
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran (Mixed 

Methode). Menurut Creswell dan Clark Penelitian campuran merupakan desain 

penelitian dengan melibatkkan asumsi filosofis yang membimbing arah 

pengumpulan dan analisis data, serta mengolah data dengan menggunaakan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Samsu, 2017 ; 161) 

Sebagaimana disebutkan diatas, peneltian campuran ini terbagi menjadi dua 

bagian. Pada bagian pertama, peneliti terlebih dahulu menggunakan pendekatan 

kuantitatif, kemudian diikuti pendekatan kualitiatif untuk mendeskripsikan 

hasil temuan dari data kuantitatif. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

1.1.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakuakan pada April sampai Juli 2021. 

1.1.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah IAIN Kendari tepatnya di jalan Sultan Qaimuddin No. 17 

Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga Kota Kendari. 

3.3 Variabel dan Desain Penelitian 

1.1.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu satu variabel 

bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Menurut 

Sugiyono (2013; 38) variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebabperubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat 



merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. 

Adapun identifikasi variabel-variabel terdiri dari Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah religiusitas (X), sedangkan 

Variabel dependen adalah Quarter Life Crisis 

Tabel 1. Operasional Variabel Dependen 

Variabel Konsep Dimensi Item Pertanyaan Referensi 

Quarter 

Life Crisis 

(Dependen

) 

Quarter Life 

Crisis sebagai 

suatu respon 

terhadap 

ketidakstabilan 

yang memuncak, 

perubahan 

konstan, terlalu 

banyaknya 

pilihan-pilihan 

serta perasaan 

panik dan tidak 

berdaya (sense of 

helplessness 

1. Kebimbangan 

dalam 

mengambil 

keputusan 

12. Seperti saya tahu apa 

yang saya inginkan, 

tapi saya tidak tahu 

bagaimana cara untuk 

melakukannya 

 

13. Sulit bagi saya untuk 

membuat keputusan, 

dan kalaupun 

keputusan itu sudah 

saya ambil, saya 

masih kerap 

mempertanyakannya 

 

23. Saya mengalami 

kebingungan dan 

kebimbangan dalam 

hal karir. 

Agustin 

(2012) 

2. Putus asa  2. Untuk pertama kalinya 

saya merasa sudah 

demikian tua dan tidak 

menghasilkan apa-apa 

dalam hidup saya  

 

9. Saya merasa waktu 

telah berjalan dengan 

begitu cepat dan saya 

belum juga mamppu 

memutuskan karir 

yang tepat serta kapan 

saya akan menikah 

atau memiliki anak 

3. Penilaian diri 

yang negatif 

6. saya merasa berhak 

memperolah 

pencapaian hidup yang 

lebih besar 

dibandingkan dengan 

kehidupan saya saat 

ini. 

 



11. Saya dengan 

mudahnya merasa 

gagal hanya karerna 

saya tidak mengetahui 

apa yang saya 

inginkan dalam hidup 

saya 

 

14.  Saya menganalisa diri 

saya sendiri terlalu 

berlebihan 

 

16. Saya merasa malu 

karena tidak kunjung 

mampu mengetahui 

tujuan hidup saya  

 

20. Saya merasa 

keyakinan diri saya 

perlu ditingkatkan lagi 

 

22. Hidup saya saat ini 

sebagian besar 

berjalan tidak seperti 

yang dulu saya 

rencanakan 

 

24.  Saya merasa tidak 

stabil secara finansial 

4. Terjebak 

dalam situasi 

sulit 

1. Saya berada dalam 

situasi dimana semua 

yang saya lakukan 

tidak ada yang benar, 

namun juga tidak bisa 

dianggap salah 

 

3. Saya merasa tidak 

termotivasi dan tidak 

memiliki tujuan hidup  

 

4. Saya sangat Khawatir 

dan gelisah karena 

saya tidak tahu tujuan 

hidup saya sendiri 

 

25. Melanjutkan sekolah 

adalah salah satu cara 

yang tepat mengingat 

saya tidak tahu apa 

yang menjadi tujuan 

hidup saya 

5. Cemas 7. Sehari-hari, saya 

sering merasakan 

kecemasan berlebihan, 

tertekan, sia-sia dan 

bahkan seddikti putus 



asa 

 

