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HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DENGAN KEBAHAGIAAN 

PADA REMAJA YANG TINGGAL DI PANTI ASUHAN 

Arya Wisnu Dewantara 

145120301111015  

Email : aryawdewantara96@gmail.com 

ABSTRAK 

 

Di Malang terdapat 49 panti asuhan dengan 2827 anak asuh dari berbagai 

rentang usia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2016). Latar belakang 

yang berbeda dengan remaja umumnya dapat mempengaruhi respon mereka pada 

konflik dalam kehidupannya dan pemaknaan dari kebahagiaan (Dewi, 2016). 

Seligman (2005) menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan 

adalah agama, seorang yang religius lebih bahagia dan puas pada kehidupannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

religiusitas dengan kebahagiaan pada remaja yang tinggal di panti asuhan. 

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif korelasional. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh remaja yang tinggal di panti asuhan di kota Malang. Teknik 

sampling yang digunakan adalah Incidental sampling dengan sampel berjumlah 

87 subjek. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu skala religiusitas yang 

disusun berdasarkan teori religiusitas milik Glock dan Stark dan skala 

kebahagiaan menggunakan PERMA Profiler milik Seligman yang ditransadaptasi. 

Analisis data menggunakan software SPSS 20.0 for windows. Teknik analisis data 

menggunakan Pearson Product Moment. Hasil statistik menunjukkan p = 0.481 

(p>0.05). Hasil ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara religiusitas 

dengan kebahagiaan pada remaja yang tinggal di panti asuhan.  

Kata Kunci : Religiusitas, kebahagiaan, remaja, panti asuhan 
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RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOSITY AND HAPPINESS IN 

ADOLESCENTS WHO STAY IN ORPHANAGE 

Arya Wisnu Dewantara  

145120301111015 

Email : aryawdewantara96@gmail.com 

ABSTRACT 

In Malang there are 49 orphanages with 2827 foster children from various 

age ranges (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2016). Different 

backgrounds with adolescents generally can influence their response to conflict in 

their lives and the meaning of happiness (Dewi, 2016). Seligman (2005) explains 

that one of the factors that influence happiness is religion, a religious person who 

is happier and satisfied with his life. This study aims to determine whether there is 

a relationship between religiosity and happiness in adolescents who live in an 

orphanage. This study use a correlational quantitative design. The population of 

this study is all teenagers who live in orphanages in Malang. The sampling 

technique is incidental sampling with a sample of 87 subjects. The research 

instrument use the scale of religiosity with Glock and Stark's religiosity theory 

and the happiness scale using Seligman's PERMA Profiler which was adapted. 

Data analysis using SPSS 20.0 for Windows software. Data analysis techniques 

using Pearson Product Moment. The result of statistical test, that p = 0.481 (p> 

0.05). These result shows, there is positive relationship between religiosity and 

happiness in adolescents who live in an orphanage. 

Keyword : Religiosity, happiness, adolescent, orphanage 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Panti asuhan merupakan suatu lembaga pelayanan sosial yang memiliki 

tanggung jawab pada kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh dan memiliki 

peran sebagai pengganti keluarga (Astuti, 2013). Di Indonesia sendiri panti 

asuhan yang teregistrasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebanyak 

5540 panti asuhan (Koran Jakarta, 2018). Sementara itu, untuk wilayah kabupaten 

Malang sendiri terdapat 49 panti asuhan yang menampung kurang lebih 2827 

anak (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2016). Dari 49 panti asuhan 

tersebut, 39 diantaranya di kelola oleh yayasan Islam (Kementerian Agama, 

2011).  

Data menunjukkan bahwa sebanyak 6% anak yang tinggal di panti asuhan 

berstatus yatim piatu, sedangkan 90% masih memiliki salah satu atau kedua orang 

tua (Astuti, 2013). Salah satu faktor yang menyebabkan anak masih memiliki 

orang tua tinggal di panti asuhan adalah karena ketidakmampuan ekonomi 

keluarga untuk memenuhi kebutuhan bagi anak mereka (Astuti, 2013). Latar 

belakang mereka pada akhirnya dititipkan di panti asuhan agar dapat hidup secara 

layak. 

Latar belakang yang berbeda dengan remaja umumnya dapat 

mempengaruhi respon mereka pada konflik dalam kehidupannya. Kondisi konflik 
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yang dihadapi dan interaksi sosial yang berbeda dengan remaja umumnya ini, 

akan mempengaruhinya dalam kemampuan dan cara mereka dalam pemecahan 

masalah, selanjutnya akan menjadi model baginya untuk menghadapi 

permasalahan dan konflik yang lain dan pemaknaan dari kebahagiaan (Dewi, 

2016). Lebih lanjut Dewi (2016) menemukan konsep kebahagiaan pada remaja 

panti asuhan adalah adanya perasaan senang, memiliki hubungan sosial yang baik, 

dan arah hidup yang jelas. Mereka merasa cukup senang dengan keadaan di panti 

asuhan, namun disisi lain mereka juga merasa kurang bebas dengan adanya 

tuntutan tinggi untuk mengikuti setiap kegiatan yang bersifat praktis. Tidak jarang 

juga mereka merasakan kesedihan dan rindu untuk bisa tinggal bersama keluarga. 

Mereka juga kebingungan dalam menemukan makna dalam hidupnya dan arah 

hidup kedepannya. Pergaulan mereka juga kurang luas dan terbatas hanya pada 

sesama anak panti saja, hal ini terjadi karena kurangnya kesempatan dan 

kepercayaan diri dengan masyarakat sosial. Permasalahan – permasalahan dalam 

kehidupan remaja panti asuhan tersebut dapat meningkatkan stres yang tinggi. 

Keadaan ini dapat menurunkan kualitas hidup dan pemaknaan kebahagiaan 

(Lukman, 2012). 

Khavari (2006) menjelaskan bahwa energi ketidakbahagiaan dapat bersifat 

destruktif. Ketidakbahagiaan bersifat destruktif apabila energi bersifat merusak 

ataupun merugikan, ketidakbahagiaan mampu menghisap daya hidup seseorang. 

Contohnya bertindak kasar, berperilaku menyimpang, hingga bunuh diri. Nettle 

(2005) menjelaskan bahwa individu yang merasa tidak bahagia cenderung 

memiliki angka harapan hidup yang lebih rendah. Ketidakbahagiaan dapat 
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memunculkan sifat apatis ketika menghadapi masalah dalam hidup. Sifat apatis 

inilah yang selanjutnya akan membuat individu kesulitan mengatasi berbagai 

permasalahan yang sedang dihadapinya. Dampaknya, individu cenderung merasa 

tersiksa dengan keadaannya yang dirasakan dan berusaha menghilangkan rasa itu 

dengan berbagai cara, bahkan yang bersifat negatif.  

Lukman (2012) menyatakan bahwa kebahagiaan merupakan tujuan hidup 

manusia. Kebahagiaan didalamnya terdapat hal-hal yang menyenangkan, suka 

cita, membawa kenikmatan, dan terwujudnya tujuan. Ada tiga ciri kebahagiaan 

dalam setiap tingkatan usia, yaitu penerimaan orang lain, kasih sayang, dan 

berprestasi. Penerimaan diri timbul dari penyesuaian pribadi maupun penyesuaian 

sosial yang baik, yang kemudian ini akan mempengaruhi sikap seseorang  

menerima orang lain. Kasih sayang adalah hasil yang diperoleh dari sikap 

diterima oleh orang lain. Semakin seseorang diterima baik oleh orang lain, maka 

semakin banyak kasih sayang yang didapatkan. Prestasi tercipta dari adanya 

upaya pencapaian tujuan, tujuan yang dibuat harus realistis untuk bisa dicapai 

seseorang. Saat seseorang mampu mencapainya akan menimbulkan rasa puas dan 

membuat tingkat kebahagiaan seseorang meningkat, namun jika tidak, maka hal 

sebaliknya yang akan dirasakan (Hurlock, 2003). 

