83,7 %) berada pada level tinggi. 

 Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa mayoritas responden berada 

pada level yang tinggi, dan paling banyak responden (40 responden atau 19,1 %) 

mendapatkan skor 21. Jadi, dimensi intelektual responden mayoritas berada pada 

level tinggi. Lihat Tabel 7. 

Tabel 7 
Dimensi Intelektual 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 1 .5 .5 .5 

Sedang 33 15.8 15.8 16.3 

Tinggi 175 83.7 83.7 100.0 

Total 209 100.0 100.0  

 

3. Gambaran Dimensi Ritual 

Dimensi ritual terdapat di dalam pernyataan 10 sampai 13 dalam skala 

religiusitas. Jumlah skor total responden adalah 2735. Dengan rumus interval data 

diperoleh level rendah (<9), sedang (9-15), dan tinggi (16-20). Skor responden pada 

dimensi ini berada pada kisaran 7-20 (lihat lempiran 5).  
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Berdasarkan tabulasi interval data, maka ditemukan bahwa ada 9 responden 

(4,3 %) berada pada level rendah, 161 responden (77 %) berada pada level sedang, 

dan 39 responden (18,7 %) berada pada level tinggi. Berdasarkan data tersebut dapat 

dilihat bahwa mayoritas responden berada pada level sedang, dan paling banyak 

responden (62 responden atau 29,7 %) mendapatkan skor 12. Jadi, dimensi ritual 

responden mayoritas berada pada level sedang. Lihat Tabel 8.  

 
Tabel 8  

Dimensi Ritual 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid rendah 9 4.3 4.3 4.3 

sedang 161 77.0 77.0 81.3 

Tinggi 39 18.7 18.7 100.0 

Total 209 100.0 100.0  

 

4. Gambaran Dimensi Eksperiensial 

Dimensi eksperiensial terdapat di dalam pernyataan 14 sampai 18 dalam skala 

religiusitas. Jumlah skor total responden adalah 3877. Dengan rumus interval data 

diperoleh level rendah (<12), sedang (13-18), dan tinggi (19-25). Skor responden 

pada dimensi ini berada pada kisaran antara 12-25 (lihat lampiran 6).  

Berdasarkan tabulasi interval data, maka diperoleh data ada 5 responden (2,4 

%) berada pada level rendah, 102 responden (48,8 %) berada pada level sedang, dan 

102 responden (48,8 %) berada pada level tinggi.  

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ada keseimbangan frekensi antara level 

sedang dan tinggi. Berdasarkan data tersebut bisa dilihat juga bahwa paling banyak 
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responden (41 responden atau 19,6 %) mendapatkan skor 18. Jadi, dimensi 

eksperiensial responden mayoritas berada pada level yang sedang dan tinggi. Lihat 

Tabel 9. 

 
Tabel 9 

Dimensi Eksperiensial 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid rendah 5 2.4 2.4 2.4 

sedang 102 48.8 48.8 51.2 

tinggi 102 48.8 48.8 100.0 

Total 209 100.0 100.0  

 

5. Gambaran Dimensi Konsekuensial 

Dimensi konsekuensial terdapat di dalam pernyataan 19 sampai 23, 

dengan jumlah skor total 4362. Dengan rumus interval data diperoleh level rendah 

(<12), sedang (13-18), dan tinggi (19-25). Skor  responden pada dimensi ini berada 

pada kisaran 12-25 (lihat lampiran 7).  

Berdasarkan tabulasi interval data, maka diperoleh data ada 2 responden  

(1 %)  berada pada level rendah, 32 responden (15,3 %) berada pada level sedang, 

dan 175 responden (83,7 %) berada pada level tinggi.  

Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa mayoritas responden berada 

pada level yang tinggi, dan paling banyak responden (60 responden atau 28,7 %) 

mendapatkan skor 20. Jadi, dimensi konsekuensial responden mayoritas berada pada 

level yang tinggi.   
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C. Gambaran Satisfaction With Life Scale (SWLS) Responden 

Berdasarkan tabulasi data, diketahui nilai SWLS responden berada pada 

kisaran skor 15 (skor terendah) dan 35 (skor tertinggi) (Lihat lempiran 8). Perhatikan 

Tabel 11, diperoleh data bahwa ada 15 responden (7,2 %) yang berada pada level 

‘Sedikit Tidak Puas’, 40 responden (19,1 %) berada pada level ‘Sedikit Puas’, 102 

responden (48,8 %) berada pada level ‘Puas’, dan 52 responden (24,9 %) yang berada 

pada level ‘Sangat Puas’. Berdasarkan tabulasi data tersebut dapat dilihat bahwa 

tidak ada responden yang berada pada level ‘Tidak Puas’ dan ‘Sangat Tidak Puas’, 

dan mayoritas responden berada pada level ‘Puas‘. Diketahui responden yang sedikit 

tidak puas adalah  seorang bapak 46 tahun pekerjaan TNI-AD, dan responden yang 

sangat puas adalah seorang pemuda 26 tahun pekerjaan swasta.  

