
 

23 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Bab ini menjelaskan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian 

ini, diantaranya desain penelitian, populasi, dan sampel penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, dan prosedur penelitian. 

A. Desain Penelitian 

Penelitian  ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif 

dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel religiusitas (X) 

terhadap kecemasan kematian (Y) yang dimoderatori oleh kepuasan hidup (Z) 

pada lanjut usia di Kota Bandung. Berikut ini adalah gambaran desain 

penelitian : 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian 

B. Partisipan 

Partisipan pada penelitian ini adalah setiap orang di Kota Bandung yang 

memasuki masa lanjut usia dan bergama Islam (muslim) yaitu mulai dari usia 

60 tahun (Santrock, 2012). Menurut World Health Organitation (WHO) lanjut 

usia meliputi middle age antara usia 45-59 tahun, elderly antara usia 60-74 

tahun, old antara usia 75-90 tahun, dan very old diatas usia 90 tahun.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lanjut usia di Bandung 

dengan usia 60 dan lebih dari 60 tahun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota 

Bandung tahun 2016 jumlah penduduk muslim dengan usia 60 dan lebih dari 

60 tahun adalah 178.901  orang.  

Dengan jumlah populasi tersebut, berdasarkan tabel penentuan jumlah 

sampel dengan tingkat kesalahan 5% dari Isaac dan Michael (Sugiyono, 2007) 

ditetapkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 347 orang 

(tabel terlampir). 

Religiusitas  (X)  Kecemasan Kematian (Y) 

Kepuasan Hidup  (Z) 
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Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik nonprobability sampling 

yaitu teknik sampling insidental, yakni teknik menentukan sampel secara 

kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel asalkan sesuai dengan ciri-ciri yang 

ditentukan hingga mencapai jumlah yang dibutuhkan. Responden yang 

dibutuhkan adalah respondeng dengan kriteria berusia 60 dan lebih dari 60 

tahun, beragama Islam, dan tinggal di Kota Bandung. 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu : 

a. Religiusitas sebagai variabel bebas (X). 

b. Kepuasan hidup sebagai variabel moderator (Z).  

c. Kecemasan kematian sebagai variabel terikat (Y). 

2. Definisi Operasional 

a. Religiusitas 

Secara konseptual religiusitas didefinisikan sebagai bagaimana 

seseorang mengekspresikan kepercayaan dan keyakinannya terhadap 

agamanya (Glock & Stark, 1968). Dalam penelitian ini secara 

operasional religiusitas didefinisikan sebagai frekuensi muslim lanjut 

usia di Bandung mengekspresikan agama dalam kehidupannya dan 

seberapa kuat intensitas kepercayaannya terhadap Tuhan dan 

agamanya. Religiusitas dilihat dari beberapa dimensi, yaitu 

keyakinan, praktek agama, pengalaman, pengetahuan, dan 

penghayatan agamanya. 

b. Kepuasan hidup 

Menurut Diener dkk (1985) kepuasan hidup adalah proses 

penilaian diri secara kognitif mengenai perbandingan keadaan dirinya 

dengan standar yang sesuai baginya dan sesuai dengan nilai hidup 

yang dia buat sendiri. Schimmack & Diener (2002) mendefinisikan 

kepuasan hidup sebagai penilaian konstruk yang dianggap ideal dan 

terjadi secara subjektif yaitu dengan membandingkan kondisi saat ini 

dengan bagaimana kehidupan yang ideal menurutnya sendiri. Dalam 
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penelitian ini secara operasional kepuasan hidup didefinisikan sebagai 

tingkat kesesuaian indikator kepuasan hidup pada muslim lanjut usia 

di Kota Bandung. Kepuasan hidup dilihat dari beberapa indikator, 

yaitu keinginan untuk mengubah kehidupan, kepuasan terhadap 

kehidupan saat ini, kepuasan hidup di masa lalu, kepuasan terhadap 

kehidupan di masa mendatang, dan penilaian terhadap kehidupannya. 