Seligman (2013) berpendapat bahwa kebahagiaan merupakan keadaan 

individu mengetahui dan mengembangkan kekuatannya, kemudian 

menerapkannya dalam kehidupannya. Seligman (dalam Hone, Schofield, dan 

Duncan, 2014) menjelaskan bahwa terdapat lima aspek kebahagiaan diantara yaitu 

emosi positif (positive emotions), keterlibatan (engagement), bermakna 
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(meaning), hubungan sosial (relationship), dan pencapaian (accomplishment). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bahagia, salah 

satunya yaitu agama (Seligman, 2005).  

Menurut Glock & Stark (1965) religiusitas merupakan komitmen dan 

kepercayaan individu terhadap ajaran agama dimana terdapat penghayatan dalam 

kehidupan sehari-hari. Religiusitas identik dengan keberagamaan seseorang. 

Religiusitas dirumuskan sebagai komitmen religius seseorang yang berhubungan 

dengan agama dan ajaran agamanya, yang tercermin dalam aktivitas atau perilaku 

individu. Religiusitas juga menyangkut seberapa keyakinan, pengetahuan, 

pelaksanaan ibadah, penghayatan, dan pengalaman individu atas agama yang 

dianut. Glock & Stark  (1965) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi dari 

religiusitas, yaitu dimensi ideologi, praktik agama, pengalaman, pengetahuan, dan 

konsekuensi. 

Para peneliti menunjukkan hubungan positif antara religiusitas dengan 

kebahagiaan. Religiusitas memiliki efek positif pada kebahagiaan seseorang 

dengan memberi makna kehidupan, memberikan dukungan sosial, membangun 

hubungan sosial seseorang, dan menyediakan solusi atas frustrasi dan kekurangan 

dalam kehidupan seseorang (Serajzadeh, Jameshoorani, & Mohammadi, 2015). 

Tingkat religiusitas yang tinggi akan menurunkan tingkat ketegangan dan 

kegelisahan diri seseorang terhadap hal yang terjadi pada dirinya dan 

kehidupannya, dan dari situ tingkat kebahagiaan seseorang akan lebih tinggi 

(Aghili, 2008). Seligman (2005) menjelaskan bahwa agama memberikan manusia 

harapan akan masa depan dan menimbulkan makna dalam kehidupan. Dampak 
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positif lain agama menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai makna, tujuan, 

arah hidup (Santrock, 2007). 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan 

kebahagiaan remaja islam di panti asuhan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara religiusitas 

dengan kebahagiaan pada remaja di panti asuhan. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara religiusitas dengan kebahagiaan pada remaja di panti asuhan. 

1.4   Manfaat 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan pengembangan dalam bidang keilmuan psikologi 

khususnya psikologi perkembangan dan psikologi positif yang berkaitan 

dengan religiusitas, kebahagiaan dan perkembangan remaja. 

b. Sebagai tinjauan dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai 

hubungan antara religiusitas dengan kebahagiaan pada remaja. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam mengupayakan dan 

memfasilitasi berkembangnya kebahagiaan dengan menekan pada sisi 

religiusitas remaja-remaja di panti asuhan. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

1. Francis, L.J. & Robbins, M. (2003). Correlation Between Religion and 

Happiness: A Replication. Psychological Report, 2003, 92, 51-52.   

Jurnal ini membahas mengenai apakah terdapat hubungan antara 

religiusitas dengan kebahagiaan. Dalam penelitian tersebut, peneliti 

menemukan hubungan positif yang kecil antara religiusitas dengan 

kebahagiaan. Subyek dalam penelitian tersebut adalah 89 mahasiswa di 

Wales. Subyek terdiri dari 44 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 45 

orang dengan jenis kelamin perempuan dengan 40% siswa dengan usia 

dibawah 20 tahun, 42% diusia 20 atau 21 tahun, dan 18% diatas usia 21 

tahun. Untuk variabel kebahagiaan, peneliti menggunakan Oxford 

Happiness Inventory (Argyle, et al., 1989) dengan 29 item multiple choice 

inventory. Sedangkan untuk variabel religiusitas, peneliti menggunakan 

Francis Scale of Attitude toward Christianity (Francis & Stubbs, 1987) 

dengan 24 item rating inventory. Hasil dari penelitian ini terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dengan kebahagian  (r 

= .38, p<.001) dengan kontrol terhadap jenis kelamin dan usia. Dengan 

data tersebut, menunjukkan terdapat hubungan positif antara religiusitas 

dengan kebahagiaan. 
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2. Serajzadeh, S.H., Jameshoorani, M., & Mohammadi, F. (2015). Religion 

and Happiness: A Study on the Relationship between Religiosity and 

Happiness in a Sample of University Students. Journal of Social Sciences, 

Vol. 13, No. 1, Serial No. 27. 

Jurnal ini meneliti mengenai hubungan antara religiusitas dan 

kebahagiaan. Subyek dalam penelitian ini adalah 371 mahasiswa di 

University Karaj. Pada penelitian ini, variabel bebas adalah religiusitas 

diukur menggunakan alat ukur model Glock dan Stark dalam 4 aspek yaitu 

iman, pengalaman, hasil, dan ritual. Kemudian variabel perantara yaitu 

dukungan sosial, keberagam hidup, adaptasi dengan frustusi, dan 

kekurangan. Variabel tetapnya adalah kebahagiaan, diukur dengan 

menggunakan Oxford’s standard measures. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

religiusitas dengan variabel perantara (dukungan sosial, keberanian hidup, 

dan adaptasi terhadap frustasi dan kekurangan) dan variabel tetap 

(kebahagiaan).  

3. Francis, L.J., Katz, Y.J., Yablon, Y., & Robbins, M. (2003). Religiosity, 

Personality, and Happiness: A Study Among Israeli Male Undergraduates. 

Journal of Happiness Studies 5: 315-333, 2004. 

Jurnal ini meneliti tentang hubungan antara religiusitas dan 

kepribadian dengan kebahagiaan. Subyek dalam penelitian ini adalah 203 

mahasiswa sarjana berbahasa Ibrani di Bar-Ilan University School of 

Education. Dari total sampel, 10% berusia dibawah 20 tahun, 84% berusia 
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20 tahun, 4% berusia 30 tahun, dan 2% berusia 40 tahun. Untuk mengukur 

variabel religiusitas digunakan Katz-Francis Scale of Attitude toward 

Judaism (Francis and Katz, 2003) dengan 24 item dalam bentuk skala 

Likert. Variabel kepribadian diukur dengan Revised Eysenck Personality 

Questionnaire (Eysenck et al., 1985) dengan 48 item. Variabel 

kebahagiaan diukur dengan Oxford Happiness Inventory (Argyle et al., 

1989) dengan 29 item multiple choice. Hasil penelitian ini salah satunya 

menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

religiusitas dengan kebahagiaan. 

4. Sahraian, A., Gholami, A., Javadpour, A., & Omidvar, B. (2013). 

Association Between Religiosity and Happiness Among a Group of 

Muslim Undergraduate Student. J Relig Health (2013) 52:450-453. 