Tabel 11 
SWLS 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 15-19: Sedikit Tidak Puas 15 7.2 7.2 7.2 

20-24: Sedikit Puas 40 19.1 19.1 26.3 

25-29: Puas 102 48.8 48.8 75.1 

30-35: Sangat Puas 52 24.9 24.9 100.0 

Total 209 100.0 100.0  

 
Tabel 10 

Dimensi Konsekuensial 

  

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid rendah 2 1.0 1.0 1.0 

sedang 32 15.3 15.3 16.3 

tinggi 175 83.7 83.7 100.0 

Total 
209 100.0 100.0 
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D. Gambaran SPANE Responden  

SPANE dihitung berdasarkan skor SPANE-P (pengalaman positif) dan 

SPANE-N (pengalaman negatif). Jumlah skor SPANE-P dikurangi dengan jumlah 

skor SPANE-N menghasilkan skor SPANE-B (balance). 

1. SPANE-P 

Nilai skor SPANE-P responden berada pada kisaran skor 12 (skor terendah) 

sampai 30 (skor tertinggi). Lihat Tabel 12. 

 
Tabel 12 
SPANE-P 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 12 1 .5 .5 .5 

14 3 1.4 1.4 1.9 

15 2 1.0 1.0 2.9 

16 1 .5 .5 3.3 

17 8 3.8 3.8 7.2 

18 7 3.3 3.3 10.5 

19 12 5.7 5.7 16.3 

20 6 2.9 2.9 19.1 

21 19 9.1 9.1 28.2 

22 16 7.7 7.7 35.9 

23 29 13.9 13.9 49.8 

24 30 14.4 14.4 64.1 

25 17 8.1 8.1 72.2 

26 21 10.0 10.0 82.3 

27 13 6.2 6.2 88.5 

28 9 4.3 4.3 92.8 

29 7 3.3 3.3 96.2 

30 8 3.8 3.8 100.0 

Total 209 100.0 100.0  
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 Tabel 13 menunjukkan bahwa ada 4 responden (1,9 %) yang memiliki 

pengalaman positif rendah, 100 responden (47, 8 %) memiliki pengalaman positif 

sedang, dan 105 responden (50,2 %) memiliki pengalaman positif tinggi. Jadi 

berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengalaman positif responden 

berada pada level sedang dan tinggi. 

 
Tabel 13 

Interval SPANE-P 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 4 1.9 1.9 1.9 

Sedang 100 47.8 47.8 49.8 

Tinggi 105 50.2 50.2 100.0 

Total 209 100.0 100.0  

 

2. SPANE-N 

Nilai skor SPANE-N responden berada pada kisaran skor 7 (skor terendah 

responden) sampai 29 (skor tertinggi responden). Lihat Tabel 14. 

 
Tabel 14 
SPANE-N 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 7 2 1.0 1.0 1.0 

8 2 1.0 1.0 1.9 

9 1 .5 .5 2.4 

10 3 1.4 1.4 3.8 

11 9 4.3 4.3 8.1 

12 13 6.2 6.2 14.4 

13 11 5.3 5.3 19.6 

14 24 11.5 11.5 31.1 

15 19 9.1 9.1 40.2 

16 31 14.8 14.8 55.0 

17 25 12.0 12.0 67.0 

18 17 8.1 8.1 75.1 
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19 14 6.7 6.7 81.8 

20 10 4.8 4.8 86.6 

21 8 3.8 3.8 90.4 

22 7 3.3 3.3 93.8 

23 8 3.8 3.8 97.6 

24 3 1.4 1.4 99.0 

27 1 .5 .5 99.5 

29 1 .5 .5 100.0 

Total 209 100.0 100.0  

 

 Tabel 15 menunjukkan bahwa ada 65 responden (31,1 %) yang memiliki 

pengalaman negatif rendah, 131 responden (62, 7 %) memiliki pengalaman negatif 

sedang, dan 13 responden (6,2 %) memiliki pengalaman negatif tinggi. Jadi 

berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengalaman negatif responden 

berada pada level sedang ke bawah, dan hanya 6,2 % yang memiliki pengalaman 

negatif yang tinggi. Artinya sebagian besar responden cenderung mengalami 

pengalaman-pengelaman yang positif. 

 

 

 
Tabel 15 

Interval Spane-N 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Rendah 65 31.1 31.1 31.1 

Sedang 131 62.7 62.7 93.8 

Tinggi 13 6.2 6.2 100.0 

Total 209 100.0 100.0  
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3. SPANE-B 

Nilai skor SPANE-B responden berada pada kisaran skor -9 (skor terendah 

responden) sampai 21 (skor tertinggi responden). Lihat Tabel 16. 

 
Tabel 16  
SPANE-B 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -9 1 .5 .5 .5 

-7 3 1.4 1.4 1.9 

-6 1 .5 .5 2.4 

-5 2 1.0 1.0 3.3 

-4 2 1.0 1.0 4.3 

-2 3 1.4 1.4 5.7 

-1 6 2.9 2.9 8.6 

0 7 3.3 3.3 12.0 

1 10 4.8 4.8 16.7 

2 13 6.2 6.2 23.0 

3 14 6.7 6.7 29.7 

4 12 5.7 5.7 35.4 

5 5 2.4 2.4 37.8 

6 19 9.1 9.1 46.9 

7 13 6.2 6.2 53.1 

8 14 6.7 6.7 59.8 

9 15 7.2 7.2 67.0 

10 9 4.3 4.3 71.3 

11 13 6.2 6.2 77.5 

12 14 6.7 6.7 84.2 

13 6 2.9 2.9 87.1 

14 10 4.8 4.8 91.9 

15 4 1.9 1.9 93.8 

16 2 1.0 1.0 94.7 

17 4 1.9 1.9 96.7 

18 1 .5 .5 97.1 

19 5 2.4 2.4 99.5 

21 1 .5 .5 100.0 

Total 209 100.0 100.0  
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 Berdasarkan keterangan Tabel 17, diperoleh data bahwa ada 25 responden (12 

%) yang memiliki keseimbangan pengalaman di bawah rata-rata, dan ada 184 

responden (88 %) yang memiliki keseimbangan pengalaman di atas rata-rata. Artinya, 

ada 88 % responden yang cenderung memiliki pengalaman yang menyenangkan. 