21. ketika saya terus 

menerus memikirkan 

kehidupan saya, akan 

sangat mungkin 

sekali saya akan 

merasa panik dan 

cemas 

6. Tertekan  5. Saya merasa ada 

tekanan untuk menjadi 

dewasa dan menjalani 

hidup layaknya orang 

dewasa 

 

8. saya merasakan 

adanya tekanan atau 

pengharapan yang 

demikian besar untuk 

meraih dan/atau 

mencapai sesuatu 

dalam hidup saya  

10. saya merasa tertekan 

saat harus 

menghadapi pilihan 

pilihan yang saya 

tahu akan 

mempengaruhi sisa 

hidup saya di masa 

depan 

 7. khawatir akan 

relasi 

interpersonal 

yang akan 

dibangun 

15. Saya merasakan ada 

perasaan bersalah. 

Setiap kali saya 

mengeluhkan soal 

hidup saya atau 

merasa bahwa saya 

telah mengecewakan 

banyak orang, 

terutama orang tua 

saya 

 

17. Hungan percintaan, 

putus dari kekasih, 

atau ketidakmampuan 

untuk memperoleh 

pasangan sering 

membuat saya sedih 

dan tertekan. 

 

18. Tinggal bersaman 

orang tua dan 

mengandalkan 

sebagian besar 

kebutuhan saya 

kepada mereka adalah 

situasi yang 

membebani saya 

 



19. Saya sering 

membandingkan diri 

saya dengan orang lain 

seumuran saya dan 

lalu merasa saya tidak 

setara dengan mereka  

 

Tabel 2. Operasional Variabel Independen 

Variabel Konsep Dimensi Item Pertanyaan Referensi 

Religiusita

s 

(Independ

en) 

Religiusitas 

sebagai suatu 

keyakinan dan 

penghayatan akan 

ajaran agama 

yang akan 

mengarahkan 

perilaku 

mahasiswa 

1. Dimensi 

keyakinan/ 

ideologi/aqid

ah (the 

ideological 

dimension) 

1. Yakin dengan adanya 

Tuhan 

2. Mengakuikebesaran 

Tuhan 

3. Pasrah pada Tuhan 

4. Melakukansesuatu 

dengan ikhlas 

5. Selalu ingat pada 

Tuhan 

6. Percaya pada takdir 

Tuhan 

7. Terkesan atas ciptaan 

Tuhan dan 

mengangunggkan 

nama Tuhan 

Sasmito 

(2013) 

2. Dimensi 

peribadatan 

(the ritual 

dimension ) 

1. Selalu melakukan 

sembahyang dengan 

rutin 

2. Melakukan kegiatan 

seperti mendengarkan 

ceramah agama 

3. Melakukan dakwah 

agama 

4. Melakukan kegiatan 

amal dan bersedekah 

5. Berperan serta dalam 

kegiatan keagamaan 

seperti ikut 

berpartisipasi dan 

bergabung dalam 

suatu perkumpulan 

keagamaan 

6. Khusuk ketika 

mengerjakan 

sembahyang atau 

kegiatan keagamaan  

7. Membaca doa ketika 

akan melakukan 

pekerjaan dan selalu 

mengucapkan syukur 

kepada Tuhan. 

3. Dimensi 

Penghayatan/

ihsan (the 

1. Sabar dalam 

menghadapi cobaan 

2. Menggangap 

kegagalan yang 



eksperiental 

dimension) 

dialami sebagai 

musibah yang pasti 

ada hikmahnya 

3. Merasa bahwa doa-

doanya dikambulkan 

4. Takut ketika 

melanggar aturan, 

merasakan tentang 

kehadiran Tuhan  

4. Dimensi 

pengetahuan 

agama (the 

intellectual 

dimension) 

1. Mendalami agama 

dengan membaca 

kitab suci, membaca 

buk-buku agama  

2. Perasaan yang 

tergetar ketika 

mendengar suara 

bacaan kitab suci 

3. Memperhatikan halal 

dan haramnya 

makanan 

5. Dimensi 

konsekuensi/

akhlak (the 

consequentia

l dimension) 

1. Perilaku suka 

menolong, 

memaafkan, saling 

menyayangi, saling 

mengasihi 

2. Selalu optimis dalam 

menghadapi 

persoalan 

3. Tidak mudah putus 

asa fleksibel dalam 

menghadapi berbagai 

masalah 

4. Bertanggung jawab 

atas segala perbuatan 

yang dilakukan 

5. Menjaga kebersihan 

lingkungan 

 

1.1.4 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian explanatory. Desain 

penelitian explonatory merupakan desain peneltian yang terdiri dari dua 

fase. Fase pertama dimulai dengan pengumpulan dan analisis data 

kuantitatif. Fase pertama atau metode kuantitatif ini akan menjawab 

rumusan masalah nomor 1, 2, dan 3. Kemudian diikuti fase kedua 

(kualitatif) yang dirancang mengikut hubungan hasil temuan dari fase 



pertama. Fase kedua ini akan menjawab rumusan masalah nomor 4 dan 5 

(Samsu, 2017; 166). 