Penelitian ini membahas mengenai apakah terdapat hubungan 

antara religiusitas dengan tingkat kebahagian. Subyek dalam penelitian ini 

adalah 271 mahasiswa sarjana kedokteran Shiraz University of Medical 

Sciences di Iran. Subyek penelitian ini terdiri dari 164 orang laki-laki dan 

107 orang perempuan. Variabel religiusitas diukur menggunakan Religious 

Attitude Questionnaire (RAQ) berjumlah 40 item self-report dalam bentuk 

skala Likert. Variabel kebahagiaan diukur menggunakan Oxford 

Happiness Inventory (OHI) berbahasa Persia berjumlah 21 item multiple 

choice. Hasil penelitian ini terdapat hubungan yang positif signifikan 

antara religiusitas dengan tingkat kebahagiaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebahagiaan 

Dalam perkembangan teorinya, Seligman (2013) menyebut kebahagiaan 

dengan istilah Flourishing. Seligman (2013) mendefinisikan kebahagiaan dengan 

mengetahui kekuatan atau kelebihan tertinggi dalam diri individu untuk kemudian 

dikembangkan dan diterapkan di dalam kehidupannya. Seligman (2013) 

menjelaskan bahwa kebahagiaan memiliki sifat yang berkembang dan tidak 

sementara. Aristoteles (dalam Nurhayati & Helmi, 2013) menjelaskan 

kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi kehidupan manusia, yang merupakan 

cara hidup manusia yang diwujudkan melalui pola aktifitas yang baik sepanjang 

hayat. Kebahagiaan merupakan kombinasi antara perasaan baik dan keberfungsian 

secara efektif (Seligman, 2005). Seligman (2013) memberi gambaran mengenai 

seorang yang mampu mencapai kebahagiaan dengan kemampuan individu untuk 

mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan kekuatan atau potensi yang 

dimilikinya dan mampu menggunakannya pada kehidupan sehari-hari. Seligman 

(2013) menjelaskan bahwa ada lima pilar (PERMA) yang menjadi dimensi 

kebahagiaan/flourishing, yaitu : 

1) Emosi positif (Positive emotion) 

Emosi positif merupakan bagian esensial dari kebahagiaan, Seligman 

(2005) membagi emosi positif menjadi tiga, yaitu : 
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a. Emosi positif di masa lalu 

Seligman (2005) menjelaskan bentuk dari emosi positif dari masa lalu 

adalah kelegaan, kedamaian, kebanggaan, dan kepuasan. Emosi positif masa 

lalu sepenuhnya ditentukan oleh pikiran individu mengenai masa lalunya. 

Seligman (2005) menyebutkan seorang yang depresi lebih mudah untuk 

menyimpan kenangan menyedihkan daripada kenangan yang 

membahagiakan. Pikiran seorang yang depresi didominasi oleh pikiran 

negatif akan masa lalu, masa depan, dan kemampuan diri mereka.  

b. Emosi positif di masa kini 

Seligman (2005) menjelaskan bahwa emosi positif di masa kini yaitu 

kenikmatan (pleasure). Kenikmatan (Seligman, 2005) adalah kesenangan 

yang memiliki dua komponen yaitu inderawi yang jelas dan emosi yang kuat, 

yang disebut perasaan-perasaan dasar (raw feels), seperti : rasa senang, riang, 

ceria, gairah, dan nyaman. Kenikmatan lebih bersifat sementara dan tidak 

banyak melibatkan pikiran. 

c. Emosi positif di masa depan 

Emosi positif di masa depan mencakup optimisme dan harapan. 

Optimisme dan harapan memberikan daya tahan lebih baik terhadap 

seseorang saat menghadapi depresi. Optimisme dan harapan juga 

meningkatkan kinerja seseorang di tempat kerja dan meningkatkan kesehatan 

fisik seseorang.  
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2) Keterlibatan (Engagement) 

Keterlibatan merujuk pada hubungan secara psikologis individu terhadap 

setiap aktivitas yang dilakukan. Keterlibatan secara psikologis melibatkan 

konsentrasi yang intens, penyerapan, dan fokus pada aktivitas yang dilakukan. 

Individu akan merasakan kesenangan dan flow pada aktivitasnya di kehidupan 

profesional maupun pribadinya (Seligman, 2013). 

3) Hubungan (Relationship) 

Hubungan merujuk pada relasi sosial yang positif atau perasaan sosial 

yang terintegrasi, peduli, dukungan, dan kepuasan dengan hubungan sosial. 

Menjalin hubungan positif dengan melakukan kebaikan kepada orang lain akan 

menghasilkan peningkatan kebahagiaan (Seligman, 2013). Taylor (Butler & 

Kern, 2016) hubungan sosial yang positif telah dikaitkan dengan berkurangnya 

depresi, meningkatnya kesehatan fisik, memunculkan perilaku prososial, dan 

perilaku positif lainnya. 

4) Bermakna (Meaning) 

Steger (Seligman, 2013) mendefinisikan bermakna dengan adanya rasa 

bahwa kehidupan itu penting dan memiliki arti, merasa hidup lebih berharga dan 

bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain, dan merasa 

terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dan tinggi. 

5) Pencapaian (Accomplishment) 

Memiliki tujuan dan ambisi dalam hidup dapat membantu individu 

mencapai hal-hal yang dapat memberi rasa pencapaian. Individu harus membuat 
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tujuan yang realistis yang dapat dipenuhi dan berusaha mencapai tujuan itu untuk 

mendapatkan rasa puas atas pencapaian yang telah dibuat. Memiliki pencapaian 

dalam hidup dapat mendorong diri seseorang untuk berkembang (Seligman, 

2013). Orang yang hidup untuk berprestasi sering larut dalam pada apa yang 

mereka tuju, mereka mengejar kesenangan itu dengan sungguh-sungguh hanya 

sekedar untuk mendapatkan kemenangan dan merasakan emosi positif atau 

mungkin demi sesuatu yang besar (Seligman, 2013). 

2.2 Religiusitas 

Menurut Ancok & Suroso (2011) religiusitas merupakan penghayatan 

individu terhadap nilai-nilai agama dengan adanya keyakinan, ketaatan dalam 

menjalani ritual ibadah, dan pengetahuan mengenai agama. Religiusitas akan 

selalu berkaitan dengan agama. Religiusitas dapat diartikan sebagai kualitas 

beragama seseorang. Sedangkan agama adalah suatu kelembagaan yang mengatur 

manusia dalam melakukan penyembahan terhadap Tuhan.  

Glock dan Stark merumuskan religiusitas sebagai komitmen religius 

seseorang yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu dengan 

agama yang dianutnya (Nashori & Mucharam, 2002). Menurut Glock & Stark 

(1965) religiusitas adalah komitmen seseorang terhadap ajaran agama dengan 

penghayatan dan penerapan nilai-nilai agama dalam keseharian. Pendekatan ini 

paling banyak dikenal dan digunakan karena religiusitas dilihat dari bagaimana 

komitmen seseorang terhadap lima subtansi ajaran agama dan tercerminkan dalam 

perilaku individu. Kelima subtansi itu disebut oleh Glock dan Stark sebagai the 

ideological, the ritualistic, the experiential, the intellectual, and the 
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consequential. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dimensi ini merupakan manifestasi 

religiusitas yang dapat ditemukan pada semua agama (Fridayanti, 2015) 

Untuk memahami religiusitas, Glock & Stark (1965) menjelaskan bahwa 

religiusitas memiliki lima dimensi, yaitu : 

1. Keyakinan (Ideological dimention) 

Dimensi yang mengungkap mengenai keyakinan seseorang terhadap 

ajaran yang disampaikan agamanya. Dimensi ini menunjukkan tingkat sejauh 

mana individu menerima dan yakin terhadap kebenaran dari ajaran-ajaran 

agamanya. Utamanya pada ajaran agama yang bersifat dogmatik dan 

fundamental.  

2. Praktik agama (Ritualistic dimention) 

Dimensi yang berkaitan dengan praktik-praktik keagamaan atau ritual 

agama khusus yang dilakukan pemeluknya. Dimensi ini menunjukkan sejauh 

mana individu menjalankan perintah untuk melakukan ritual keagamaan. 

Dimensi ini menunjukkan tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan 

kegiatan-kegiatan ritual agama.  

3. Pengalaman (Experiential dimention) 

Dimensi yang berkaitan dengan perasaan dan pengalaman religius. 

Dimensi ini menunjukkan sejauh mana individu merasakan dan mengalami 

pengalaman religius dalam hidupnya. 
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4. Pengetahuan (Intellectual dimention) 

Dimensi yang mengungkap pengetahuan agama seseorang. Dimensi 

ini menunjukkan sejauhmana individu mengetahui dan memahami ajaran-

ajaran yang disampaikan agamanya, terutama pada apa yang ada di kitab 

sucinya.  

5. Konsekuensi (Consequential dimention) 

Dimensi yang menunjukkan sejauh mana individu termotivasi untuk 

berperilaku sesuai ajaran agama. Sejauh mana individu dapat menerapkan apa 

yang dianjurkan ajaran agamanya dalam perilakunya sehari-hari. Sejauh mana 

individu mampu mengimplikasikan ajaran agamanya sehingga mempengaruhi 

perilakunya dalam kehidupan sosial.  

