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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk dapat 

mencapai tujuan penelitian dan menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan mengulas jenis penelitian yang 

akan digunakan, variabel-variabel apa saja yang akan diukur dan 

instrumen seperti apa yang akan digunakan. Oleh karena itu dalam bab ini, 

peneliti akan menguraikan skala yang digunakan dalam mengukur 

Psychological Well-Being, Kebermaknaan Hidup, dan Religiusitas. 

Bersamaan dengan itu, akan diuraikan pula populasi dan sampel, serta 

teknik analisa data yang akan digunakan. 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif menggunakan metode survei, yang bersifat 

eksplanatori, yaitu penelitian untuk mencari tahu hubungan, pengaruh 

adanya hubungan kausal dan sebab akibat. Penelitian ini akan diuji dan 

dilaksanakan pada perempuan dewasa primigravida dan perempuan 

dewasa multigravida. Penelitian kuantitatif ditafsirkan sebagai keakuratan 

deskripsi suatu peubah dan kekuatan pengaruh antara suatu peubah dan 

peubah lainnya. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

pengaruh Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup terhadap 

tingkat Religiusitas perempuan dewasa yang akan menjadi ibu dilihat dari 

tradisi ritual budaya Nuhune. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan sebagai alat untuk menguji hipotesis. Pengujian pada hipotesis 

adalah dengan cara melihat Psychological Well-Being dan Kebermaknaan 

Hidup sebagai prediktor Religiusitas dilihat dari tradisi ritual Nuhune. 
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3.1.2 Pendekatan Kualitatif 

Jenis penelitian lain yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif deskriptif yang didalamnya ada studi kasus. 

Arikunto (2002) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap 

suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu guna memberi gambaran 

secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan 

dan gejala yang terjadi. Menurut Sulistyo (2006) penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, 

kepercayaan orang yang akan diteliti. Hal tersebut sesuai dengan tujuan 

penelitian ini yaitu untuk memeroleh gambaran mengenai pengalaman 

psikologis, reaksi psikologis, pola interaksi dan kebutuhan perempuan 

yang menjalani ritual Nuhune di suku Nuaulu yang perlu diungkapkan 

secara langsung lewat wawancara mendalam sehingga penelitian ini tidak 

cukup dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Seperti yang telah dijelaskan Koentjaraningrat (1990), penelitian kualitatif 

deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran secara 

cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan 

gejala yang terjadi. 

 

3.2 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian Kualitatif 

3.2.1 Persiapan Penelitian (Pra-Lapangan) 

Pada tahap persiapan penelitian ini, peneliti mengacu pada 

konsep pra lapangan menurut Spradley (dalam Moleong, 2007) 

yaitu antara lain: 
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a) Penyusunan rancangan penelitian 

Penyusunan rancangan ini meliputi, penyusunan Bab I 

hingga bab III yang mencakup latar belakang, landasan teori, 

metode penelitian, kemudian mempersiapkan alat pengumpul 

data berupa penuntun wawancara (interview guide). 

b) Pemilihan lokasi 

Pemilihan lokasi telah ditetapkan oleh peneliti sesuai 

dengan karakteristik penelitian yaitu pada ibu primigravida 

dan multigravida di suku Nuaulu. Dalam pendekatan 

kuantitatif peneliti menggunakan lima daerah, namun dalam 

pendekatan kualitatif hanya dua daerah yang dipakai yakni 

Nua Nea dan Bunara, hal ini dikarenakan di dua daerah ini 

sedang dijalankan ritual pengasingan perempuan hamil (ritual 

Nuhune). 

c) Memilih dan Memanfaatkan Informan 

Dalam hal ini penggunaan informan bertujuan untuk 

membantu peneliti mendapatkan subjek yang sesuai dengan 

karakteristik yang akan diteliti. Penyebaran informasi 

megenai kebutuhan penelitian tersebut melalui pendekatan 

dengan kepala suku di masing-masing daerah untuk 

mendapatkan informasi. Dengan menggunakan cara tersebut 

peneliti mendapatkan informasi yang akhirnya membawa 

peneliti menemukan subjek yang sesuai karakteristik. 

d) Mengurus Perijinan 

Selain peneliti mengurus perijinan yang dilakukan 

dengan cara informal, yaitu dengan secara langsung 

menyampaikan tujuan kepada calon subjek, peneliti juga 
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kemudian menggunakan perijinan resmi dari fakultas 

Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana yang 

ditunjukkan kepada subjek saat wawancara pertama 

berlangsung. 

e) Persiapan Perlengkapan 

Penelitian dilakukan dengan menyediakan alat-alat yang 

dibutuhkan dalam proses pengambilan data antara lain; 

interview guide, alat perekam, kamera, alat tulis, dan kertas 

catatan. 

f) Mengetahui Persoalan Etika 

Peneliti memberitahukan maksud dan tujuan penelitian 

secraa terbuka kepada calon subjek, peneliti juga meminta 

persetujuan dari subjek untuk proses perekaman maupun 

pencatatan selama wawancara berlangsung. 