3.4  Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan denganmasalah 

penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akaan diteli. (Martono, 2010 : 76). 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2017 di 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari dengan jumlah 106 

orang yang terdiri dari 43 laki-laki dan 63 perempuan. Adapun tehnik sampling 

yang digunakan peneliti adalah accidental sampling. Yang dimaksud accidental 

sampling adalah salahsatu jenis tehnik non-probability sampling dimana 

partisipan yang dipilih, adalah partisipan yang bisa ditemui dengan mudah oleh 

peneliti, atau siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagaisampel (Sugiyono, 2013; 85). Random sampling tidak 

dilakukan dalam penelitian ini karena akan sulit menemukan sampel sacara 

acak pada situasi pandemi Covid-19.Sehingga dilakukanlah accidental 

sampling dengan pertimbangan partisipan yang mudah ditemui oleh peneliti.  

Karena menggunakan accindetal sampling, maka penetapan jumlah partisipan 

dalam penelitian ini tidak ditentukan dengan rumus atau kriteria tertentu. 

Adapun jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 41 orang yang terdiri dari 

11 laki-laki dan 30 perempuan. 

  



3.4 Tehnik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiarto, data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi 

atau angka hasil pencatatan atas suatu kejadian.(Martono, 2010; 84). Data yang 

baik dalam proses penelitian adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya 

(valid), tepat waktu, dan mampu mencakup ruang lingkup yang luas, relevan, 

serta ,memberikan gambaran untuk mengenai masalah penelitian yang sedang 

kita teliti. Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data menggunakan metode 

angket,dan wawancara. 

3.5.1 Angket 

Angket adalah daftar pertanyaan yang dijawab oleh partisipan dan 

berada dibawah pengawasan peniliti (Nasution, 2003; 128).Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. Angket tertutup 

adalah angket yang telah diselesaikan oleh peneliti dan partisipan tinggal 

memilih. Angket dalam penelitian ini merupakan data primer atau data dari 

tangan pertama yang merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran (Umar, 2014:42). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket dari peneliti 

terdahulu. Untuk skala pengukuran variabel Quarter Life-Crisis 

menggunakan skala penelitian yang disusun oleh Agustin pada tahun 

2012. Sedangkan untuk skala pengukuran variabel religiusitas 

menggunakan skala penelitian yang disusun oleh Sasmito pada tahun 

2013. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara (interview) adalah suatu proses interaksi yang dilakukan 

oleh pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai 



melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2017; 372). Tehnik wawancara 

dilakukan untuk memperoleh informasi melalui beberapa partisipan untuk 

mendukung data yang telah diperoleh melalui pengisian kuisioner atau 

angket. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini disebar pada tanggal 10 – 24 Mei 2021, 

dengan menggunakan teknik try out terpakai, yakni manjadikan sampel try out 

sebagai sampel penelitian sesungguhnya, sahingga dalam penelitian ini hanya 

dilakukan satu kali pengambilan data yang akan digunakan untuk diuji validitas 

dan reliabilitas alat ukur maupun sebagai data penguji hipotesis. 

3.6.1 Angket Quarter Life-Crisis 

Skala penelitian ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Inayah Agustin pada tahun 2012 dengan judul penelitian Terapi Dengan 

Pendekatan Solution-Focused Pada Individu Yang Mengalami Quarter Life 

Crisis. Penelitian tersebut untuk melihat efektivitas pendekatan solution-

focused pada individu yang mengalami Quarter Life Crisi. Agustin 

mengadopsi alat ukur Quarter Life Cirisi dari buku Christine Hasleer 

“Twenty-Smoething Manifesto: Quarter Lifers Speak Out About Who They 

Are, What They Want, and How to Get It.”.Yang terdiri dari 25 item dengan 

bentuk skala likert dengan rentang skor 1 (Sangat Tidak Sesuai) hingga 6 

(Sangat Sesuai). Kemudian diadaptasi oleh peneliti sesuai dengan konteks 

penelitian yang dilakukan. 