  
Tabel 17 

Interval SPANE-B 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Di Bawah Rata-rata 25 12.0 12.0 12.0 

Di Atas Rata-rata 184 88.0 88.0 100.0 

Total 209 100.0 100.0  

 

 

E. Gambaran Subjective Well-Being (SWB) Responden 

Kebahagiaan subyektif (SWB) ditandai dengan tingginya kepuasan hidup 

(SWLS) dan kadar emosi positif (SPANE-P), serta rendahnya kadar emosi negatif 

(SPANE-N). Definisi ini dapat dirumuskan: 

 SWB= SWLS + (SPANE-P – SPANE-N) 

Karena SPANE-P – SPANE-N = SPANE-B, maka dapat dirumuskan: 

SWB = SWLS + SPANE-B 

Namun SWLS dan SPANE-B memiliki skala pengukuran yang berbeda, sehingga 

untuk menjumlahkan kedua variabel harus diketahui rata-rata nilai baku dari kedua 

variabel tersebut. Nilai baku dapat diketahui dengan menghitung nilai skor Z. Pada 

penelitian ini, skor Z (Z-score) dihitung dengan menggunakan software SPSS 16, dan 

didapatkan data sebagai berikut. 
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Tabel 18 
Zscore 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zscore(SWLS) 209 -2.97514 2.12371 -1.2394599E-15 1.00000000 

Zscore(SPANEB) 209 -2.77883 2.45181 -1.0720591E-15 1.00000000 

Valid N (listwise) 209     

 

 Dari Tabel 18 dapat diketahui bahwa rentang skor Z SWLS adalah -2,97 

(terendah) sampai 2,12 (tertinggi). Sedangkan rentang skor Z SPANE-B berkisar 

antara -2,77 (terendah) sampai 2,45 (tertinggi).  

 
Tabel 19 

SWB 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SWB 209 -4.36 3.30 .0471 1.41112 

Valid N (listwise) 209     

 

 Dari penjumlahan skor Z SWLS dan skor Z SPANE-B, maka diperoleh nilai 

SWB. Pada Tabel 19 dapat diketahui bahwa rentang skor SWB berkisar dari yang 

terendah -4,36 sampai yang tertinggi 3,30. Rata-rata skor SWB responden adalah 0,04 

dengan standar deviasi 1,41. 

 
 

Tabel 20 
Interval SWB 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Di bawah rata-rata 92 44.0 44.0 44.0 

Di atas rata-rata 117 56.0 56.0 100.0 

Total 209 100.0 100.0  
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 Dari data yang diperoleh, sebagaimana yang terdapat di dalam Tabel 20, 

ditemukan ada 44 % responden memiliki kebahagiaan di bawah rata-rata, dan ada 56 

% responden memiliki kebahagiaan di atas rata-rata. 

 

F. Gambaran Faktor-faktor Religiusitas 

Berdasarkan tabulasi data, diperoleh skor total untuk item 

 Faktor-faktor Religiusitas Angka 

Pengetahuan akan iman 874 

Lingkungan Sosial 773 

Kebutuhan hidup 771 

Pengalaman Spiritual 717 

 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah skor tertinggi dari faktor-

faktor yang memengaruhi religiusitas responden ada pada item Pengetahuan akan 

Iman. 

G. Gambaran Faktor-faktor Kebahagiaan 

Berdasarkan tabulasi data, diperoleh skor total untuk item faktor-faktor 

kebahagiaan 

 

Faktor-Faktor Kebahagiaan 

 

ANGKA 

Agama 927 

Optimisme terhadap masa depan 914 

Kebahagiaan masa sekarang 869 

Kesehatan 842 
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Emosi Positif  833 

Pernikahan/keluarga 831 

Produktivitas kerja 778 

Usia 777 

Kehidupan Sosial 770 

Pendidikan 769 

Gender 747 

Kepuasan terhadap masa lalu 705 

Suku 701 

Iklim 671 

Uang 669 

 

 

H. ANALISA DATA  

Analisa data akan menggunakan teknik analisis korelasi Pearson Product 

Moment. Syaratnya adalah data harus valid, reliabel, terdistribusi normal, dan linear. 

Hal ini penting karena akan sangat menentukan langkah-langkah analisis selanjutnya. 

Seperti telah disebutkan di bab sebelumnya, bahwa instrumen penelitian (kuesioner) 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil adaptasi yang telah dipatenkan, oleh 

karena itu berdasarkan pertimbangan hak paten tersebut, maka uji validitas dan 

reliabilitas data dalam penelitian ini dilaksanakan bersamaan dengan penelitian real. 

Data responden yang digunakan dalam tahap pengujian data ini, juga digunakan 

sebagai data sampel terpakai dalam analisis data penelitian real. 
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1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas data sangat penting dalam sebuah penelitian. Syarat data 

dikatakan valid adalah apabila nilai signifikansinya < 0,05. 

1). Uji Validitas Data Skala Religiusitas 

Berdasarkan hasil uji validitas data skala religiusitas dengan menggunakan 

software SPSS 16 for windows 7, menunjukkan bahwa data tersebut adalah valid. 