c. Kecemasan kematian  

Templer (1970) menjelaskan bahwa kecemasan kematian 

adalah kecemasan seseorang dalam menghadapi ketiadaan dan 

ketakutan akan menghadapi proses kematian. Merujuk pada definisi 

Templer (1970) tersebut, Kourakis (2008) mengungkapkan bahwa 

kecemasan kematian adalah reaksi dari sikap antisipasi yang suatu 

saat akan menghadapi kematian, termasuk proses kematian yang 

terjadi pada orang-orang yang terjadi dalam hidupnya. Secara 

operasional, definisi kecemasan kematian dalam penelitian ini adalah 

tingkat kecemasan pada muslim lanjut usia di Kota Bandung terhadap 

proses kematian dan hal-hal yang menyangkut dengan kematian. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Religiusitas 

a. Identitas Instrumen 

Variabel disusun berdasarkan teori religiusitas dari Glock & 

Stark yang diadaptasi dan disesuaikan dengan religiusitas Islam oleh 

Ancok & Suroso (2008, dalam Huriyah, 2016). Berdasarkan uji coba 

instrumen oleh peneliti, diperoleh skor reliabilitas sebesar r = 0,830 

tergolong dalam kategori realibilitas sangat tinggi (Guilford, 1956). 

Instrumen terdiri atas 13 item berbentuk skala likert dengan pilihan 

jawaban “Tidak Pernah”, “Terkadang”, “Seringkali”, dan “Selalu”. 

Adapun alat ukur ini dibangun berdasarkan lima dimensi religiusitas, 

yaitu: 

1) Religious of beliefs (ideological). Pada aspek ini seseorang 

menerima hal-hal yang dogmatis dalam agamanya serta bagaimana 

seseorang percaya dan berpegang teguh bahwa agamanya adalah 
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benar. Adapun dalam Islam, dimensi ideological merujuk pada 

akidah Islam yaitu keyakinan tentang Allah, para malaikat, Nabi 

dan Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka, serta qadha dan 

qadar. 

2) Religious of practice (ritualistic), yaitu sejauh mana seseorang 

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ritual atau ibadah yang umum 

maupun yang khusus. Dimensi ini merupakan perilaku keagamaan 

berupa ritual beribadah dan atau upacara keagamaan. Di dalam 

Islam dimensi ritualistic ini adalah menyangkut shalat, puasa, 

zakat, haji, membaca Al-Quran, doa, zikir, qurban, dan sebagainya. 

3) Religious of feeling (experiental), yaitu bentuk-bentuk perasaan 

dan pengalaman yang dialami oleh seseorang dengan agamanya. 

Dalam Islam, dimensi ini terwujud dengan perasaan dekat dengan 

Allah, perasaan doa-doa yang sering terkabul, perasaan tentram 

karena menuhankan Allah, perasaan khusyuk, tawakal, berserah 

diri, bersyukur pada Allah, dan sebagainya. 

4) Religious of knowledge (intellectual), yaitu sejauh mana individu 

memiliki minat dalam mempelajari, mengamalkan, dan percaya 

terhadap ilmu-ilmu agama serta sejauh mana seseorang merasa 

dekat dengan Tuhan dan memiliki perasaan nikmat dalam 

menjalankan ibadahnya. Di dalam Islam terwujud pada 

pengetahuan muslim tentang isi Al-Quran, ajaran-ajaran Islam 

(rukun Islam dan rukum iman), hukum Islam, dan sebagainya. 