 

3.2.2 Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data diambil dengan beberapa kali tatap muka 

dengan subjek. Baik dengan subjek pertama maupun kedua, 

peneliti melakukan wawancara secara informal (menggunakan 

bahasa hari-hari). Selain melakukan wawancara, peneliti juga 

melakukan observasi terhadap kehidupan sehari-hari subjek. 

Beberapa kali peneliti tinggal di tempat tinggal kedua subjek 

selama menjalankan penelitian. 

Selain melakukan wawancara dengan subjek, peneliti juga 

mewawancarai kerabat dan orang terdekat subjek untuk 

memperkaya data dan menguji keabsahan data. Pada subjek 

pertama, peneliti melakukan wawancara kepada sahabat subjek dan 
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ibu dari subjek. Sedangkan pada subjek ke dua, peneliti melakukan 

wawancara kepada kerabat (saudara sepupu), ibu subjek dan teman 

subjek. 

 

3.3 Peubah Penelitian Kuantitatif 

Arikunto (2010), memberikan pengertian variabel penelitian 

sebagai hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang menunjukan variasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mendefenisikan variabel sebagai 

gejala yang bervariasi. Tidak jauh berbeda pula dengan yang disampaikan 

Burhan (2005), bahwa variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam 

bentuk, kualitas, kuantitas, mutu standar dan sebagainya. Didalam 

penelitian ini terdapat tiga jenis variabel yaitu satu peubah gayut (Y), dan 

dua peubah tak gayut (X1
 
dan X2). 

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) peubah tak gayut, 1 (satu) 

peubah gayut. Peubah tersebut yaitu: 

Peubah tak gayut : Psychological Well-Being (X1) dan 

Kebermaknaan Hidup (X2) 

Peubah gayut  : Religiusitas (Y)  

 

3.4 Definisi Operational 

3.4.1 Religiusitas 

Religiusitas adalah penghayatan individu terhadap nilai-nilai 

kepercayaan agama dan budaya yang diyakini sebagai kebenaran dan 

diwujudkan dalam perilaku hidup sehari-hari.  

Untuk mengukur peubah religiusitas ini digunakan konsep yang 

disampaikan Glock dan Stark (1965, dalam Azam dkk., 2012) yang terdiri 

dari dimensi pengetahuan, perilaku, perasaan, kepercayaan atau 
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keyakinan, dan efek. Dimensi-dimensi ini kemudian dikembangkan oleh 

penulis dalam skala yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks 

penelitian dengan memerhatikan beberapa faktor yang memengaruhi 

religiusitas (Thouless, 2000) yaitu faktor pengaruh pendidikan dari orang 

tua dan berbagai tradisi sosial, faktor pengalaman spiritual, faktor 

kebutuhan kehidupan dan faktor intelektual (pengetahuan akan iman) 

 

3.4.2 Psychological Well-Being 

Psychological well-being adalah suatu kondisi di mana seseorang 

yang bukan hanya bebas dari tekanan atau masalah-masalah mental saja, 

namun mempunyai kemampuan menerima diri sendiri maupun 

kehidupannya di masa lalu (self-acceptance), pengembangan atau 

pertumbuhan diri (personal growth), keyakinan bahwa hidupnya 

bermakna dan memiliki tujuan (purpose in life), memiliki kualitas 

hubungan positif dengan orang lain (positive relationship with others), 

kapasitas untuk mengatur kehidupannya dan lingkungannya secara efektif 

(environmental mastery), dan kemampuan untuk menentukan tindakan 

sendiri (autonomy). 

 

3.4.3 Kebermaknaan Hidup 

Kebermaknaan hidup adalah penghayatan individu terhadap 

keberadaan dirinya, memuat hal-hal yang dianggap penting, dirasakan 

berharga, dan dapat memberikan arti khusus yang menjadi tujuan hidup 

sehingga membuat individu menjadi berarti dan berharga serta 

memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan 

dalam kehidupan (the purpose in life).  
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Berdasarkan beberapa aspek kebermaknaan hidup tersebut, peneliti 

akan menggunakan aspek dari Frankl (Bastaman, 1996) yaitu kebebasan 

berkehendak, kehendak hidup bermakna, dan makna hidup. 

3.5  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di pulau Seram tepatnya di lima 

daerah yang merupakan tempat tinggal suku Nuaulu yakni, desa Nua Nea, 

Simalouw, Bunara, Rohua dan Yalahatan. 