(Lihat lampiran) 

2). Uji Validitas Data Skala SWLS 

Hasil pengujian data, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel 21,  

mengindikasikan bahwa data SWLS adalah valid. 

Tabel 21 
Validitas SWLS 

  SWLS1 SWLS2 SWLS3 SWLS4 SWLS5 SWLS 

SWLS1 Pearson Correlation 1 .317
**
 .118 .201

**
 .059 .472

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .088 .004 .395 .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWLS2 Pearson Correlation .317
**
 1 .454

**
 .307

**
 .226

**
 .693

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWLS3 Pearson Correlation .118 .454
**
 1 .438

**
 .159

*
 .647

**
 

Sig. (2-tailed) .088 .000  .000 .021 .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWLS4 Pearson Correlation .201
**
 .307

**
 .438

**
 1 .232

**
 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000  .001 .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWLS5 Pearson Correlation .059 .226
**
 .159

*
 .232

**
 1 .661

**
 

Sig. (2-tailed) .395 .001 .021 .001  .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWLS Pearson Correlation .472
**
 .693

**
 .647

**
 .650

**
 .661

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 209 209 209 209 209 209 
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Tabel 21 
Validitas SWLS 

  SWLS1 SWLS2 SWLS3 SWLS4 SWLS5 SWLS 

SWLS1 Pearson Correlation 1 .317
**
 .118 .201

**
 .059 .472

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .088 .004 .395 .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWLS2 Pearson Correlation .317
**
 1 .454

**
 .307

**
 .226

**
 .693

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWLS3 Pearson Correlation .118 .454
**
 1 .438

**
 .159

*
 .647

**
 

Sig. (2-tailed) .088 .000  .000 .021 .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWLS4 Pearson Correlation .201
**
 .307

**
 .438

**
 1 .232

**
 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000  .001 .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWLS5 Pearson Correlation .059 .226
**
 .159

*
 .232

**
 1 .661

**
 

Sig. (2-tailed) .395 .001 .021 .001  .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWLS Pearson Correlation .472
**
 .693

**
 .647

**
 .650

**
 .661

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 209 209 209 209 209 209 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 

3). Uji Validitas Skala SPANE 

Skala SPANE terdiri dari 2 skala, yaitu SPANE-P (Positif) dan SPANE-N 

(Negatif). Berikut hasil uji validitas kedua skala tersebut. 

a).  Uji Validitas Skala SPANE-P 

Hasil pengujian data SPANE-P, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 

22, mengindikasikan bahwa data tersebut adalah valid. 

 

Tabel 22 
Validitas SPANE-P 

  

SPP1 SPP2 SPP3 SPP4 SPP5 SPP6 
SPANE

_P 

SPP1 Pearson Correlation 1 .441
**
 .302

**
 .318

**
 .358

**
 .249

**
 .616

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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N 

209 209 209 209 209 209 209 

SPP2 Pearson Correlation .441
**
 1 .629

**
 .384

**
 .485

**
 .287

**
 .734

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 209 209 

SPP3 Pearson Correlation .302
**
 .629

**
 1 .448

**
 .464

**
 .435

**
 .757

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 209 209 

SPP4 Pearson Correlation .318
**
 .384

**
 .448

**
 1 .702

**
 .399

**
 .755

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 209 209 

SPP5 Pearson Correlation .358
**
 .485

**
 .464

**
 .702

**
 1 .347

**
 .773

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 209 209 209 209 209 209 209 

SPP6 Pearson Correlation .249
**
 .287

**
 .435

**
 .399

**
 .347

**
 1 .662

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 209 209 209 209 209 209 209 

SPAN
E_P 

Pearson Correlation .616
**
 .734

**
 .757

**
 .755

**
 .773

**
 .662

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 209 209 209 209 209 209 209 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 

b).  Uji Validitas Skala SPANE-N 

Hasil pengujian data SPANE-N, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 

23, mengindikasikan bahwa data tersebut adalah valid. 

 
 

Tabel 23 
Validitas SPANE-N 

  SPN1 SPN2 SPN3 SPN4 SPN5 SPN6 SPANE_N 

SPN1 Pearson Correlation 1 .523
**
 .123 .332

**
 .282

**
 .296

**
 .633

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .076 .000 .000 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 209 209 

SPN2 Pearson Correlation .523
**
 1 .275

**
 .431

**
 .295

**
 .309

**
 .697

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 209 209 

SPN3 Pearson Correlation .123 .275
**
 1 .315

**
 .275

**
 .348

**
 .588

**
 

Sig. (2-tailed) .076 .000  .000 .000 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 209 209 

SPN4 Pearson Correlation .332
**
 .431

**
 .315

**
 1 .428

**
 .365

**
 .718

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 
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N 209 209 209 209 209 209 209 

SPN5 Pearson Correlation .282
**
 .295

**
 .275

**
 .428

**
 1 .369

**
 .674

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 209 209 209 209 209 209 209 

SPN6 Pearson Correlation .296
**
 .309

**
 .348

**
 .365

**
 .369

**
 1 .681

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 209 209 209 209 209 209 209 

SPANE
_N 

Pearson Correlation .633
**
 .697

**
 .588

**
 .718

**
 .674

**
 .681

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 209 209 209 209 209 209 209 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 

4) Uji Validitas Skala Faktor-Faktor Religiusitas 

Hasil pengujian data Skala Faktor-faktor Religiusitas, sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam Tabel 24, mengindikasikan bahwa data tersebut adalah valid. 