5) Religious of effect (consequential), yaitu sejauhmana konsekuensi 

seseorang pada agamanya, misalnya menolong orang lain atau 

memberikan agamanya demi kepentingan agamanya. Dimensi 

berkaitan dengan kegiatan dalam merealisasikan ajaran-ajaran 

agama yang sudah diterimanya. Dalam Islam, dimensi ini terkait 

dengan akhlak seseorang yang menjalani kehidupan sehari-hari 

dengan ajaran-ajaran Islam seperti berkata jujur, tolong-menolong 

dalam kebaikan, tidak berjudi, dan sebagainya. 
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b. Skoring 

Skor untuk setiap pilihan jawaban disesuaikan dengan jenis 

item, yaitu favorable atau unfavorable sebagaimana tertulis pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.1 Skoring Instrumen Religiusitas 

 

c. Kategorisasi Skor 

Kategorisasi skor ditentukan setelah melakukan penyekoran 

dan memperoleh skor total maka kategorisasi skala religiusitas adalah 

sebagai berikut (Ihsan, 2013) : 

Kategori Kriteria Interpretasi 

Tinggi X ≥ μ (Rata-Rata Populasi) T≥50 

Rendah X < μ (Rata-Rata Populasi) T <50 

Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek maka semakin 

tinggi tingkat religiusitas subjek. Begitu pula sebaliknya, semakin 

rendah skor yang diperoleh subjek maka semakin rendah tingkat 

religiusitas subjek. 

d. Kriteria Interpretasi Kategorisasi Skor 

- Responden dengan kategori religiusitas yang tinggi cenderung 

sering mengekspresikan kepercayaan atau keyakinan pada 

agamanya dan memiliki kepercayaan yang kuat pada Allah dan 

agamanya. 

- Responden dengan kategori religiusitas yang rendah cenderung 

jarang mengekspresikan kepercayaan atau keyakinan pada 

No. Item Jenis Item 

Skor Untuk Pilihan Jawaban 

Tidak 

Pernah 
Terkadang Seringkali Selalu 

1,2,3,4,6,7,

8,9, dan 10 
Favorable 1 2 3 4 

5 Unfavorable 4 3 2 1 

  
Sangat 

Tidak 

Percaya 

Tidak 

Percaya 
Percaya 

Sangat 

Percaya 

12 dan 13 Favorable 1 2 3 4 
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agamanya dan memiliki kepercayaan yang lemah pada Allah dan 

agamanya. 

2. Kepuasan Hidup 

a. Identitas Instrumen 

Variabel kepuasan hidup diukur dengan menggunakan 

instrumen The Satisfaction With Life Scale (SWLS) berbentuk skala 

likert terdiri dari 5 item dengan pilihan jawaban “Sangat Tidak Sesuai”, 

“Tidak Sesuai”, “Sesuai”, dan “Sangat Sesuai”. Keseluruhan item 

merupakan item favorable yang disusun berdasarkan lima indikator life 

satisfaction yang oleh Diener dkk (1985) dan dialihbahasakan oleh 

Kusumawati (2016). Alat ukut ini memiliki konsistensi reliabilitas r = 

0.598 termasuk dalam kategori reliabilitas sedang (Guilford, 1956). 

Adapun lima indikator tersebut adalah sebagai berikut :  

1) Keinginan untuk Mengubah Kehidupan 

Diener (2009) mengatakan bahwa individu yang merasakan 

kepuasan hidup menilai bahwa walaupun kehidupan tidak 

sempurna, namun kehidupan dapat diperbaiki dan berjalan dengan 

baik, serta mempunyai keinginan untuk berkembang. 

2) Kepuasan terhadap Kehidupan Saat Ini 

Kepuasan individu yang sedang dijalaninya saat ini. Individu 

menilai kehidupannya yang tidak sempurna namun dianggap 

dengan berjalan dengan baik (Diener, 1985). 

3) Kepuasan Hidup di Masa Lalu. 

Kepuasan terhadap kehidupan yang telah dijalaninya di masa lalu. 

Berhubungan dengan pengalaman-pengalaman nyata individu 

selama kehidupannya seperti pekerjaan, keluarga, atau pengalaman 

selama berada di jenjang pendidikan (Diener, 2009). 

4) Kepuasan terhadap Kehidupan di Masa Mendatang. 

Keyakinan individu terhadap kepuasan kehidupan yang 

diperkirakan akan dialaminya di masa depan serta keinginan untuk 

berkembang di masa mendatang dengan hal-hal yang lebih 

menantang (Diener, 1985). 
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5) Penilaian terhadap Kehidupannya. 