2.3 Hubungan antara Religiusitas dengan Kebahagiaan 

Seligman (2005) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kebahagiaan adalah agama. Benson (Diponegoro & Ru’iya, 2013) 

menyebutkan doa yang dilakukan berulang-ulang akan menimbulkan relaksasi 

dalam diri individu. Hal ini dapat menurunkan tingkat ketegangan dan 

kegelisahan individu yang berdampak pada peningkatan kebahagiaan seseorang 

(Aghili, 2008). Religiusitas memiliki efek positif pada kebahagiaan seseorang 

dengan memberi makna kehidupan, memberikan dukungan sosial, membangun 

hubungan sosial seseorang, dan menyediakan solusi atas frustasi dan kekurangan 

dalam kehidupan seseorang (Serajzadeh, Jameshoorani, & Mohammadi, 2015). 

Santrock (2007) juga mengemukakan bahwa salah satu dampak positif dalam 

religiusitas adalah keterlibatan individu lebih dalam aktivitas sosial.  
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Seligman (2005) menjelaskan agama telah mengisi manusia dengan 

harapan atau optimisme masa depan dan menimbulkan makna hidup. Hubungan 

antara keyakinan beragama dengan optimisme masa depan kemungkinan menjadi 

landasan bagi keefektifan keimanan melawan keputusasaan dan meningkatkan 

kebahagiaan seseorang (Seligman, 2005). Seligman (dalam Darokah, 2005) 

menjelaskan bahwa agama memberi kontribusi dalam berbagai masalah remaja 

dengan membangun emosi positif. Nilai moral dalam agama memiliki peran 

penting dalam mengatasi berbagai permasalahan seseorang dengan membangun 

emosi positif yang merupakan bagian dari kebahagiaan (Seligman, 2005). 

Dampak positif lain dari religiusitas adalah agama menyediakan jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan mengenai makna, tujuan, dan arah hidup (dalam Santrock, 

2007).  

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menetapkan hipotesis awal dari 

penelitian ini, yaitu : 

H0  : Tidak terdapat hubungan antara religiusitas dengan kebahagiaan pada 

     remaja yang tinggal di panti asuhan 

Ha  : Terdapat hubungan antara religiusitas dengan kebahagiaan pada remaja 

   yang tinggal di panti asuhan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kuantitatif 

korelasional untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yaitu religiusitas 

dengan variabel terikat yaitu kebahagiaan. Menurut Sukardi (2013) penelitian 

korelasional adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data untuk mengetahui kuat atau lemah hubungan antara dua atau lebih variabel 

yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan ukuran 

yang dapat digunakan untuk menggambarkan arah hubungan dan kekuatan 

hubungan antar variabel (Sukardi, 2013). 

 

 

Gambar 1 : Desain Penelitian 

3.2 Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat 

yang digunakan, yaitu variabel bebas adalah religiusitas (variabel X), sedangkan 

variabel terikat pada penelitian adalah kebahagiaan (variabel Y). 

 

 

Variabel Bebas 

Religiusitas 

Variabel Terikat 

Kebahagiaan 
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3.3 Definisi Operasional 

1. Religiusitas 

Religiusitas adalah sejauh mana individu mempercayai, mematuhi, 

menerapkan, dan komitmen ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. 

Religiusitas menggambarkan bagaimana individu taat dan percaya terhadap 

aturan atau nilai-nilai yang disampaikan oleh ajaran agamanya. Pada 

penelitian ini, pengukuran variabel religiusitas menggunakan skala 

religiusitas yang disusun oleh peneliti dengan berdasar pada teori religiusitas 

yang dikemukakan oleh Glock dan Stark. 

2. Kebahagiaan 

Kebahagiaan adalah suatu keadaan individu mengetahui, mengelola, 

mengembangkan, dan menerapkan kekuatan atau kelebihan dalam dirinya 

pada kehidupannya. Menurut Seligman (2013) kebahagiaan memiliki lima 

aspek yaitu emosi positif (positive emotions), keterlibatan (engagement), 

bermakna (meaning), hubungan sosial (relationship), dan pencapaian 

(accomplishment). Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel 

kebahagiaan adalah PERMA Profiler. 

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi merupakan suatu elemen penelitian yang hidup, berkelompok, 

dan menjadi target penelitian (Sukardi, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh remaja yang tinggal di panti asuhan di kota Malang. Sampel merupakan 

sebagian dari populasi yang menjadi subjek penelitian (Sukardi, 2013). Penentuan 

sampel pada penelitian ini menggunakan software G*Power 3.1.9.2 dengan power 



18 
 

statistic 0.8 yang menghasilkan jumlah ideal minimal sampel yang dibutuhkan 

dalam penelitian adalah 84 subjek. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah remaja yang tinggal di panti asuhan di kota Malang. 

Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan untuk memilih sampel 

penelitian (Sukardi, 2013). Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini 

adalah teknik non-probability sampling yang mana besarnya peluang dari anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel tidak diketahui. Secara spesifik peneliti 

menggunakan incidental sampling. Incidental sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel secara tidak sengaja atau kebetulan. Peneliti akan 

memberikan alat ukut ketika menemukan sampel yang dianggap sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan.   

3.5 Tahapan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan Kajian Pustaka 

Peneliti melakukan kajian pustaka dengan mengidentifikasi 

permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian, peneliti menentukan tema, 

topik, dan variabel yang hendak diteliti sesuai dengan permasalahan di 

lapangan. Selanjutnya, peneliti mencari literatur terdahulu yang mendukung 

penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti juga menyusun, merumuskan, dan 

menentukan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 
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b. Membuat Desain Penelitian 

Peneliti membuat dan menentukan desain penelitian. Desain penelitian 

yang digunakan adalah kuantitatif korelasional, dimana peneliti ingin melihat 

hubungan antara religiusitas dengan kebahagiaan pada remaja yang tinggal di 

panti asuhan. 

c. Menentukan Instrumen Penelitian 

Selanjutnya, peneliti menyusun instrumen penelitian. Instrumen 

digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Untuk mengukur religiusitas, 

peneliti menyusun sendiri alat ukur yang berdasar pada teori religiusitas milik 

Glock dan Stark. Sedangkan, untuk mengukur kebahagiaan, peneliti 

menggunakan PERMA Profiler milik Seligman yang ditransadaptasi oleh 

peneliti. Terdapat enam tahap dalam melakukan transadaptasi (Cohen, Gafni, 

& Hanani, 2007), yaitu : 

1. Pemilihan bentuk tes dan item yang akan ditransadaptasi. 

Bentuk administrasi dari tes yang akan ditransadaptasi adalah dari 

penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa item 

yang dipilih memiliki psikometik berkualitas tinggi. 

2. Transadaptasi ke bahasa tujuan baik dari orang yang berada dalam satu 

bidang yang sama dan juga orang yang ahli dalam segi bahasa tujuan. 

Orang yang menerjemahkan adalah yang memiliki pengalaman dan 

kualifikasi dalam bahasa asal (Bahasa Inggris) dan bahasa tujuan (Bahasa 

Indonesia). Peneliti menggunakan 1 orang translator yang berlatar 
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belakang psikologi dan 1 orang translator yang ahli dalam penerjemahan 

bahasa. 

3. Kritikan dari orang yang memahami bahasa tujuan dan bahasa asal 

Tujuan pada tahap ini adalah untuk memberi masukan dari tes yang 

sudah diadaptasi.  

4. Revisi transadaptasi dari translator dan koordinator 

Tahap ini dilakukan oleh dosen pembimbing dan berdiskusi dengan 

peneliti. 

5. Menerjemahkan kembali 

Hal ini dilakukan untuk membandingkan hasil yang telah 

diterjemahkan dan diperbaiki dengan tes yang asli. Bertujuan untuk 

mengetahui item yang dapat diterima. 