 
 

Tabel 24 
Validitas Faktor Religiusitas 

  FR1 FR2 FR3 FR4 JumSFR 

FR1 Pearson Correlation 1 .174
*
 .234

**
 .273

**
 .601

**
 

Sig. (2-tailed)  .012 .001 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 

FR2 Pearson Correlation .174
*
 1 .313

**
 .243

**
 .676

**
 

Sig. (2-tailed) .012  .000 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 

FR3 Pearson Correlation .234
**
 .313

**
 1 .412

**
 .731

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 

N 209 209 209 209 209 

FR4 Pearson Correlation .273
**
 .243

**
 .412

**
 1 .690

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 209 209 209 209 209 

JumSFR Pearson Correlation .601
**
 .676

**
 .731

**
 .690

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 209 209 209 209 209 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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5) Uji Validitas Skala Faktor-Faktor Kebahagiaan 

Hasil pengujian validitas data Skala Faktor-faktor Kebahagiaan 

mengindikasikan bahwa data tersebut adalah valid. (Lihat Lampiran.10) 

b. Uji Reliabilitas Data 

Uji reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan Software SPSS 16. 

Syarat sebuah data itu dikatakan reliabel apabila nilai Alpha Cronbachnya sama 

dengan atau lebih dari 0,6.   

1) Uji Reliabilitas Skala Religiusitas 

 

 
Tabel 25  

Reliabilitas Skala Religiusitas 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.727 .780 23 

 Hasil pengujian berdasarkan output pada Tabel 25 di atas menunjukkan 

bahwa data pada skala religiusitas adalah reliabel. 

2) Uji Reliabilitas Skala SWLS 

 
Tabel 26 

Reliabilitas Skala SWLS 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.603 5 

 

Hasil pengujian berdasarkan output pada Tabel 26 di atas menunjukkan 

bahwa data pada skala SWLS adalah reliabel. 
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3) Uji Reliabilitas Skala SPANE 

a) Skala SPANE-P 

Tabel 27 
Reliabilitas Skala SPANE-P 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.805 6 

 

Hasil pengujian berdasarkan output pada Tabel 27 di atas menunjukkan 

bahwa data pada skala SPANE-P adalah reliabel. 

b) Skala SPANE-N 

Tabel 28 
Reliabilitas Skala SPANE-N 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.747 6 

 

Hasil pengujian berdasarkan output pada Tabel 28 di atas menunjukkan 

bahwa data pada skala SPANE-N adalah reliabel. 

4) Uji Reliabilitas Skala Faktor-Faktor Religiusitas 

Tabel 29 
Reliabilitas Skala Faktor 

Religiusitas 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.621 4 

 

Hasil pengujian berdasarkan output pada Tabel 29 di atas menunjukkan 

bahwa data pada skala Faktor-faktor Religiusitas adalah reliabel. 
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5) Uji Reliabilitas Skala Faktor-Faktor Kebahagiaan  

 
Tabel 30 

Reliabilitas Skala Faktor 
Kebahagiaan 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.811 15 

 

Hasil pengujian berdasarkan output pada Tabel 30 di atas menunjukkan 

bahwa data pada skala Faktor-faktor Kebahagiaan adalah reliabel. 

 

2. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik uji 

Kolmogorov-Smirnov, dan perhitungan dilakukan dengan bantuan software SPSS 16. 

Uji Kolmogorov-Smirnov 

Untuk menentukan apakah sampel mewakili populasi atau tidak, pertama-

tama kita membuat hipotesis sebagai berikut : 

Ha = Sampel mewakili populasi (distribusi normal) 

Ho = Sampel tidak mewakili populasi (distribusi tidak normal) 

 Syarat Ha diterima atau tidak didasarkan pada nilai probabilitas sebagai 

berikut: Apabila probabilitas > 0,05 maka Ha diterima, Ho ditolak, dan apabila 

probabilitas < 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov 

dapat diperhatikan pada Tabel 31. 
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Tabel 31 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Religiusitas SWB 

N 209 209 

Normal Parameters
a
 Mean 93.13 .00 

Std. Deviation 7.425 1.600 

Most Extreme Differences Absolute .067 .075 

Positive .056 .049 

Negative -.067 -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .971 1.090 

Asymp. Sig. (2-tailed) .303 .185 

a. Test distribution is Normal.   

    

 Dari hasil output data Tabel 31, pada baris Asymp.Sig terlihat bahwa nilai 

probabilitas dari Religiusitas 0,303 dan Kebahagiaan Subyektif atau Subjective Well-

Being (SWB) 0,185. Karena nilai probabilitas kedua variabel tersebut lebih besar dari 

0.05, maka keputusan yang diambil adalah menerima H0, dan menolak H1. Dengan 

demikian data penelitian ini bersifat normal, sehingga analisis penelitian bersifat 

parametrik. Artinya kesimpulan penelitian ini dapat digeneralisis kepada populasi, 

sekaligus mengindikasikan bahwa analisa parametrik Pearson Product Moment 

sangat tepat untuk dijadikan pisau analisa korelasi.  

b. Uji Regresi Linear 

Uji regresi dengan menggunakan software SPSS 16 for Windows 7 

menghasilkan data: 

Tabel 32 
Uji Regresi 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .292
a
 .085 .081 1.534 

a. Predictors: (Constant), Religiusitas  

b. Dependent Variable: SWB  
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 Tabel 32 menunjukkan seberapa kuat hubungan antara religiusitas dan 

kebahagiaan subyektif. Berdasarkan perhitungan data diperoleh nilai R Square 8.5 %, 

artinya religiusitas memiliki hubungan 8,5 % terhadap kebahagiaan subyektif. 