Menurut Diener (1985) penilaian terhadap kepuasan hidup 

tergantung pada perbandingan antara keadaan atau peristiwa 

sebenarnya dengan harapan individu, sehingga penilaian kepuasan 

hidup bersifat subjektif, karena standar kepuasan ditentukan oleh 

individu itu sendiri. 

b.  Skoring 

Skor untuk setiap pilihan jawaban disesuaikan dengan jenis 

item, yaitu favorable atau unfavorable sebagaimana tertulis pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.2 Skoring Instrumen Kepuasan Hidup 

 

 

c. Kategorisasi Skor 

Kategorisasi skor ditentukan setelah melakukan penyekoran 

dan memperoleh skor total maka kategorisasi skala religiusitas adalah 

sebagai berikut (Ihsan, 2013) : 

Kategori Kriteria Interpretasi 

Tinggi X ≥ μ (Rata-Rata Populasi) T≥50 

Rendah X < μ (Rata-Rata Populasi) T <50 

d. Kriteria Interpretasi Kategori Skor 

- Responden dengan kategori tinggi cenderung merasa puas dengan 

kehidupannya. Merasa bahwa kehidupannya sempurna dan 

merasa telah mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya.  

- Responden dengan kategorisasi rendah cenderung merasa tidak 

puas dengan kehidupannya. Merasa bahwa kehidupannya tidak 

sempurna dan merasa tidak mendapatkan apa yang telah 

diinginkan dalam hidupnya. 

No. Item Jenis Item 

Skor Untuk Pilihan Jawaban 

Sangat Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 
Sesuai 

Sangat 

Sesuai 

1,2,3,4,&5 Favorable 1 2 3 4 
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3. Kecemasan Kematian 

a. Identitas Instrumen 

Variabel kecemasan kematian diukur menggunakan instrumen 

Death Anxiety Scale yang disusun oleh Templer (1970) yang 

diadaptasi dan diterjemahkan oleh Huriyah (2016). Instrumen ini 

menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban “Sangat Tidak 

Sesuai”, “Tidak Sesuai”, “Sesuai”, dan “Sangat Sesuai”. Instrumen ini 

terdiri dari 12 item meliputi 7 item favorable dan 5 item unfavorable 

dengan realibilitas sebesar r = 0.796 yang tergolong dalam kategori 

realibilitas tinggi (Guilford, 1956) dan disusun berdasarkan indikator 

kecemasan kematian dari Templer (1970). Adapun indikator tersebut 

adalah : 

1. Kecemasan Kematian Secara Umum 

Hal ini menyangkut perasaan takut terhadap kematian dan pikiran 

mengenai kematian yang akan datang kepada dirinya. 

2. Ketakutan akan Rasa Sakit 

Hal ini menyangkut perasaan takut akan penyakit atau peristiwa 

yang mengancam jiwa. 

3. Pemikiran Mengenai Kematian 

Hal ini menyangkut pada pikiran mengenai kematian yang akan 

datang pada dirinya maupun orang lain, kemudian mengenai 

ketakutan melihat keadaan kematian pada individu lain, serta 

mengenai kehidupan setelah kematian. 

4. Pergantian Waktu dan Kehidupan yang Singkat 

Hal ini menyangkut pemikiran mengenai ketakutan akan waktu 

hidup yang dianggap singkat. 

5. Ketakutan akan Masa Depan 

Hal ini menyangkut perasaan khawatir terhadap peristiwa-

peristiwa yang akan terjadi di masa depan yang menyebabkan 

kematian. 
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b.  Skoring 

Skor untuk setiap pilihan jawaban disesuaikan dengan jenis 

item, yaitu favorable atau unfavorable sebagaimana tertulis pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.3 Skoring Instrumen Kecemasan Kematian 

 

 

 

 

 

c. Kategorisasi Skor 

Kategorisasi skor ditentukan setelah melakukan penyekoran 

dan memperoleh skor total maka kategorisasi skala religiusitas 

adalah sebagai berikut (Ihsan, 2013) : 