 

 



Tabel 3. Kategori Penskoran Item QLC 

4 3 2 1 

SS STS 

Berdasarkan tabel di atas, semakin setuju informan dengan item-

item Quarter Life-Crisis, maka semakin tinggi skor yang diperoleh, alam 

artian bahwa, semakin tinggi pula tingkat krisis yang dialaminya. Pada 

penelitian tersebut, tidak sebutkan nilai reliabilitasnya. Adapun kisi-kisi 

intrumen Quarter Life-Crisis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Kisi-kisi Intrumen Variabel QLC 

No Dimensi Pernyataan 

1 Kebimbangan 

dalam 

meangambil 

keputusan 

12. Sepertinya saya tahu apa yang saya inginkan, 
tapi saya tidak tahubagaimana cara untuk 

melakukannya 
13. Sulit bagu saya untuk membuat keputusan, 

dan kalaupun keputusan itu sudah saya ambil, 
saya masih kerap mempertanyakannya 

23. Saya mengalami kebingungan dan 

kebimbangan dalam karier 

2 Putus asa 2. Untuk pertama kalinya saya merasa sudah 
demikian tua dan tidak menghasilkan apa-apa 

dalam hidup saya 
9. Saya merasa waktu telah berjalan dengan 

begitu cepat dan saya belum juga mampu 

memutuskan karir yang tepat serta kapan saya 
akan menikah atau memiliki anak 

3  Penilaian diri 

yang negatif 

6. saya merasa berhak memperolah pencapaian 

hidup yang lebih besar dibandingkan dengan 
kehidupan saya saat ini. 

10. Saya dengan mudahnya merasa gagal hanya 

karerna saya tidak mengetahui apa yang saya 
inginkan dalam hidup saya 

14. Saya menganalisa diri saya sendiri terlalu 
berlebihan 

16. Saya merasa malu karena tidak kunjung 

mampu mengetahui tujuan hidup saya 



20. Saya merasa keyakinan diri saya perlu 
ditingkatkan lagi 

22. Hidup saya saat ini sebagian besar berjalan 
tidak seperti yang dulu saya rencanakan 

24. Saya merasa tidak stabil secara finansial 

4 Terjebak 

dalam situasi 

sulit 

1. Saya berada dalam situasi dimana semua yang 
saya lakukan tidak ada yang benar, namun 

juga tidak bisa dianggap salah 
3. Saya merasa tidak termotivasi dan tidak 

memiliki tujuan hidup  

4. Saya sangat Khawatir dan gelisah karena saya 
tidak tahu tujuan hidup saya sendiri 

25. Melanjutkan sekolah adalah salah satu cara 
yang tepat mengingat saya tidak tahu apa yang 
menjadi tujuan hidup saya 

5 Cemas 7. Sehari-hari, saya sering merasakan 

kecemasan berlebihan, tertekan, sia-sia dan 
bahkan sedikit putus asa 

21. ketika saya terus menerus memikirkan 
kehidupan saya, akan sangat mungkin sekali 
saya akan merasa panik dan cemas 

6 Tertekan  5. Saya merasa ada tekanan untuk menjadi 

dewasa dan menjalani hidup layaknya orang 
dewasa 

8. saya merasakan adanya tekanan atau 
pengharapan yang demikian besar untuk 
meraih dan/atau mencapai sesuatu dalam 

hidup saya 
10. saya merasa tertekan saat harus menghadapi 

pilihan pilihan yang saya tahu akan 
mempengaruhi sisa hidup saya di masa depan 

7 Kuatir akan 

relasi 

interpersonal 

yang sedang 

dan akan 

dibangun 

15. Saya merasakan ada perasaan bersalah. Setiap 
kali saya mengeluhkan soal hidup saya atau 

merasa bahwa saya telah mengecewakan 
banyak orang, terutama orang tua saya 

17. Hungan percintaan, putus dari kekasih, 
ketidakmampuan untuk memperoleh 
pasangan sering membuat saya sedih dan 

tertekan. 
18. Tinggal bersaman orang tua dan 

mengandalkan sebagian besar kebutuhan saya 
kepada mereka adalah situasi yang 
membebani saya 