6. Review terakhir 

Hasil dari revisi diberikan kepada translator yang mengetahui 

bahasa sebelum dan sesudah ditransadaptasi. Setelah itu ia diminta untuk 

menjawab setiap penyataan untuk mengetahui apakah setiap item sudah 

tepat dan akurat. Kemudian, dosen pembimbing melakukan evaluasi untuk 

melihat apakah terjadi kesalahan atau tidak untuk memastikan keakuratan 

transadaptasi. 

d. Try out alat ukur 

Uji coba alat ukur dilakukan untuk mengetahui kemampuan alat ukur 

dalam mengukur variabel yang sedang di teliti. Try out dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner ke 2 panti asuhan di kota Malang sebanyak 50 orang. 
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Setelah data try out terkumpul, didapatkan 42 kuesioner yang kembali dan 18 

kuesioner yang tidak kembali. Selanjutnya, 42 kuesioner ini dikelola, peneliti 

melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menyeleksi item dalam alat 

ukur penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap berikutnya, peneliti melakukan pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan di 3 panti asuhan di kota Malang yang berbeda 

dari tahap pengumpulan data try out. Peneliti menyebarkan alat ukur 

sebanyak 100 kuesioner kepada subjek penelitian. Dalam penyebaran 

kuesioner, peneliti dibantu oleh pihak pengurus panti asuhan dalam 

mendistribusikan alat ukur kepada subjek. 

3. Tahap Akhir 

Setelah data terkumpul, didapatkan 10 kueisoner tidak kembali dan 3 

kuesioner tidak dapat dianalisis, sehingga hanya 87 kuesioner yang dapat 

dikelola. tahap akhir adalah peneliti melakukan pengelolaan data dan 

menganalisis data yang telah didapat. Peneliti melakukan uji asumsi, uji 

hipotesis, analisis data, dan membuat kesimpulan penelitian. 

3.6 Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari 

subjek secara langsung dengan cara subjek mengisi dan menjawab instrumen 

penelitian yang diberikan kepada subjek. Alat ukur yang diberikan adalah skala 

religiusitas dan PERMA Profiler. 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan dua instrumen penelitian yang berbeda untuk 

mengukur dua variabel. Pada variabel religiusitas, peneliti menggunakan skala 

yang disusun sendiri berdasarkan pada teori religiusitas yang dikemukakan oleh 

Glock dan Stark. Untuk variabel kebahagiaan, peneliti menggunakan PERMA 

Profiler. 

1. Skala Religiusitas 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel religiusitas 

disusun sendiri oleh penulis berdasarkan teori religiusitas yang dikemukakan 

oleh Glock dan Stark. Glock & Stark (1965) menjelaskan bahwa terdapat 

lima dimensi dari religiusitas, yaitu dimensi ideologi, praktik agama, 

pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi. Jenis item pada skala ini adalah 

item favorable dan unfavorable. Jumlah item pada alat ukur ini berjumlah 26 

item. Alat ukur yang disusun menggunakan model Likert yang terdapat empat 

pilihan jawaban, yaitu : sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. 

Tabel 1. Sistem Penilaian Skala Religiusitas 

Item Favorable Item Unfavorable 

Pernyataan Skor Pernyataan Skor 

Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1 

Sesuai 3 Sesuai 2 

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3 

Sangat Tidak Sesuai 1 Sangat Tidak Sesuai 4 
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Tabel 2. Blueprint Skala Religiusitas 

Dimensi 

Nomor Item Sebelum 

Uji Alat Ukur 

Nomor Item Setelah 

Uji Alat Ukur 

F U F U 

Ideologi 1,15,20,26 6,21 1,12,17,23 5,18 

Praktik Agama 2,7,14,27 19,22 6,24 16,19 

Pengalaman 8,13,28 3,18,23 7,11,25 2,15,20 

Pengetahuan 4,12,29 9,17,24 3,10,26 8,14,21 

Konsekuensi 16,30 5,10,11,25 13 4,9,22 

Total 30 26 

 

2. PERMA Profiler 

Untuk mengukur variabel kebahagiaan, peneliti menggunakan PERMA 

Profiler yang ditransadaptasi oleh peneliti. Menurut Seligman, kebahagiaan 

memiliki lima aspek yaitu emosi positif (positive emotions), keterlibatan 

(engagement), bermakna (meaning), hubungan social (relationship), dan 

pencapaian (accomplishment). Jenis item pada skala ini adalah item 

favorable. Jumlah item pada alat ukur ini adalah 10 item. Alat ukur disusun 

dengan model Likert yang terdapat empat pilihan jawaban, yaitu : sangat 

tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. 

Tabel 3. Sistem Penilaian PERMA Profiler 

Item Favorable 

Pernyataan Skor 

Sangat Sesuai 4 

Sesuai 3 

Tidak Sesuai 2 

Sangat Tidak Sesuai 1 
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Tabel 4. Blueprint PERMA Profiler 

Dimensi 

Nomor Item Sebelum  

Uji Alat Ukur 

Nomor Item Setelah  

Uji Alat Ukur 

F F 

Emosi Positif 1,10,15 8 

Keterlibatan 2,9,14 1,7 

Bermakna 3,8,13 2,10 

Hubungan Sosial 4,7,12 3,6,9 

Pencapaian 5,6,11 4,5 

Total 15 10 

 

3.8 Uji Alat Ukur 

Sebelum alat ukur digunakan dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu 

melakukan uji alat ukur terhadap alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur 

variabel penelitian. Uji alat ukur dilakukan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas yang dihasilkan dari alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. 

1. Uji Validitas 

Azwar (2015) menjelaskan bahwa validitas merupakan sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Sebuah 

alat ukur dikatakan memiliki validitas tinggi jika mampu secara akurat memberi 

hasil gambaran mengenai variabel yang diukur sesuai dengan tujuan pengukuran. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan validitas isi. Azwar (2015) 

menjelaskan bahwa validitas isi merupakan validitas yang diestimasikan melalui 

penilaian kelayakan atau relevansi isi tes yang digunakan didasarkan pada analisis 

rasional oleh panel yang berkompeten dibidangnya atau melalui expert judgement. 

Validitas isi yang digunakan adalah validitas tampang (face validity) dan validitas 
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logis (logical validity). Azwar (2015) menjelaskan face validity adalah penilaian 

terhadap kelayakan dan kualitas isi dan tampilan dari alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur sebuah konsep. Kemudian dilakukan pengujian lebih lanjut 

melalui validitas logis melalui kesepakatan dan evaluasi dari para ahli. 

Pada uji validitas ini, peneliti menggunakan seorang ahli dalam bidang 

psikologi untuk mengevaluasi apakah tampilan dan isi dalam kuesioner sudah 

menggambarkan variabel yang hendak di ukur. Peneliti juga meminta masukan 

dari ahli mengenai tampilan dan kualitas isi dari alat ukur yang digunakan oleh 

peneliti. 

2. Uji Daya Diskriminasi Item 

Azwar (2012) menjelaskan daya diskriminasi item adalah kemampuan 

suatu item untuk membedakan peserta yang memiliki kemampuan tinggi dan 

peserta yang memiliki kemampuan rendah. Uji daya diskriminasi item pada 

penelitian ini menggunakan software SPSS 20.0 for windows. Sebagai kriteria 

pemilihan item peneliti menggunakan batasan (cut off) ≥ 0.20 (Azwar, 2012).  

Berikut adalah hasil uji daya diskriminasi item dari skala yang digunakan 

oleh peneliti : 

a. Skala Religiusitas 

Berdasarkan hasil uji coba skala yang dilakukan pada 42 subjek, 

ditemukan 26 item yang baik dan memiliki nilai koefisien korelasi ≥ 0.20. 

Berikut adalah blueprint setelah dilakukan uji coba skala :  
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Tabel 5. Hasil Uji Daya Diskrimasi Item Skala Religiusitas 

Dimensi 

Nomor Item Setelah 

Uji Alat Ukur 

F U 

Ideologi 1,12,17,23 5,18 

Praktik Agama 6,24 16,19 

Pengalaman 7,11,25 2,15,20 

Pengetahuan 3,10,26 8,14,21 

Konsekuensi 13 4,9,22 

Total 26 

 

b. Skala PERMA Profiler 

Berdasarkan hasil uji coba skala yang dilakukan pada 42 subjek, 

ditemukan 10 item yang baik dan memiliki nilai koefisien korelasi ≥ 0.20. 