Kategori Kriteria Interpretasi 

Tinggi X ≥ μ (Rata-Rata Populasi) T≥50 

Rendah X < μ (Rata-Rata Populasi) T <50 

d. Kriteria Interpretasi Kategori Skor 

- Responden dengan kategori tinggi cenderung sangat merasa 

cemas terhadap kematian. Kematian yang terjadi di 

lingkungannya serta pemikiran-pemikiran yang berhubungan 

dengan kematian cenderung menjadi masalah bagi perasaannya 

terhadap kematiannya. Ia juga cenderung merasa sangat takut 

terhadap sakit fisik. 

- Responden dengan kategori rendah cenderung melihat kematian 

sebagai hal yang tidak perlu dicemaskan. Kematian yang terjadi 

di lingkungannya serta pemikiran yang berhubungan dengan 

kematian cenderung tidak menjadi masalah bagi perasaannya 

terhadap kematiannya. Ia juga cenderung tidak merasa takut 

pada sakit fisik 

 

No. Item 

 

Jenis 

Item 

Skor Untuk Pilihan Jawaban 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

1,4,8,9,10,11,

12,13,&14 

 

Favorable 1 2 3 4 

2,3,5,6,7, 

&15 

 

Unfavorable 4 3 2 1 
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F. Proses Pengembangan Instrumen 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan instrumen yang 

akan digunakan dalam penelitian. Peneliti melakukan uji validitas dan 

reliabilitas pada setiap instrumen untuk mengetahui apakah intrumen dapat 

digunakan untuk mengukur setiap variabel yang akan diteliti, yaitu variabel 

religiusitas, kepuasan hidup, dan kecemasan kematian. Proses pengembangan 

instrumen dapat diuraikan sebagai berikut. 

1.  Uji Validitas Isi Instrumen 

Sebelum uji coba instrumen, peneliti terlebihdahulu melakukan 

expert judgement yaitu penilaian bahasa dan isi kuesioner yang dilakukan 

oleh ahli. Expert judgment dilakukan oleh Dr. Dra. Herlina M.Pd., Psikolog. 

Kemudian peneliti melakukan pembuatan format instrumen dengan 

membuat format kuesioner  yang efektif untuk kemudian diberikan pada 

responden penelitian yaitu lanjut usia. Pembuatan format kuesioner 

dilakukan agar kuesioner mudah untuk dibaca, dimengerti, dan dapat diisi 

oleh responden. Peneliti melakukan dua kali uji coba instrumen. Uji coba 

pertama dilakukan pada tanggal 8 September 2019 – 25 September 2019 

dan dilakukan pada 75 orang lanjut usia di Kota Bandung menggunakan 

instrumen dengan redaksi item sebelum revisi. Uji coba kedua dilakukan 

pada tanggal 30 November 2019 – 9 November 2019 dan dilakukan pada 

150 orang lanjut usia di Kota Bandung menggunakan instrumen dengan 

redaksi item yang sudah di revisi. 

2.  Validitas Item dan Reliabilitas Instrumen Religiusitas 

a. Validitas Item Instrumen Religiusitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana elemen-

elemen dalam setiap instrumen relevan dan merupakan representasi dari 

variabel yang akan diukur (Azwar, 2013). Uji validitas dilakukan pada 

13 item. Metode yang digunakan dalam melihat tingkat validitas dari 

setiap item adalah Corrected Item Total Correlation. Item-item yang 

dipilih menjadi item final adalah item yang memiliki korelasi item total 

sama atau lebih besar dari 0.25 (Azwar, 2013). Proses uji validitas 

instrumen dibantu dengan menggunakan software SPSS versi 23.0. 
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Berikut adalah tabel 3.5 menggambarkan skor item sebelum dan sesudah 

uji coba: 

Tabel 3.4 Skor Item Instrumen Religiusitas Sebelum dan 

Sesudah Uji Coba 

 