 

3.6  Subjek Penelitian 

3.6.1  Populasi 

Populasi untuk metode kuantitatif dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan perempuan dewasa yang sudah menikah. Secara khusus 

perempuan primigravida dan multigravida di suku Nuaulu. Dengan 

demikian jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 1500 perempuan 

(data dihimpun dari kantor negri lima dusun suku Nuaulu) dalam hal ini 

perempuana yang sudah menikah, yang terbagi dalam lima dusun (daerah) 

yang ada pada suku Nuaulu.  

 

3.6.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Menurut Silalahi (2009), sampel 

dapat digunakan apabila populasi terlalu besar dan tersebar sehingga sulit 

dijangkau oleh peneliti, sulit dalam mengolah data, membutuhkan biaya 

yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang terlalu banyak. 

Berdasarkan jumlah populasi yang ada, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan 10% dari populasi sebagai sampel sesuai yang disarankan 

(dalam Azwar, 2015). Penentuan 10% populasi sebagai sampel juga 
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memperhatikan pendapat yang disampaikan Azwar (2015) bahwa secara 

umum, semakin besar sampel maka semakin representatif. Namun 

pertimbangan efisiensi sumber daya membatasi besarnya jumlah sampel 

yang akan diambil. Dengan demikian maka besar sampel dalam penelitian 

ini adalah 150 perempuan dewasa yang terbagi dalam 75 perempuan 

multigravida dan 75 perempuan primigravida, di suku Nuaulu-Maluku 

Tengah. 

  

3.6.3 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Dalam penelitian kualitatif perlu dirumuskan unit amatan dan unit 

analisis yang terdapat dalam penelitian. Ihalauw (dalam Imaniar, 2016) 

mengatakan bahwa unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber 

untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan 

tentang satuan analisis. Kemudian Hamidi (2005) mengatakan bahwa unit 

analisis adalah satuan yang diteliti yang dapat berupa individu, kelompok, 

atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau 

kelompok sebagai subjek penelitian. Dengan demikian unit amatan dapat 

diartikan sebagai apa yang diamati oleh peneliti, sedangkan unit analisis 

adalah apa yang ingin dianalisis dalam penelitian.  

1. Unit Amatan 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah perempuan asli 

suku Nuaulu yang pernah dan yang sedang menjalani ritual 

nifas dalam rumah bulat, keluarga dan tokoh adat suku 

Nuaulu, Maluku Tengah.  

2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pergumulan 

psikologis yang mencakup perilaku, pemikiran, reaksi 
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emosional, pengalaman psikologis, kebutuhan psikologis dan 

seluruh eksistensi dari unit amatan dalam kelindan yang 

dijalaninya.    

3.6.4 Subjek Kajian 

Subjek untuk metode kualitatif yaitu dua perempuan dewasa 

dengan karakteristik satu perempuan primigravida dan satu perempuan 

multigravida yang sementara menjalankan ritual pengasingan Nuhune. 

 

3.7  Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1 Kuantitatif 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti adalah dengan Angket atau kuisioner. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan metode skala. Skala merupakan daftar pertanyaan 

yang diberikan kepada orang lain (responden) dengan maksud agar orang 

yang diberi tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan 

permintaan pengguna (Arikunto, 2003). Dalam penelitian ini, metode 

angket digunakan untuk mengungkap data tentang psychological well-

being dan kebermaknaan hidup terhadap tingkat religiusitas pada 

perempuan (calon ibu) yang menjalani ritual pengasingan di suku Nuaulu-

Maluku Tengah menggunakan kuesioner.  

Terdapat keuntungan bila memakai kuesioner menurut Arikunto 

(2006): (1) tidak memerlukan hadirnya peneliti, (2) dapat dibagikan secara 

serentak kepada semua responden, (3) dapat dijawab oleh responden 

menurut waktu luang responden, (4) dapat dibuat anonim, sehingga 

responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu menjawab, (5) dapat dibuat 

terstandar, sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan yang 

benar-benar sama. 
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Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sebuah 

angket berupa pilihan dalam bentuk check list yang disusun berdasarkan 

skala pengukuran metode Likert yang telah dimodifikasi. Skala Likert 

yang dimodifikasi adalah skala yang berisi alternatif jawaban mengenai 

kesetujuan responden terhadap pernyataan yang dikemukakan, 

pengambilan alternatif jawaban dapat dimodifikasi berdasarkan pada 

keinginan dan kemampuan peneliti. Responden mengisi salah satu 

jawaban yang dianggap paling sesuai atau yang paling tepat. Peneliti 

menggunakan skala Likert  yang telah dimodifikasi menjadi empat 

altenatif jawaban yakni Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS).  