Berikut adalah blueprint setelah dilakukan uji coba skala :  

Tabel 6. Hasil Uji Daya Diskrimasi Item Skala PERMA Profiler 

Dimensi 

Nomor Item Setelah  

Uji Alat Ukur 

F 

Emosi Positif 8 

Keterlibatan 1,7 

Bermakna 2,10 

Hubungan Sosial 3,6,9 

Pencapaian 4,5 

Total 10 

 

3. Uji Reliabilitas 

Neuman (dalam Suryani & Hendryadi, 2015) menyatakan bahwa 

reliabilitas adalah sejauhmana alat ukur dapat diandalkan atau konsisten dalam 

mengukur suatu variabel yang diukur. Sugiyono (dalam Suryani & Hendryadi, 

2015) menjelaskan alat ukur yang reliabel akan memberikan hasil yang relatif 

sama meskipun dilakukan pengujian beberapa kali terhadap subjek yang sama. Uji 
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reliabilitas yang digunakan peneliti adalah Cronbach Alpha. Nilai Cronbach 

Alpha berkisar 0-1, semakin mendekati nilai 1 maka menunjukkan semakin tinggi 

reliabilitas alat ukur.  

Setelah dilakukan try out alat ukur, peneliti melakukan uji reliabilitas pada 

alat ukur. Pada skala religiusitas didapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0.928. Sedangkan, pada PERMA Profiler didapatkan nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0.782. 

3.9 Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah skor dari kedua 

variabel telah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji nomalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan 

jika nilai signifikasi >0.05 maka data yang didapatkan telah terdistribusi secara 

normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel dalam 

penelitian ini memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini 

sebagai prasyarat dalam melakukan uji korelasi. Uji linearitas pada penelitian ini 

menggunakan Test for Linearity. 
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3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah diterima atau tidak 

hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Untuk menguji hipotesis pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan Product Moment Pearson untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara religiusitas dengan kebahagiaan pada remaja di panti 

asuhan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja yang 

tinggal di panti asuhan di kota Malang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 

Agustus – 20 Agustus 2018 dengan menyebarkan kuesioner kepada subjek 

penelitian. Penelitian dilakukan di 3 panti asuhan di kota Malang. Total subjek 

yang berpatisipasi dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Dari data kuesioner 

yang disebar, terdapat 10 kuesioner yang tidak dikembalikan. Kemudian, 3 

kuesioner tidak memenuhi syarat analisis karena pengisian kuesioner tidak 

lengkap dan subjek tidak memenuhi karakteristik. Sehingga, hanya 87 kuesioner 

yang dapat di analisis. 

 Tabel 7. Data Demografi Berdasarkan Usia 

Usia Subjek Jumlah Subjek Persentase 

12-14 tahun 24 27% 

15-17 tahun 52 60% 

18-20 tahun 11 13% 

Total 87 100% 

 

Berdasarkan tabel 7, rentang usia subjek yang berpartisipasi dalam 

penelitian 12 – 20 tahun dengan rata – rata usia 15.6 tahun. Persebaran data 

didominasi oleh rentang usia subjek 15-17 tahun dengan persentase 60%. 
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Tabel 8. Data Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Subjek Persentase 

Laki – laki  47 54% 

Perempuan 40 46% 

Total 87 100% 

 

Berdasarkan tabel 8, terdapat 47 subjek berjenis kelamin laki-laki dan 40 

subjek berjenis kelamin perempuan. Persebaran data didominasi oleh subjek 

berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 54%. 

4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik 

populasi secara sistematis (Azwar, 2012). Variabel dalam penelitian ini meliputi 

religiusitas dan kebahagiaan. Analisis statistik deskriptif menggambarkan 

bagaimana religiusitas dan kebahagiaan pada kondisi subjek penelitian. Berikut 

adalah tabel analisis deskriptif dari variabel penelitian. 

Tabel 9. Statistik Deskriptif 

 N M (SD) 

Religiusitas 87 87.85 (8.269) 

Kebahagiaan 87 32.64 (3.410) 

 

Sebelum melakukan pengkategorisasi, peneliti perlu mengetahui terlebih 

dahulu skor hipotetik dan skor empirik. Skor yang diperlukan untuk analisis 

deskriptif adalah nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan standart deviasi.  
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Menurut Azwar (2012) ada beberapa cara untuk mendapatkan skor hipotetik, 

salah satunya dengan melakukan perhitungan manual dengan rumus, yaitu : 

Tabel 10. Rumus Skor Hipotetik 

Statistik Rumus 

Nilai minimum hipotetik Skor item terendah x jumlah item 

Nilai maksimum hipotetik Skor item tertinggi x jumlah item 

Mean hipotetik Skor maksimum + skor minimum

2
 

Standart deviasi hipotetik Skor maksimum − skor minimum

6
 

  

Pada penelitian ini, skor hipotetik dihitung secara manual berdasarkan 

rumus diatas. Setelah mendapatkan skor hipotetik, peneliti melakukan perhitungan 

skor empirik untuk membandingkan antara data skor hipotetik dan skor empirik. 

Perhitungan skor empirik dilakukan menggunakan software SPSS 20.0 for 

windows. Berikut adalah tabel dari perbandingan antara skor hipotetik dan skor 

empirik pada variabel penelitian. 

Tabel 11. Perbandingan Skor Hipotetik dan Skor Empirik 

Statistik Hipotetik Empirik 

Religiusitas Kebahagiaan Religiusitas Kebahagiaan 

Skor Minimum 26 10 65 25 

Skor Maksimum 104 40 102 40 

Mean 65 25 87.85 32.64 

Standart Deviasi 13 5 8.26 3.41 
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Tabel 12. Acuan Kategorisasi Variabel 

Pedoman Kategorisasi 

X < (µ-σ) Rendah 

(µ-σ) < X < (µ+σ) Sedang 

X ≥ (µ+σ) Tinggi 

Keterangan : X = Skor Subjek 

           µ = Mean Hipotetik 

           σ = Standart Deviasi Hipotetik 

Tabel 13. Kategorisasi Data 

Kategori Religiusitas Kebahagiaan 

Rendah X < 52 X < 20 

 0 (0%) 0 (0%) 

Sedang 52 < X < 78 20 < X < 30 

 14 (16.1%) 30 (34.5%) 

Tinggi X ≥ 78 X ≥ 30 

 73 (83.9%) 57 (65.5%) 

 

Pada tabel 12, dari 87 orang yang menjadi subjek penelitian menunjukkan 

bahwa religiusitas terdapat 0% atau 0 orang yang berada pada kategorisasi skor 

religiusitas rendah. Selanjutnya, terdapat 16.1% atau 14 orang yang berada pada 

kategorisasi skor religiusitas sedang. Selanjutnya, terdapat 83.9% atau 73 orang 

yang berada pada kategorisasi skor religiusitas tinggi. Kemudian, pada 

kebahagiaan dengan subjek 87 orang, terdapat 0% atau 0 orang yang berada pada 

kategorisasi skor kebahagiaan rendah. Selanjutnya, sebanyak 34.5% atau 30 orang 

yang berada pada kategorisasi skor kebahagiaan sedang. Selanjutnya, sebanyak 

65.5% atau 57 orang masuk kategori skor kebahagiaan tinggi. 
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4.3 Hasil Analisis Data 

1. Hasil Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Dari hasil uji normalitas yang dilakukan dengan teknik Kolmogorov-

Smirnov pada religiusitas diperoleh p-value 0.166 > 0.05 dan kebahagiaan 

diperoleh p-value 0.128 > 0.05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

secara normal.  

b. Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil uji linearitas didapatkan p-value 0.921 > 0.05. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara 

religiusitas dengan kebahagiaan.  

2. Hasil Uji Hipotesis 

Dari uji hipotesis, didapatkan nilai Pearson Correlation sebesar r = 0.481 

dan nilai p-value 0.000 < 0.05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara religiusitas dengan kebahagiaan pada remaja yang tinggal di 

panti asuhan. Artinya, semakin tinggi religiusitas seseorang, maka semakin tinggi 

pula kebahagiaan seseorang. Selanjutnya, didapatkan nilai R Squared sebesar 

0.231, artinya religiusitas memiliki peranan sebesar 23,1% terhadap kebahagiaan. 