Dimensi 
Sebelum Uji Coba Setelah Uji Coba 1 Setelah Uji Coba 2 

No. Item Jumlah No. Item Jumlah No. Item Jumlah 

Intellectual 1,2 2 - - 1,2 2 

Ideology 11,12,13 3 - - 11,12,13 3 

Public practice 3,4 2 3,4 2 3,4 2 

Private practice 5,6,7 3 6,7 2 5,6,7 3 

Experience 8,9,10 3 8,9,10 3 8,9,10 3 

Jumlah  13  7  13 

Berdasarkan tabel di atas, instrumen religiusitas memiliki 5 item 

dengan nilai koefisien di bawah 0,25 pada uji coba pertama. Namun 

dilakukan perbaikan redaksi item yang tidak valid dan dilakukan uji coba 

kembali sehingga nilai koefisien di atas 0,25 dan dapat digunakan. 

b. Reliabilitas Instrumen Religiusitas 

Setelah diuji validitas, peneliti melakukan uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa reliabel atau seberapa 

terpercaya instrumen tersebut. Instrumen dapat dikatakan reliabel atau 

terpercaya jika hasilnya sama dengan atribut yang diukur yang diperoleh 

dari pengukuran responden dan alat ukur yang sama dalam waktu yang 

berbeda (Ihsan, 2013). Untuk menguji reliabilitas instrumen peneliti 

menggunakan teknik Alpha Cronbach dibantu dengan software SPSS 

versi 23.0. Hasil uji reliabilitas kemudian dikategorikan. Kategori 

reliabilitas menurut Guilford (1956) adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Koefisien Reliabilitas Guilford 

 
Koefisien Reliabilitas Kategori 

 0,80 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 – 0,80 Tinggi 

0,40 – 0,60 Sedang 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 



34 
 

 
Karima Nurhadi Rahmah, 2020 
PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KECEMASAN KEMATIAN YANG DIMODERASI OLEH 
KEPUASAN HIDUP PADA LANJUT USIA MUSLIM DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Hasil dari uji reliabilitas instrumen religiusitas menunjukan 

instrumen religiusitas memiliki reliabilitas 0,830. Berdasarkan tabel 3.6 

koefisien reliabilitas Guilford di atas, maka intrumen religiusitas 

termasuk dalam kategori reliabilitas sangat tinggi. 

 

 

 

3.  Validitas Item dan Reliabilitas Instrumen Kepuasan Hidup 

a.  Validitas Intrumen Kepuasan Hidup 

Uji validitas dilakukan pada 5 item instrumen kepuasan hidup. 

Metode yang digunakan dalam melihat tingkat validitas dari setiap item 

adalah Corrected Item Total Correlation. Item-item yang dipilih menjadi 

item final adalah item yang memiliki korelasi item total sama atau lebih 

besar dari 0.25 (Azwar, 2013). Proses uji validitas instrumen dibantu 

dengan menggunakan software SPSS versi 23.0. Tabel 3.7 

menggambarkan skor item sebelum dan sesudah uji coba. 

Tabel 3.6 Skor Item Instrumen Kepuasan Hidup Sebelum dan 

Sesudah Uji Coba 

 

Dimensi 
Sebelum Uji Coba Sesudah Uji Coba 1 Sesudah Uji Coba 2 

No. Item Jumlah No. Item Jumlah No. Item Jumlah 

Keinginan untuk 

mengubah kehidupan 
5 1 5 1 5 1 

Kepuasan terhadap 

kehidupan saat ini 
3 1 3 1 3 1 

Kepuasan hidup di masa 

lalu 
4 1 - - 4 1 

Kepuasan terhadap 

kehidupan di masa depan 
1 1 1 1 1 1 

Penilaian terhadap 

kehidupannya 
2 1 2 1 2 1 

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, instrumen kepuasan hidup memiliki 

1 item dengan nilai koefisien di bawah 0,25 pada uji coba pertama. 