 

3.7.1.1 Skala Religiusitas 

Skala ini diambil dari Glock dan Stark (1965) dalam Impact of 5-d 

of religiosity on diffusion rate of innovation. International Journal of 

Business and Social Science (dalam Azam dkk, 2012). Kemudian skala ini 

dimodifikasi oleh peneliti sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian. 

Mengenai skor jawaban untuk aitem favorable jawaban Sangat Sesuai 

(SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 

2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. Sementara itu, skor jawaban 

untuk aitem unfovarable berlaku sebaliknya, yaitu: Sangat Sesuai (SS) 

diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 3, 

Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. Semakin tinggi total skor dari 

semua butir soal menandakan bahwa tingkat kebermaknaan hidup juga 

semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah total skor dari semua butir 

soal menandakan bahwa tingkat kebermaknaan hidup juga semakin 

rendah. 
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3.7.1.2 Skala Psychological Well-Being 

Skala ini diambil dari Carol D. Ryff (1995) dalam Psychological 

Well-Being in Adult Life. Journal of Current Directions in Psychological 

Science. Skala ini dimodifikasi oleh peneliti sesuai dengan konteks dan 

tujuan penelitian. Mengenai skor jawaban untuk aitem favorable jawaban 

Sangat Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai 

(TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. Sementara 

itu, skor jawaban untuk aitem unfovarable berlaku sebaliknya, yaitu: 

Sangat Sesuai (SS) diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai 

(TS) diberi skor 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. Semakin 

tinggi total skor dari semua butir soal menandakan bahwa tingkat 

kebermaknaan hidup juga semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah 

total skor dari semua butir soal menandakan bahwa tingkat kebermaknaan 

hidup juga semakin rendah. 

 

3.7.1.3 Skala Kebermaknaan Hidup 

Skala ini peneliti ambil sesuai aspek-aspek yang dijelaskan oleh 

Frankl (dalam Bastaman, 1996), diadaptasi dari Steger et al (2006) yaitu 

Meaning in Life Questionnaire. Skala ini dimodifikasi oleh peneliti sesuai 

dengan konteks dan tujuan penelitian. Mengenai skor jawaban untuk aitem 

favorable jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 

3, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 

1. Sementara itu, skor jawaban untuk aitem unfovarable berlaku 

sebaliknya, yaitu: Sangat Sesuai (SS) diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 

2, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 

4.  
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3.7.2 Kualitatif 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mendapatkan 

data-data yang valid dalam penelitiandan menunjang tujuan penelitian 

yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

3.7.2.1 Observasi 

Peneliti dapat mengamati perilaku subyek selama proses ritual 

Nuhune berlangsung, selama proses wawancara hingga pengumpulan data 

dirasa cukup memadai untuk diolah. Hal-hal lain yang menjadi bagian 

pengamatan peneliti adalah keseluruhan perilaku ibu (perempuan Nuaulu 

sebagai sumber data primer), seperti reaksi emosional yang nampak, 

maupun aspek-aspek psikologis, seperti kecemasan, ketakutan, kesepian 

(keterasingan), kebosanan, maupun upaya untuk tetap bertahan. Kemudian 

dinamika kehidupan sehari-hari bersama keluarga, serta bagaimana sistem 

interaksi sosial (aktivitas keluarga dalam rumah posune), biologis 

(perkembangan kesehatan ibu), dan spiritual (ritual-ritual doa yang 

dilakukan saat masuk dan keluar dari rumah bulat) oleh masyarakat 

setempat terkait tradisi tersebut. 

 

3.7.2.2 Wawancara Mendalam (Depth Interview) 

Dalam penelitian kualitatif untuk suatu kebutuhan akan eksistensi 

individu, teknik wawancara mendalam merupakan sumber data yang 

sangat penting. Dalam proses ini, yang berperan mengajukan pertanyaan 

adalah peneliti sebagai instrumen kunci dalam suatu penelitian kualitatif, 

dan yang memberikan jawaban adalah pelaku ritual Nuhune dalam rumah 

pengasingan yang dalam hal ini adalah seorang ibu primigravida dan 
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seorang ibu multigravida, juga beberapa orang yang berhubungan dengan 

proses tersebut sebagaimana disampaikan dalam uraian data primer.   

Hal-hal yang akan menjadi inti dalam wawancara ini adalah terkait : 

 Keseluruhan pengalaman psikologis ibu saat menjalani masa 

ritual pasca melahirkan dalam rumah pengasingan (Posune) 

 Respon emosional pada saat pertama kali maupun yang 

selanjutnya (apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan), 

bagaimana ibu mempersiapkan diri sebelum masuk dalam 

posune, bagaimana bentuk dukungan keluarga, serta 

bagaimana makna yang kemudian diciptakan sendiri oleh ibu 

selama menjalani ritual tersebut  

 Kebutuhan-kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, maupun 

dukungan keluarga) seperti apa yang dibutuhkan.  