4.4 Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara religiusitas dengan kebahagiaan pada remaja yang tinggal di panti asuhan.  
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Hasil uji hipotesis yang dilakukan menggunakan Product Moment Pearson 

didapatkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara religiusitas 

dengan kebahagiaan pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Hal ini sependapat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang 

menemukan adanya hubungan antara religiusitas dengan kebahagiaan. Hasil 

penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Seligman (2005) 

yang mengemukakan bahwa individu yang religius lebih merasa bahagia dan puas 

pada kehidupannya daripada individu yang tidak religius. Seligman (2005) 

menjelaskan agama telah mengisi manusia dengan harapan akan masa depan dan 

menimbulkan makna hidup. Hal ini juga didukung oleh pendapat Serajzadeh, 

Jameshoorani, & Mohammadi (2015) yang mengemukakan bahwa religiusitas 

memiliki efek positif pada kebahagiaan seseorang dengan memberi makna 

kehidupan, memberikan dukungan sosial, membangun hubungan sosial seseorang, 

dan menyediakan solusi atas frustasi dan kekurangan dalam kehidupan seseorang.  

Pasiak (2012) menjelaskan pengetahuan dan keyakinan agama dapat 

menentukan cara pandang seseorang karena adanya pengetahuan ilmu mengenai 

dogma atau ajaran agama yang dipercayai. Pengetahuan dan keyakinan dapat 

menentukan cara pandang seseorang terhadap setiap stimulus yang diterimanya, 

sebagai contoh kejadian positif maupun negatif dalam hidupnya. Cara pandang 

individu tersebut akan cenderung pasrah atau menerima keadaan hidupnya sebagai 

bentuk keyakinan dari takdir yang diberikan Tuhan. Pada tahap selanjutnya akan  
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tercipta perasaan bersyukur, berterima kasih, dan merasa cukup. Perasaan 

bersyukur atas kehidupan dan rasa berterima kasih inilah yang akan menciptakan 

kebahagiaan seseorang. 

Selanjutnya, praktik agama yang berkaitan dengan ketaatan dalam 

menjalankan ritual agama akan menciptakan keterlibatan penuh dan perasaan 

nyaman terhadap pelakunya (Pasiak, 2012). Sesuai dengan pernyataan Benson 

(dalam Diponegoro & Ru’iya, 2013) yang menyebutkan doa yang dilakukan 

berulang-ulang akan menimbulkan relaksasi dalam diri individu. Penelitian yang 

dilakukan Basith (2016) pada jamaah Taklim Riyadlul Jannah Malang 

menemukan adanya kenyamanan jamaah ketika bisa mengikuti acara majelis yang 

menimbulkan rasa kenikmatan, damai, dan ketenangan hati. Perasaan mengalir 

dalam rangkaian acara juga dirasakan jamaah, hal ini ditunjukkan dengan tetapnya 

jamaah mengikuti rangkaian acara majelis meskipun hujan rintik. Kenyamanan 

yang dirasakan seseorang akan membantunya dalam upaya coping stress yang 

dilakukan seseorang dan meningkatkan emosi positif yang merupakan bagian dari 

kebahagiaan (Pasiak, 2012). 

 Pengalaman agama dapat meningkatkan kesadaran individu terhadap 

makna kehidupan dan menciptakan kebermaknaan hidup pada seseorang. 

Kebermaknaan merupakan usaha mengumpulkan segala pengalaman atau 

kejadian dalam hidup, lalu menghubungkannya dan menemukan nilai khusus bagi 

seseorang. Makna hidup jika mampu ditemukan dan dipenuhi akan menimbulkan  
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rasa bahwa kehidupannya berharga dan berarti, yang akhirnya memunculkan 

penghayatan pada kebahagiaan (Pasiak, 2012).  

Konsekuensi atau pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sosial dapat 

meningkatkan hubungan sosial seseorang (Pasiak, 2012). Ajaran agama yang di 

dalamnya mengandung anjuran menolong dan peduli pada orang lain, dapat 

memunculkan perilaku prososial pada diri seseorang. Perilaku prososial ini dapat 

menimbulkan kelegaan dalam diri seseorang saat mampu memberi pertolongan 

pada orang lain. Hal ini sesuai dengan penyataan Serajzadeh, Jameshoorani, & 

Mohammadi (2015) menyebutkan bahwa religiusitas mampu membangun 

hubungan sosial seseorang. Hubungan sosial yang baik dengan adanya dukungan, 

penerimaan diri, dan kepedulian dapat menjadi alternatif seseorang dalam 

membantu pemecahan masalah dalam hidupnya, yang berdampak pada 

peningkatan kebahagiaan seseorang (Seligman, 2005). 

4.5 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak terlepas dari keterbatasan dan kendala 

yang ditemui selama proses penelitian, keterbatasan penelitian dalam penelitian 

ini, yaitu : 

1. Peneliti tidak memberi penjelasan dan petunjuk pengisian kuesioner 

kepada subjek. 

2. Peneliti tidak melakukan perhitungan statistik deskriptif sebelumnya.  
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3. Face validity yang dilakukan kurang, karena peneliti tidak meminta saran 

dan masukan mengenai item dalam kuesioner, apakah setiap item mudah 

dipahami atau tidak oleh subjek try out. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara religiusitas dengan kebahagiaan pada remaja yang tinggal di 

panti asuhan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini diterima. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara religiusitas dengan 

kebahagiaan pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula 

kebahagiaan seseorang.  

5.2 Saran 

1. Praktis 

Pada penelitian ini telah didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara 

religiusitas dengan kebahagiaan pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Dari 

temuan penelitian ini diharapkan pihak panti asuhan mampu meningkatkan lagi 

kegiatan-kegiatan keagamaan di dalam panti asuhan. Peneliti juga menyarankan 

kepada pihak panti asuhan untuk bisa melibatkan anak-anak asuhnya dalam setiap 

kegiatan – kegiatan keagaman yang dilakukan oleh pihak panti asuhan.  

2. Metodologis 
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Setelah dilakukan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran untuk 

peneliti selanjutnya, yaitu : 

1. Sebaiknya dapat menemui subjek secara langsung untuk memberikan 

penjelasan dan intruksi yang jelas mengenai pengerjaan kuesioner 

penelitian, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian kuesioner oleh 

subjek yang mengakibatkan kuesioner tidak dapat dianalisis.  

2. Menambah jumlah subjek agar hasil penelitian lebih baik dan lebih 

merepresentasikan keadaan dilapangan. 

3. Menggunakan jenis penelitian kualitatif agar hasil yang didapatkan 

dari penelitian lebih mendalam. 

 



40 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 Ancok, D. & Suroso, F. N. (2011). Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-

problem Psikologi. Cetakan 7. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Aghili, M. & Kumar G.V. (2008). Relionship between Religious Attitude and 

Happiness among Professional Employees. Journal of the Indian 

Academy of Applied Psychology, 34, Special Issue, 66-69. 

 

Amawidyati, S.A.G. & Utami, M.S. (2007). Religiusitas dan Psychological Well-

Being Pada Korban Gempa. Jurnal Psikologi, 34(2), 164-176. 

 

Angriyani, T.Y. & Hayati, E.N. (2014). Kebahagiaan pada Buruh Gendong. 

EMPATHY, Jurnal Fakultas Psikologi, 2(2). 

 

Astuti, M., Murni, R., & Suhendi, A. (2013). Kebijakan Kesejahteraan dan 

Perlindungan Anak. Jakarta : P3KS Press. 

 

Azwar, S. (2015). Reliabilitas dan Validitas (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 

 

Azwar, S. (2012). Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2016). Banyaknya Panti Sosial dan 

Jumlah Penghuni. 

https://malangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/15/423/banyaknya-panti-

sosial-dan-jumlah-penghuni-2016.html. Diakses pada tanggal 7 Maret 

2018 pukul 21.00 WIB. 