Namun dilakukan perbaikan redaksi item yang tidak valid dan dilakukan 

uji coba kembali sehingga nilai koefisien di atas 0,25 dan dapat 

digunakan. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,830 13 
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b.  Reliabilitas Instrumen Kepuasan Hidup 

Setelah diuji validitas, peneliti melakukan uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa reliabel atau seberapa 

terpercaya instrumen tersebut. Instrumen dapat dikatakan reliabel atau 

terpercaya jika hasilnya sama dengan atribut yang diukur yang diperoleh 

dari pengukuran responden dan alat ukur yang sama dalam waktu yang 

berbeda (Ihsan, 2013). Untuk menguji reliabilitas instrumen peneliti 

menggunakan teknik Alpha Cronbach dibantu dengan software SPSS 

versi 23.0. Hasil uji reliabilitas kemudian dikategorikan. Berikut hasil uji 

reliabilitas pada instrumen kepuasan hidup: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,598 5 

Hasil dari uji reliabilitas instrumen kepuasan hidup menunjukan 

instrumen kepuasan hidup memiliki reliabilitas 0,598. Berdasarkan tabel 

3.6 koefisien reliabilitas Guilford di atas, maka intrumen kepuasan hidup 

termasuk dalam kategori reliabilitas sedang. 

4.  Validitas Item dan Reliabilitas Instrumen Kecemasan Kematian 

a.   Validitas Instrumen Kecemasan Kematian 

Uji validitas dilakukan pada 15 item instrumen kecemasan 

kematian. Metode yang digunakan dalam melihat tingkat validitas dari 

setiap item adalah Corrected Item Total Correlation. Item-item yang 

dipilih menjadi item final adalah item yang memiliki korelasi item 

total sama atau lebih besar dari 0.25 (Azwar, 2013). Proses uji 

validitas instrumen dibantu dengan menggunakan software SPSS 

versi 23.0. Tabel 3.7 menggambarkan skor item sebelum dan sesudah 

uji coba. 

  



36 
 

 
Karima Nurhadi Rahmah, 2020 
PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KECEMASAN KEMATIAN YANG DIMODERASI OLEH 
KEPUASAN HIDUP PADA LANJUT USIA MUSLIM DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.7 Skor Item Instrumen Kecemasan Kematian Sebelum 

dan Sesudah Uji Coba 

 

Dimensi 
Sebelum Uji Coba Setelah Uji Coba 1 Setelah Uji Coba 2 

No. Item Jumlah No. Item Jumlah No. Item Jumlah 

Kecemasan kematian 

secara umum 
1,5,14 3 1,5 2 1,5,14 3 

Ketakutan akan rasa 

sakit 
4,6,9,11 4 4,6,9,11 4 4,6,9,11 4 

Pemikiran mengenai 

kematian 
2,3,7,10 4 3,7,10 3 2,3,7,10 4 

Pergantian waktu dan 

kehidupan yang singkat 
8,12 2 8,12 2 8,12 2 

Ketakutan akan masa 

depan 
13,15 2 - - 13,15 2 

Berdasarkan tabel di atas, instrumen kecemasan kematian 

memiliki 2 item dengan nilai koefisien di bawah 0,25 pada uji coba 

pertama. Namun dilakukan perbaikan redaksi item yang tidak valid 

dan dilakukan uji coba kembali sehingga nilai koefisien di atas 0,25 

dan dapat digunakan. 

 b.   Reliabilitas Instrumen Kecemasan Kematian 

Setelah diuji validitas, peneliti melakukan uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa reliabel atau 

seberapa terpercaya instrumen tersebut. Instrumen dapat dikatakan 

reliabel atau terpercaya jika hasilnya sama dengan atribut yang diukur 

yang diperoleh dari pengukuran responden dan alat ukur yang sama 

dalam waktu yang berbeda (Ihsan, 2013). Untuk menguji reliabilitas 

instrumen peneliti menggunakan teknik Alpha Cronbach dibantu 

dengan software SPSS versi 23.0. Hasil uji reliabilitas kemudian 

dikategorikan. Berikut hasil uji reliabilitas pada instrumen kecemasan 

kematian: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,796 15 

Hasil dari uji reliabilitas instrumen kepuasan hidup menunjukan 

instrumen kepuasan hidup memiliki reliabilitas 0,796. Berdasarkan 
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tabel 3.6 koefisien reliabilitas Guilford di atas, maka intrumen 

kecemasan kematian termasuk dalam kategori reliabilitas tinggi. 

G. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuesioner ini terdiri atas lima bagian, yaitu: 1) Identitas peneliti, tujuan 

penelitian, dan penjelasan isi kuesioner; 2) identitas responden; 3) kuesioner 

religiusitas; 4) kuesioner kecemasan kematian; dan 5) kuesioner kepuasan 

hidup. Kuesioner diberikan secara offline dengan kuesioner dalam bentuk fisik 

dan online dengan kuesioner dalam bentuk tautan google form kepada 

responden. Kedua cara ini dilakukan untuk mengefektifkan waktu dan 

efisiensi. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 20 November 2019 – 

16 Januari 2020. Sebanyak 30 kuesioner terisi secara online dan 321 kuesioner 

terisi secara offline. 

Kuesioner diberikan pada responden yang memenuhi kriteria yang 

sudah ditentukan. Kuesioner yang diberikan dan diisi secara offline dengan 

kuesioner dalam bentuk fisik diberikan penjelasan terlebih dahulu oleh peneliti 

mengenai perkenalan, tujuan, dan cara pengisian. Sedangkan kuesioner yang 

diberikan secara online dengan kuesioner dalam bentuk tautan google form 

disebarkan dalam bentuk poster yang disertai tautan untuk mengarahkan 

responden kepada kuesioner dalam bentuk tautan pada google form yang terdiri 

atas instruksi pengisian dan ketiga kuesioner penelitian. Poster tersebut 

disebarkan melalui media sosial seperti twitter, instagram, whatsapp, dan line. 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Berikut uraian dari 

setiap tahap: 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan meliputi kegiatan menentukan variabel penelitian, 

penyusunan rumusan masalah, kerangka berpikir, menentukan hipotesis 

penelitian, metode penelitian, menentukan indikator penelitian, dan 

menyusun instrumen penelitian. 
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2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi uji coba pertama pada alat ukur penelitian. 

Melakukan analisis uji reliabilitas dan validitas setiap instrumen untuk 

selanjutnya dilihat revisi apa yang diperlukan. Setelah itu melakukan revisi 

terhadap instrumen dan kemudian dilakukan uji coba kembali pada 

instrumen yang sudah di revisi. Melakukan analisis uji reliabilitas dan 

validitas instrumen kembali. Setelah hasil analisis tersebut dan instrumen 

sudah dianggap layak, maka kemudian dilakukan pengambilan data, 

skoring, dan pengolahan data. 

3. Tahap Akhir 

Tahap akhir meliputi pembahasan berdasatkan teori dan penelitian 

sebelumnya yang berkaitan. Kemudian membuat simpulan dan penyusunan 

keseluruhan skripsi. 

I. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan transformasi 

data dengan mengubah data ordinal menjadi interval dengan menggunakan 

bantuan software Winstep. Setelah itu proses analisis data dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS versi 23.0. 

2. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier untuk melihat pengaruh 

variabel religiusitas (X) terhadap variabel kecemasan kematian (Y) dan 

melihat pengaruh variabel kepuasan hidup (Z) terhadap kecemasan 

kematian (Y). Analisis dibantu dengan menggunakan software SPSS versi 

23.0. Analisis ini dilakukan untuk menguji hipotesis 1. 

3. Setelah melihat pengaruh dari setiap variabel, kemudian dilakukan analisis 

regresi ganda (multiple regression) untuk menguji pengaruh variabel 

religiusitas (X) terhadap variabel kecemasan kematian (Y) yang diperkuat 

atau diperlemah oleh variabel kepuasan hidup (Z) sebagai variabel 

moderator.