 
 

Tabel 33 
ANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 45.443 1 45.443 19.305 .000
a
 

Residual 487.258 207 2.354   

Total 532.701 208    

a. Predictors: (Constant), Religiusitas    

b. Dependent Variable: SWB     

 

Syarat regresi adalah nilai signifikansi (sig) < 0,05. Berdasarkan keterangan 

Tabel 33 di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig) sebesar 0,00. Karena 

nilai sig (0,00) < 0,05, maka dapat dibuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara religiusitas dan kebahagiaan subyektif.  

 
 

Tabel 34 
Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5.863 1.339  -4.380 .000 

Religiusitas .063 .014 .292 4.394 .000 

a. Dependent Variable: SWB     

 

Tabel 34 menunjukkan sebuah rumus Y = -5,863 + 0,063X.  
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Normalitas dan linearitas data juga dapat ditunjukkan oleh Diagram P-Plot di 

bawah ini. 

Gambar 3 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

Diagram di atas menunjukkan sebaran data yang normal. 

 

 

3. Analisa Korelasi Antara Religiusitas dan Kebahagiaan Subyektif 

Analisis korelasi dilakukan dengan metode Pearson Product Moment yang 

dihitung dengan menggunakan Software SPSS 16. Nilai korelasi berkisar dari -1 

sampai 1. Nilai semakin mendekati -1 atau 1 maka korelasi semakin kuat, dan jika 

semakin mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Bila nilai korelasi ‘r‘ positif, 

artinya jika X naik maka Y juga naik. Bila nilai korelasi ‘r‘ negatif, artinya jika X 

naik, maka Y turun, dan sebaliknya jika Y naik maka X turun. Berikut merupakan 

tabel interpretasi koefisien korelasi product moment.  
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Tabel 35  

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Product Moment 
 

Besarnya ‘r‘ Product Moment Interpretasi 

0,00 – 0,19 

0,20 – 0,39 

0,40 – 0,59 

0,60 – 0,79 

0,80 – 1,00 

Korelasi sangat lemah 

Korelasi lemah 

Korelasi sedang 

Korelasi tinggi 

Sangat tinggi 

 

 

 Sebelum melakukan analisa korelasi, terlebih dahulu dirumuskan 

hipotesisnya. Yaitu: 

 Ha  = ada korelasi antara religiusitas dengan kebahagiaan subyektif. 

 Ho = tidak ada korelasi antara religiusitas dengan kebahagiaan subyektif. 

 Setelah dilakukan proses perhitungan maka dihasilkan data seperti yang 

tercantum dalam tabel di bawah ini. 

 
Tabel 36 

Koefisien Korelasi Antara Religiusitas dan SWB 

  Religiusitas SWB 

Religiusitas Pearson Correlation 1 .292
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 209 209 

SWB Pearson Correlation .292
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 209 209 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Berdasarkan data dalam Tabel 36, diketahui bahwa nilai keofisien korelasi 

antara religiusitas dan kebahagiaan subyektif sebesar 0,292. Ini berarti bahwa ada 

korelasi antara religiusitas dengan kebahagiaan subyektif. Dengan demikian Ha 
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diterima, dan Ho ditolak. Berdasarkan tabel koefisien korelasi Product Moment maka 

bisa diinterpretasikan bahwa korelasi antara religiusitas dengan kebahagiaan 

subyektif berada pada level yang lemah atau rendah, dan dengan nilai positif berarti 

bahwa korelasi kedua variabel tersebut adalah korelasi yang positif, artinya jika 

terjadi peningkatan pada religiusitas seseorang, maka terjadi peningkatan juga pada 

kebahagiaan subyektifnya, dan sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat religiusitas 

seseorang maka terjadi penurunan juga pada kebahagiaan subyektifnya.    

 

4. Korelasi Antara Dimensi-dimensi Religiusitas dengan Kebahagiaan 

Subyektif 

Analisa Korelasi dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dengan bantuan software SPSS 16. Setelah dilakukan proses hitung maka 

dihasilkan data seperti yang ada pada Tabel 37 berikut. 

 

Tabel 37  
Koefisien Korelasi Antara Dimensi Religiusitas dan SWB 

  

Idelogi 
Intelektu

al Ritual 
Eksperien

tal 
Konseku

ensial SWB 

Idelogi Pearson Correlation 1 .314
**
 .135 .072 .224

**
 .032 

Sig. (2-tailed)  .000 .050 .299 .001 .644 

N 209 209 209 209 209 209 

Intelektual Pearson Correlation .314
**
 1 .343

**
 .247

**
 .543

**
 .310

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 209 

Ritual Pearson Correlation .135 .343
**
 1 .346

**
 .312

**
 .155

*
 

Sig. (2-tailed) .050 .000  .000 .000 .025 

N 209 209 209 209 209 209 

Eksperiental Pearson Correlation .072 .247
**
 .346

**
 1 .166

*
 .104 

Sig. (2-tailed) .299 .000 .000  .017 .132 

N 209 209 209 209 209 209 
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Konsekuensial Pearson Correlation .224
**
 .543