 

Basith, A. (2016). Hubungan Antara Religiusitas Dengan Authentic Happiness 

Pada Jama’ah Maulid Wat Ta’lim Riyadlul Jannah Malang. 13 Februari 

2016. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

http://etheses.uin-malang.ac.id/2812/1/11410090.pdf. 

 

Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional 

measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3), 1-48. 

 

Cohen, Y., Gafni, N., & Hanani, P. (2007). Translating and Adapting a Test, yet 

another Source of Variance; the standard Error of Translation. IAEA, 5-7. 

 

Darokah, M. & Diponegoro, A.M. (2005). Peran Akhlak Terhadap Kebahagiaan 

Remaja Islam. Humanitas : Indonesian Psychological Journal, 2(1), 15-

27. 

 

 

http://etheses.uin-malang.ac.id/2812/1/11410090.pdf


41 
 

Darokah, M. & Safaria, T. (2005). Perbedaan Tingkat Religiusitas, Kecerdasan 

emosional, dan Keluarga Harmonis Pada kelompok Pengguna Napza 

Dengan Kelompok Non-Pengguna. Humanitas : Indonesian 

Psychological Journal, 2(2), 89 – 101. 

 

Diponegoro, A.M. & Mulyono. (2015). Faktor-Faktor Psikologis yang 

Mempengaruhi Kebahagiaan. Psikopedagogia, 4(1). 

 

Diponegoro, A.M. & Ru’iya, S. (2013). Peran Religiusitas Islami dan 

Kesejahteraan Subyektif terhadap Pemaafan Remaja Siswa Madrasah 

Aliyah Negeri III Yogyakarta. Psikopedagogia, 2(1). 

 

Dister, N. S. (1982). Pengantar Psikologi Agama: Pengalaman dan Motivasi 

Beragama. Jakarta: Leppenas 

 

Dewi, E.M.P. (2016). Konsep Kebahagiaan pada Remaja yang Tinggal di Jalanan, 

Panti Asuhan, dan Pesantren. INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, 7(1), 1-

8. 

Effendy, N. & Subandriyo, H. (2017). Tingkat Flourishing Individu dalam 

Organisasi PT X dan PT Y. Jurnal Experientia, 5(1). 

 

Francis, L.J. & Robbins, M. (2003). Correlation Between Religion and Happiness: 

A Replication. Psychological Report, 92, 51-52. 

 

Francis, L.J., Katz, Y.J., Yablon, Y., & Robbins, M. (2003). Religiosity, 

Personality, and Happiness: A Study Among Israeli Male 

Undergraduates. Journal of Happiness Studies 5: 315-333, 2004. 

 

Fridayanti. (2015). Religiusitas, Spritualitas dalam Kajian Psikologi dan Urgensi 

Perumusan Religiusitas Islam. Jurnal Ilmiah Psikologi, 2(2), 199-208. 

 

Glock. C. Y., & Stark, R. (1965). Religion and Society in Tension. San Francisco: 

Rand McNally. 

 

Hurlock, E. (2003). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang 

Rentang Kehidupan (5th ed.). Jakarta: Erlangga. 

 

Hefferon, K. & Boniwell, I. (2011). Positive Psychology Theory, Research, And 

Applications. New York : Open University Press. 

 

Herbyanti, D. (2016). Kebahagiaan pada Remaja di Daerah Abrasi. Indigenous, 

Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi, 11(2), 60-73. 

 

Holdcroft, B. (2006). What Is Religiosity?. Journal of Inquiry and Practice, 

10(1), 89-103. 

 



42 
 

Hone, L.C., Jarden, A., Schofield, G.M., & Duncan, S. (2014). Measuring 

flourishing: The impact of operational definitions on the prevalence of 

high levels of wellbeing. International Journal of Wellbeing, 4(1), 62-90. 

 

Irianto & Subandi. (2015). Studi Fenomenologi Kebahagian Guru di Papua. 

Gadjah Mada Journal of Psychology, 1(3), 140-166. 

 

Kementerian Agama RI. (2011). Data Panti Asuhan Yatim Piatu. Jakarta: 

Kemenag RI. 

 

Koran Jakarta. (2018). Ratusan Ribu Anak Tinggal di Panti Asuhan. 

http://www.koran-jakarta.com/ratusan-ribu-anak-tinggal-di-panti-

asuhan/. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 08.35 WIB. 

 

Khavari, K. A. (2006). The art of happiness. Jakarta: Serambi. 

 

Khoirunnisa, S., Ishartono, & Resnawaty, R. (2015). Pemenuhan Kebutuhan 

Pendidikan Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak. Prosiding KS: Riset 

& PKM, 2(1), 1-146. 

 

Nasikhah, D. (2013). Hubungan antara Tingkat Religiusitas dengan Perilaku 

Kenakalan Remaja pada Masa Remaja Awal. Jurnal Psikologi 

Pendidikan dan Perkembangan, 2(1). 

 

Nashori. F. & Mucharam, R. D. (2002). Mengembangkan Kreativitas dalam 

Perspektif Psikologi Islam. Yogyakarta: Menara Kudus. 

 

Nuandri, V.T. & Widayat, I.W. (2014). Hubungan antara Sikap terhadap 

Religiusitas dengan Sikap terhadap Kecenderungan Perilaku Seks 

Pranikah pada Remaja Akhir yang Sedang Berpacaran di Universitas 

Airlangga Surabaya. Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, 3(2). 

 

Nurhayati, S.R. & Helmi, A.F. (2013). Marital Flourishing: Kualitas Perkawinan 

dalam Teori Eudaimonik. Buletin Psikologi, 21(2), 68 – 79. 

 

Nettle, D. (2005). Happiness (The Science Behind Your Smile). New York: 

Oxford University Press Inc. 

 

Pasiak. (2012). Tuhan dalam Otak Manusia (Mewujudkan Kesehatan Spiritual 

Berdasarkan Neurosains). Bandung: PT Mizan Pustaka. 

 

Rahma, A.N. (2011). Hubungan Efikasi Diri dan Dukungan Sosial Dengan 

Penyesuaian Diri Remaja di Panti Asuhan. PSIKOISLAMIKA, Jurnal 

Psikologi Islam (JPI), 8(2), 231-246. 

 



43 
 

Sahraian, A., Gholami, A., Javadpour, A., & Omidvar, B. (2013). Association 

Between Religiosity and Happiness Among a Group of Muslim 

Undergraduate Student. J Relig Health, 52, 450-453. 

 

Santrock, J. W. (2007). Remaja (11th ed.). Jakarta : PT. Erlangga. 

 

Sukardi. (2013). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. 

Jakarta : PT. Bumi Aksara. 

 

Suryani & Hendryadi. (2015). Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada 

Penelitian Bidang Manajeman dan Ekonomi Islam. Jakarta: 

Prenadamedia Group. 

 

Seligman, M.E.P. (2005). Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan 

dengan Psikologi Positif. Bandung : Mizan. 

 

Seligman, M.E.P. (2013). Beyond Authentic Happiness: Menciptakan 

Kebahagiaan Sempurna dengan Psikologi Positif; Penerjemah Rudi 

Atmoko. Bandung : Mizan.  

 

Serajzadeh, S.H., Jameshoorani, M., & Mohammadi, F. (2015). Religion and 

Happiness: A Study on the Relitionship between Religiosity and 

Happiness in a Sample of University Students. Journal of Social 

Sciences, 13(1). 

 

Strack, F., Argyle, M., & Schwarz, N. (1991). Subjective Well-Being An 

Interdisciplinary Perspecive. Oxford : Pergamon Press. 

 

Utama, A. & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal 

Lingkar Widyaiswara, 3(2), 01-13. 

 


	1. Bagian Depan
	LEMBAR PENGESAHAN
	NIP. 19690814 199402 1 001
	IDENTITAS TIM PENGUJI
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL

	2. BAB I
	BAB I PENDAHULUAN

	3. BAB II
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA

	4. BAB III
	BAB III METODE PENELITIAN

	5. BAB IV
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

	6. BAB V
	BAB V KESIMPULAN

	7. Daftar Pustaka
	DAFTAR PUSTAKA