 Interaksi sosial, bagaimana keterlibatan masyarakat pada saat 

ada perempuan yang menjalani ritual pengasingan, 

bagaiamana unsur spiritual menjadi bagian di dalamnya, serta 

bagaimana maknanya bagi masyarakat.  

   

3.7.2.3 Studi Dokumentasi 

Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa gambar ataupun foto, 

rekaman suara, video, dan dokumen lainnya yang berupa data penduduk 

yang didapatkan dari saniri negri (staf negri adat suku Nuaulu) yang dapat 

membantu mempercepat proses penelitian. 
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3.8  Jenis Data 

3.8.1  Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari 

responden terpilih pada lokasi penelitian. Data primer untuk kuantitatif 

diperoleh dengan memberikan daftar pernyataan (kuesioner) kepada 

perempuan dewasa yang baru pertama kali menjalani ritual dan 

perempuan dewasa yang sudah berulang kali melakukan proses persalinan 

dan menjalani ritual di rumah pengasingan. Sedangkan data primer untuk 

kualitatif diperoleh dari subjek penelitian yang merupakan ibu 

primigravida dan multigravida, serta orang terdekat mereka yang 

diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam, pengamatan 

langsung serta keterlibatan peneliti. Orang-orang tersebut dalam penelitian 

ini adalah orang tua subjek, keluarga subjek, dan teman subjek. 

 

3.8.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. 

Data ini didapat melalui berbagai literatur mengenai pengasingan 

perempuan hamil di suku Nuaulu, dokumen organisasi meliputi data 

sensus dari saniri negri dan studi dokumentasi yang diperoleh dari buku 

jurnal, majalah, dan internet yang dapat menjadi referensi bagi penelitian 

ini. 

 

3.9  Uji Kelayakan Alat Ukur 

3.9.1  Seleksi Aitem 

Sebelum melakukan pengukuran yang sebenarnya, maka alat ukur 

(instrument skala) masing-masing peubah harus dipastikan kelayakannya 
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terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dilakukan uji coba 

(try out) ala t ukur. 

Setelah dilakukan uji coba, maka dilakukan uji seleksi terhadap 

semua aitem dengan bantuan SPSS. Dasar untuk mengambil keputusan 

sebuah aitem layak atau tidak adalah dengan melihat nilai corrected item-

total correlations untuk setiap aitem, dalam hal ini nilai corrected item-

total correlations harus lebih dari sama dengan 0.30 (Azwar, 1999). 

 

3.9.2  Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen adalah sejauh mana instrument tersebut 

hasilnya dapat dipercaya. Pada prinsipnya reliabilitas menunjukkan sejauh 

mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda 

bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama (Arikunto, 

2006). Reliabilitas adalah sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 

baik (Arikunto, 2002). Azwar (1999) menjelaskan bhawa reliabilitas 

dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 

dari 0-100. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 100, 

semakin tinggi reliabilitas alat tes tersebut. Suatu angket dinyatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005).  

Untuk Religiusitas skala yang dipakai memiliki besar nilai 

Croanbach Alpha 0.793, sedangkan untuk Psychological Well-being  

memiliki besar nilai Croanbach Alpha 0.871, dan untuk Kebermaknaan 

Hidup Croanbach Alpha 0.963. Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik 

Alpha Cronbach yang dilakukan dengan menggunakan program 

pengolahan data SPSS versi 19.0 Untuk pengujian reliabilitas butir 
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dilakukan dengan membandingkan nilai r alpha dengan nilai r tabel. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah: 

a. Jika r alpha positif dan r alpha > r tabel maka butir atau 

variabel tersebut reliabel. 

b. Jika r alpha negatif dan r alpha < r tabel maka butir atau 

variabel tersebut tidak reliabel 

 

3.9.3 Hasil Seleksi Aitem dan Reliabilitas 

Seleksi aitem untuk penelitian ini dilakukan dengan try out 

sehingga pada saat pengambilan data dengan responden yang telah 

ditentukan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 

3.9.3.1 Seleksi Aitem dan Reliabilitas Skala Religiusitas 

Aitem untuk mengukur Religiusitas adalah menggunakan skala 

religiusitas dengan jumlah 29 aitem. Setelah melakukan uji diskriminasi 

aitem melalui corrected item didapatkan 25 aitem dari skala religiusitas 

yang memiliki koefisien korelasi <0.30 dan yang gugur 5 aitem dengan 

nomor 7, 22, 49, 85. 