**
 .312

**
 .166

*
 1 .279

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .017  .000 

N 209 209 209 209 209 209 

SWB Pearson Correlation .032 .310
**
 .155

*
 .104 .279

**
 1 

Sig. (2-tailed) .644 .000 .025 .132 .000  

N 209 209 209 209 209 209 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

 

 Berdasarkan data dalam Tabel 37, diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) dari 

kelima dimensi reigiusitas yang dikorelasikan dengan kebahagiaan subyektif (SWB) 

antara lain, yaitu dimensi ideologi memiliki nilai sig 0,644; dimensi intelektual 

memiliki nilai sig 0,000; dimensi ritual memiliki nilai sig 0,025; dimensi 

eksperiensial memiliki nilai sig 0,132; dan dimensi konsekuensial memiliki nilai sig 

0,000. Berdasarkan syarat signifikansi < 0,05, maka yang memiliki korelasi hanyalah 

dimensi intelektual, ritual, dan konsekuensial.  

Sementara dimensi ideologi dan eksperiensial tidak memiliki korelasi karena 

tidak memenuhi syarat nilai signifikansi. Dari ketiga dimensi yang berkorelasi, 

diketahui bahwa dimensi yang paling besar memengaruhi kebahagiaan subyektif 

adalah dimensi intelektual dengan nilai koefisien korelasi 0,310 dan dengan nilai 

signifikansi 0,000 yang berarti < 0,05.  

 

 

5. Korelasi antara Usia, Jenis kelamin dan Kebahagiaan Subjektif 

Tabel 38 

Korelasi Usia dan Kebahagiaan Subjektif 
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  Usia Kebahagiaan 

Usia Pearson Correlation 1 .133 

Sig. (2-tailed)  .055 

N 209 209 

Kebahagiaan Pearson Correlation .133 1 

Sig. (2-tailed) .055  

N 209 209 

 

Tabel 39 

Korelasi Pria dan Kebahagiaan Subjektif 

  Usia Pria SWB_L 

Usia Pria Pearson Correlation 1 -.027 

Sig. (2-tailed)  .808 

N 85 85 

SWB_L Pearson Correlation -.027 1 

Sig. (2-tailed) .808  

N 85 85 

 

Tabel 40 

Korelasi Perempuan dan Kebahagiaan Subjektif 

  Usia Wanita SWB 

Usia Wanita Pearson Correlation 1 .261
**
 

Sig. (2-tailed)  .003 

N 124 124 

SWB Pearson Correlation .261
**
 1 

Sig. (2-tailed) .003  

N 124 124 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

 

I. Interpretasi Hasil Penelitian 
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 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dua hal. Pertama, membuktikan 

apakah ada korelasi antara religiusitas dan kebahagiaan subyektif (Subjective Well-

being – SWB), dan korelasi seperti apa yang dihasilkan oleh kedua variabel tersebut. 

Kedua, membuktikan faktor-faktor apa yang dominan memengaruhi korelasi antara 

religiusitas dengan kebahagiaan subyektif. 

 Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa ada korelasi yang signifikan 

antara religiusitas dengan kebahagiaan subyektif. Korelasi yang terjadi bernilai positif 

dengan nilai koefisien korelasi 0,292. Korelasi positif tersebut berarti bahwa apabila 

terjadi peningkatan religiusitas dalam diri seorang anggota Sidi Jemaat GMIM 

Zebaoth Wanea maka terjadi peningkatan pula pada kebahagiaan subyektifnya. Atau 

sebaliknya, apabila terjadi penurunan pada religiusitasnya, maka akan diikuti pula 

oleh penurunan kebahagiaan subyektifnya.      

 Berdasarkan perhitungan data diperoleh nilai R Square 8.5 %, artinya 

religiusitas menyumbang pengaruh 8,5 % terhadap kebahagiaan subyektif, dan 

sisanya 91,5 % ditentukan oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain. Uji 

regresi juga menunjukkan sebuah rumus Y = -5,863 + 0,063X.  

 Religiusitas terdiri dari 5 (lima) dimensi sebagai dasar ukur, yaitu dimensi 

ideologis, intelektual, ritual, eksperiensial dan konsekuensial. Ketika kelima dimensi 

religiusitas ini dikorelasikan dengan kebahagiaan subyektif, maka hanya ada tiga 

dimensi yang memenuhi syarat signifikan korelasi, yaitu dimensi intelektual, ritual 

dan konsekuensial. Dari ketiga dimensi tersebut, yang paling besar nilai koefisien 

korelasinya adalah dimensi intelektual. 
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 Analisis korelasi ini kemudian coba didukung oleh analisis faktor. Ada empat 

faktor yang memengaruhi religiusitas seseorang, yaitu lingkungan sosial, pengalaman 

spiritual, kebutuhan hidup dan pengetahuan akan iman. Berdasarkan analisa faktor, 

diperoleh penjumlahan indeks relatif (RI) tertinggi yaitu pengetahuan akan iman. 

Hasil ini mendukung hasil analisis korelasi. Dengan demikian, pengetahuan akan 

iman dan dimensi intelektual merupakan dua hal yang sangat mendukung 

peningkatan religiusitas ketika dikorelasikan dengan kebahagiaan subyektif.  