Pengujian reliabilitas instrumen dilihat dari koefisien alpha 

Croanbach’s dalam proses try out yang juga diuji reliabilitasnya sehingga 

diketahui reliabilitas dari skala psikologi yang akan digunakan dalam 

pengambilan data sebenarnya. 
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Tabel 3.1 

Sebaran Aitem Valid dan AItem Gugur Try Out Skala Religiusitas 

No Dimensi Indikator 

Aitem 

Jumlah 

F UF 

1 

Pengetahuan 

(The 

Intellectual 

Dimension 

Mengetahui tentang 

ajaran adat istiadat 

yang diyakini 1, 4, 7*, 10 - 

4 

Mengetahui aturan 

adat istiadat sebagai 

pegangan hidup 

13, 16, 19, 

22* - 

4 

2 

Praktik 

(The Ritualistic 

Dimension) 

Menghadiri kegiatan 

adat istiadat 

25 28 2 

Melakukan ritual 

budaya 34, 37 31 
3 

3 

Pengalaman 

(The 

Experiental 

Dimension) 

Pengalaman ritual 

budaya dalam hidup 

sehari-hari 

40, 43 46 
3 

Pengalaman ritual 

budaya yang 

melampaui akal 

manusia 

49*, 52 - 

2 

4 

Keyakinan 

(The 

Ideological 

Dimension 

Meyakini kebenaran 

ajaran adat-istiadat 

secara hakiki 

55, 58 - 
2 

Meyakini ajaran adat-

istiadat sebagai 

sesuatu yang beda dari 

yang lain 

61 64 

2 

5 
Konsekuensi 

(The 

Consequential 

Pengaruh budaya 

dalam perilaku sehari-

hari 

67, 70, 73 76 
4 
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Dimension) Merasakan 

kenyamanan dengan 

kepercayaan budaya 

yang diyakini 

79, 82 85* 

3 

TOTAL 23 6 29 

Keterangan: tanda (*) adalah aitem yang gugur 

 

3.9.3.2 Seleksi Aitem dan Reliabilitas Psychological Well-Being 

Aitem untuk mengukur Psychological Well-Being adalah 

menggunakan skala Psychological Well-Being dengan jumlah 40 aitem. 

Setelah melakukan uji diskriminasi aitem melalui corrected item 

didapatkan 31 aitem dari skala religiusitas yang memiliki koefisien 

korelasi <0.30 dan yang gugur 9 aitem dengan nomor 8, 23, 38, 68, 86, 93, 

94 dan 95. 

Pengujian reliabilitas instrument dilihat dari koefisien alpha 

Croanbach’s dalam proses try out yang juga diuji reliabilitasnya sehingga 

diketahui reliabilitas dari skala psikologi yang akan digunakan dalam 

pengambilan data sebenarnya. 

Tabel 3.2 

Sebaran Aitem Valid dan AItem Gugur Try Out Skala 

Psychological Well-Being 

Dimensi Indikator 
Aitem Jumlah 

F UF 

Penerimaan Diri 

(self acceptance) 

Menerima kelebihan 

dan kekurangan diri 
2, 5 8* 

3 

Dapat mengatasi 

problem masa lalu 

dengan baik 

14 11 
2 
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Merasa puas dengan 

kepribadian diri 
17 20 

2 

Hubungan 

positif dengan 

orang lain 

(positive relations 

with others) 

Menjalin interaksi 

sosial yang baik 

dengan orang lain 

29 23*, 26 
3 

Suka berbagi 

 
32, 75 72 

3 

Percaya pada orang 

lain dan dapat 

dipercaya oleh orang 

lain 

41 38*, 44 
3 

Otonomi 

(autonomy) 

Mandiri 63 68* 
2 

Kukuh pada prinsip 56 53 
2 

Tidak bergantung 

pada orang lain 
50 47* 

2 

Penguasaan 

lingkungan 

(environmental 

mastery) 

Dapat menentukan 

dan mengelola 

lingkungan sesuai 

nilai-nilai pribadi. 

65 59, 62 
3 

Dapat memanfaatkan 

setiap peluang yang 

ada di sekitar secara 

maksimal 

66 69 
2 

Tujuan hidup 

(purpose in life) 

Memiliki tujuan hidup 

yang jelas 
74 71 

2 

Memaknai setiap 

pekerjaan dan 

pengalaman hidup 

dengan baik 

80 77 
2 

Mengambil pelajaran 

dari setiap masalah 

yang dihadapi dalam 

hidup 

83 - 
1 
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Pertumbuhan 

pribadi 

(personal growth) 

 

Terbuka pada hal-hal 

yang baru 
- 86*, 89 

2 

Keinginan untuk terus 

berkembang 

(mengembangkan 

potensi diri) 

88, 90 - 
2 

 

Selalu berusaha 

memberikan yang 

terbaik (maksimal) 

- 
92, 93*, 

94*, 95* 
4 

TOTAL 18 22 40 

Keterangan: tanda (*) adalah aitem yang gugur 

 

3.9.3.3 Seleksi Aitem dan Reliabilitas Kebermaknaan Hidup 

Aitem untuk mengukur Kebermaknaan Hidup adalah 

menggunakan skala Kebermaknaan Hidup dengan jumlah 26 aitem. 

Setelah melakukan uji diskriminasi aitem melalui corrected item 

didapatkan 14 aitem dari skala religiusitas yang memiliki koefisien 

korelasi <0.30 dan yang gugur 12 aitem dengan nomor 6, 12, 15, 18, 24, 

27, 51, 57, 84, 81, 84 dan 91. 

Pengujian reliabilitas instrument dilihat dari koefisien alpha 

Croanbach’s dalam proses try out yang juga diuji reliabilitasnya sehingga 

diketahui reliabilitas dari skala psikologi yang akan digunakan dalam 

pengambilan data sebenarnya. 
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Tabel 3.3 

Sebaran Aitem Valid dan AItem Gugur Try Out Skala  

Kebermaknaan Hidup 

Aspek Indikator 

Aitem 

Jumlah 
F UF 

Kebebasan 

berkehendak 

 

Pencarian makna 

hidup 
3, 6*, 9, 15* 33, 75, 39 7 

Kehendak 

hidup 

bermakna 

Menemukan 

makna hidup 

42, 36, 21, 24*, 

81*, 84*, 91* 

48, 51*, 

54 
10 

Makna Hidup 
Keberadaan 

Makna hidup 

12*, 18*, 78, 

60, 87, 57*, 30 
45, 27* 9 

TOTAL 18 8 26 

Keterangan: tanda (*) adalah aitem yang gugur 

 

3.10  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.10.1 Kuantitatif 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada pembaca (Sugiyono, 2013). Penelitian dilakukan 



 
 

80 
 

untuk melihat pengaruh Psychological Well-Being dan Kebermaknaan 

Hidup terhadap tingkat Religiusitas perempuan dewasa yang akan menjadi 

ibu di suku Nuaulu, Maluku Tengah. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan program bantu komputer SPSS 19.0 for windows dengan 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode propotional 

stratified sampling. Pengambilan sampel mengikuti perbandingan 

banyaknya anggota antar populasi. 

 

3.10.1.1 Uji Asumsi Klasik 

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu 

sebelum melakukan uji hipotesis regresi berganda, yaitu: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 

sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. 

Normalitas data dalam penelitian ini dilihat melalui uji 

Kolmogrov-Smirnov contoh tunggal dengan bantuan program 

SPSS. 

2) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan di mana hubungan antara 

peubah-peubah tak gayut cukup kuat. Apabila terjadi 

multikolinearitas, maka peubah yang mempunyai korelasi yang 

multikolinear dapat dihilangkan (Sulistyo, 2010). Uji 

multikolinearitas dapat dilakukan melalui uji regresi dengan 

bantuan SPSS 19.0, dengan melihat patokan VIF dan koefisien 

korelasi antara peubah tak gayut (Sulistiyo, 2010). 
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3) Uji Linearitas 

Dapat di cek dengan melihat residual scatterplot sebagai 

bagian dari perhitungan regresi berganda menggunakan program 

SPSS 16. Residual scatterplot harus menunjukkan sebuah garis 

lurus sebagai indikator bahwa pengaruh peubah tak gayut 

terhadap peubah gayut bersifat linier (Pallant, 2007). 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Varians dari residual dalam memprediksi skor peubah terikat 

harus sama untuk semua skor yang diprediksi (Pallant, 2007). 

Dalam regresi heteroskedastisitas terjadi bila varian error tidak 

konstan untuk beberapa nilai x. apabila titik-titik dalam grafik 

scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka 

dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (Sulistyo, 

2010). 

 

3.10.1.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji regresi linear berganda 

dengan menggunakan program SPSS 19.0. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Psychological Well-Being dan 

Kebermaknaan Hidup secara simultan terhadap Religiusitas perempuan 

yang menjalani ritual Nuhune di suku Nuaulu. Teknik analisa lain yang 

digunakan adalah uji-t (t-test) dan ANOVA dua arah. Untuk mengetahui 

ada atau tidaknya perbedaan Religiusitas perempuan di suku Nuaulu 

ditinjau jenisnya yaitu Multigravida dan Primigravida. Uji-t yang 

digunakan adalah independen sample-t-test (1 tailed) dengan bantuan 

SPSS 19.0 for Windows, sehingga bila nilai Sig. pada hasil test <0.05 
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maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan yang 

signifikan dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Untuk dapat menggunakan uji statistik ANOVA, maka harus 