 Hasil analisa di atas juga coba dibuktikan oleh analisa faktor dari kebahagiaan 

subyektif. Diketahui ada 15 faktor yang memengaruhi kebahagiaan seseorang, yaitu 

uang, keluarga, kehidupan sosial, kesehatan, agama, emosi positif, usia, pendidikan, 

iklim, suku, gender, produktivitas kerja, kepuasan terhadap masa lalu, optimisme 

terhadap masa depan, dan kebahagiaan masa sekarang. Kemudian setelah dilakukan 

penelitian terhadap 209 responden anggota sidi jemaat GMIM Zebaoth Wanea, 

diperoleh jumlah indeks relatif tertinggi yaitu agama.  

Berdasarkan hasil analisis data dapat diinterpretasikan bahwa Jemaat GMIM 

Zebaoth Wanea Manado sangat mengandalkan intelektualitas dalam beragama. Rasa 

ingin tahu yang tinggi telah membentuk dasar iman Jemaat yang rasional. Dengan 

kata lain, dalam kehidupan beragama, Jemaat lebih tertarik kepada hal-hal yang 

menurutnya baru (menambah wawasan intelektualnya) dan masuk akal, baik dari segi 

khotbah, maupun kegiatan-kegiatan keagamaan praktis. Namun persoalan yang 

muncul dewasa ini adalah tantangan hidup sosial, ekonomi, budaya yang kemudian 
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memengaruhi kepuasan dan pengalaman hidup jemaat, baik positif maupun negatif, 

yang pada akhirnya juga memengaruhi kebahagiaan subyektifnya.  

Ketika dilakukan analisis data pada Skala Religiusitas, diperoleh data bahwa 

mayoritas responden (88,5 %) memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Untuk skala 

kepuasan hidup (SWLS) diperoleh data bahwa mayoritas responden mengalami 

kepuasan hidup (48 % berada pada level puas, dan 24,9 % berada pada level sangat 

puas, 19,1 sedikit puas, dan 7,2 sedikit tidak puas). Tidak ada responden yang tingkat 

kepuasan hidupnya berada pada level ‘tidak puas’ dan ‘sangat tidak puas’. 

Untuk hasil analisis data Skala SPANE, diperoleh data bahwa mayoritas 

responden (88 %) mengalami pengalaman menyenangkan (SPANE-B) di atas rata-

rata, hanya sedikit (12 %) responden yang mengalami pengalaman yang tidak 

menyenangkan atau di bawah rata-rata.    

Kemudian untuk hasil analisis data Skala Kebahagiaan Subyektif (SWB – 

Subjektive Well-Being) diperoleh data bahwa ada 56 % responden yang mengalami 

kebahagiaan di atas rata-rata, dan ada 44 % responden yang mengalami kebahagiaan 

di bawah rata-rata.Hal ini bisa saja disebabkan oleh latar belakang militer yang ada 

pada jemaat, mereka terbiasa menggunakan kemampuan intelektualnya dan 

mengesampingkan masalah perasaan serta emosi.  

.  

Ketika dikorelasikan antara religiusitas dengan kebahagiaan subyektif 

diperoleh koefisien korelasi yang lemah dengan nilai r = 0,292. Penyebab nilai 

koefisien korelasi lemah ini adalah karena faktor kebahagiaan responden termasuk 
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dalam kategori lemah (hampir seimbang dengan ketidakbahagiaan). Tingginya minat 

jemaat terhadap dimensi intelektual dari religiusitas, dan didukung oleh rasa ingin 

tahunya yang tinggi (berdasarkan hasil analisa faktor) membuat jemaat memiliki 

sebuah ukuran kebahagiaan tersendiri di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

keagamaan. Jemaat akan lebih berbahagia apabila dalam sebuah kegiatan keagamaan 

yang dia ikuti pada akhirnya menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru, dan 

masuk akal.  

Pada kategori hubungan usia dan kebahagiaan subjektif, tidak ditemukan 

adanya korelasi yang signifikan, sehingga pada kasus anggota sidi jemaat GMIM 

Zebaoth Wanea dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan 

kebahagiaan mereka, hal ini terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki, 

sedangkan pada perempuan, ada hubungan yang signifikan.  

 Nilai korelasi lemah yang diperoleh dalam penelitian ini mengindikasikan 

bahwa jemaat belum sepenuhnya merasa bahagia dengan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang diikutinya saat ini. Dengan kata lain, Gereja sebagai sebuah lembaga 

saat ini belum terlalu mampu memberikan pelayanan keagamaan yang masuk akal, 

dan memberikan wawasan pengetahuan kepada jemaat.    

Selain itu, responden berada pada rentang usia dewasa awal hingga usia 

pertengahan bahkan lansia. sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fowler Mereka 

pada tahap ini responden mulai kritis dan peka terhadap apa yang disampaikan oleh 

gereja, baik itu dalam simbol maupun model kepemimpinan yang ada, sehingga 

dimensi intelektual mereka begitu haus untuk dipuaskan dalam berbagai wujud 
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pengakutalisasian diri. Ketika kebutuhan mereka akan pengetahuan iman tidak 

berhasil dipuaskan oleh gereja baik dalam sistem maupun nilai, maka mereka menjadi 

tidak bahagia dan religiusitas mereka pun menurun. 

Menurut teori Dienar, seseorang dikatakan bahagia jika ia puas akan 

hidupnya. Sejalan dengan yang diuraikan Maslow ketika ada satu tingkatan dalam 

hirarkhi yang tidak terpenuhi dalam hidupnya akan mengakibatkan ketidakpuasan 

dalam hidup, ketika dalam hidupnya tidak mengalami kepuasan maka ia akan 

menjadi individu tingkat kebahagiaannya kurang.  

 