memenuhi asumsi dasarnya, yakni ragam homogen, yaitu peubah gayut 

harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori peubah tak gayut 

(Ghozali, 2006). Kriteria pengujian ini yaitu nilai levene test di atas 5% 

(probabilitas <0.05), maka hipotesis nol akan diterima berarti bahwa rata-

rata kelompok memiliki variance yang sama dan hal ini tidak menyalahi 

aturan analysis of variance (Sunjono dkk, 2013). Pengambilan sampel 

dilakukan secara random. Analysis of variance (ANOVA) merupakan 

sebuah metode untuk menguji hubungan antara satu peubah gayut (skala 

metrik) dengan satu atau lebih peubah tak gayut (skala nonmetrik). Anova 

dua arah digunakan untuk data yang memiliki satu peubah tak gayut dan 

dua peubah gayut (Ghozali, 2006). 

ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama (main 

effect) dan pengaruh interaksi (interaction effect) dari peubah tak gayut 

kategorikal terhadap peubah gayut. Pengaruh utama atau main effect 

adalah pengaruh langsung peubah tak gayut terhadap peubah gayut. 

Sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh bersama atau joint effect 

dua aau lebih peubah tak gayut terhadap peubah gayut dan pengaruh 

interaksi nilai signifikan <0.05 (Ghozali, 2006). 

 

3.10.2 Kualitatif 

 Analisis data dalam peneltian ini berlangsung bersamaan dengan 

bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif yaitu 

pengumpulan data dan penulisan temuan (Creswell, 2017). Analisis ini 

dilakukan dengan cara mendeskriptifkan secara menyeluruh data yang 
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diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan subjek dam 

informan lain (Prabowo, 2013). Setelah melakukan wawancara, peneliti 

membuat transkip hasil wawancara. Transkip wawancara dapat dibuat 

dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan 

kata-kata yang sesuai dengan apa yang direkam. Setelah peneliti menulis 

hasil wawancara ke dalam transkip, selanjutnya peneliti membuat 

kategorisasi data dan reduksi data dengan mengambil data yang sesuai 

dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. 

Analisis data kualitatif menurut Moleong (2010) pada umumnya 

meliputi: reduksi data, kategorisasi, pemeriksaan keabsahan data, 

penafsiran data, dan kesimpulan. Setelah semua data diperoleh, baik 

wawancara maupun hasil observasi, maka peneliti kemudian akan 

melakukan analisis data. Analisa data seperti yang sudah diulas di Bab III, 

proses analisis data dimulai dengan pengetikan transkip wawancara yang 

peneliti lakukan secara manual dengan mendengarkan hasil rekaman 

sembari mengetik kata per kata. Selanjutnya peneliti juga mencatat hasil 

observasi secara deskriptif untuk dapat mempermudah peneliti dalam 

memahami alur cerita keseharian subjek. Data-data yang peneliti dapatkan 

dikategorisasikan berdasarkan tiga tujuan besar, yaitu data mengenai 

latarbelakang kehidupan subjek, data mengenai proses pengambilan 

keputusan subjek dalam tekun menjalankan kegiatan adat, dan data 

mengenai hal-hal yang dapat dikaji melalui kajian Psikologi Kearifan 

Lokal. 

 Semua data dari hasil wawancara dalam penelitian ini merupakan 

sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab 

masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2013) pengolahan data antara lain 

dengan: 
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a) Triangulasi: Cara untuk memanfaatkan penggunaan sumber dalam 

rangka membandingkan dan mengecek kembali (cross check) 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan informan (Poerwandari, 2007). Hal ini dapat dicapai dengan 

membandingkan data yang diberikan oleh pendapat orang lain 

yang mengenal subjek seperti orangtua, sahabat, serta keluarga dari 

perempuan yang sedang menjalani ritual pengasingan. 

b) Reduksi: Merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan 

pada hal-hal penting sehingga data dapat memberikan gambaran 

yang lebih jelas (Prabowo, 2013). Pada proses reduksi data ini, 

peneliti melakukan pengategorian data-data yang berfokus pada 

empat hal pokok, yaitu: pengalaman psikologis perempuan Nuaulu 

dalam menjalankan tradisi ritual pengasingan, proses psikologi 

perempuan Nuaulu ketika harus menerima diri menjalankan ritual 

pengasingan, pola interaksi sistem budaya, spiritual, biologis dan 

psikologis perempuan Nuaulu yang menjalankan ritual 

pengasingan dan kebutuhan atas masalah perempuan Nuaulu 

dalam menjalani ritual pengasingan.  

c) Penyajian Data: Penyajian data adalah pengelompokkan data 

sesuai dengan sub bahasan masing-masing dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif. 

d) Penarikan Kesimpulan: penarikan kesimpulan ini dilakukan 

setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, kemudian 

peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu 

penelitian. 