19. Saya sering membandingkan diri saya dengan 
orang lain seumuran saya dan lalu merasa 

saya tidak setara dengan mereka 

Sumber : (Agustin, 2012; 28-29) 



3.6.2 Angket Religiusitas 

Skala penelitian ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Alireza Mufajri Sasmito pada tahun 2013 dengan judul penelitian 

Hubungan Antara Religiusitas Dengan Konsep Diri Mahasiswa Program 

Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 

2010. Skala tingkat religiusitas terdiri dari 42 pertanyaan dengan nilai 

reliabilitas 0,980. Skala yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk 

skala likert dengan alternatif 4 jawaban. Setiap pertanyaan memiliki 

alternatif jawaban yaitu selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KK), dan 

tidak pernah (TP). Jenis pertanyaan terdiri dari dua macam yaitu pertanyaan 

positif dan pertanyaan negatif. Skor pertanyaan positif dimulai dari 4, 3, 2, 

1 dan untuk pertanyaan negataif dimulai dari 1, 2, 3, 4.  

Tabel 5. Kategori Penskoran Item Religiusitas 

NO Alternatif Jawaban 

Skor 

Item (+) Item (-) 

1. Selalu (SL) 4 1 

2. Sering (S) 3 2 

3. Kadang-Kadang (KK) 2 3 

4. Tidak Pernah (TP) 1 4 

 

Tabel 6. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel Religiusitas 

Variabel Indikator Pertanyaan 
Jumla

h Soal 

Butir 

Soal 

Religiusita

s 

1. Dimensi 
keyakinan/ 

ideologi/ 

1. Yakin dengan 
adanya Tuhan 

2. Mengakuikebesara
n Tuhan 

1 

 

1 

 



Aqidah (the 

ideological 

dimension) 

3. Pasrah pada Tuhan 
4. Melakukan 

sesuatu dengan 
ikhlas 

5. Selalu ingat pada 
Tuhan 

6. Percaya pada 

takdir Tuhan 
7. Terkesan atas 

ciptaan Tuhan dan 
mengangunggkan 
nama Tuhan 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

2. Dimensi 

peribadatan 
(the ritual 
dimension ) 

1. Selalu melakukan 

sembahyang 
dengan rutin 

2. Melakukan 

kegiatan seperti 
mendengarkan 

ceramah agama 
3. Melakukan 

dakwah agama 

4. Melakukan 
kegiatan amal dan 

bersedekah 
5. Berperan serta 

dalam kegiatan 

keagamaan seperti 
ikut berpartisipasi 
dan bergabung 

dalam suatu 
erkumpulan 

keagamaan 
6. Khusuk ketika 

mengerjakan 

sembahyang atau 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

8, 

 

 

 

9,10 

 

 

 

11, 

 

12,13 

 



kegiatan 
keagamaan  

7. Membaca doa 
ketika akan 

melakukan 
pekerjaan dan 
selalu 

mengucapkan 
syukur kepada 

Tuhan. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

16, 

 

 

 

 

17,18,1

9 

3. Dimensi 
penghayata

n (the 
eksperiental 
dimension) 

1. Sabar dalam 
menghadapi 

cobaan 
2. Menggangap 

kegagalan yang 

dialami sebagai 
musibah yang 

pasti ada 
hikmahnya 

3. Merasa bahwa 

doa-doanya 
dikambulkan 

4. Takut ketika 
melanggar aturan, 
merasakan tentang 
kehadiran Tuhan 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

20, 

 

 

21, 

 

 

 

 

 



1 

 

 

2 

22 

 

 

23,24 

4. Dimensi 
pengetahua
n (the 

intellectual 
dimension) 

1. Mendalami agama 
dengan membaca 
kitab suci, membaca 

buku-buku agama  
2. Perasaan yang 

tergetar ketika 
mendengar suara 
bacaan kitab suci 

3. Memperhatikan 
halal dan haramnya 

makanan 

7 

25,26, 

27,28, 

29,30, 

31 

 5. Dimensi 
konsekuensi 

(the 
consequenta
l dimension) 

1. Perilaku suka 
menolong, 

memaafkan, saling 
menyayangi, saling 
mengasihi 

2. Selalu optimis 
dalam menghadapi 

persoalan 
3. Tidak mudah putus 

asa fleksibel dalam 

menghadapi 
berbagai masalah 

4. Bertanggung jawab 
atas segala 
perbuatan yang 

dilakukan 
5. Menjaga kebersihan 

lingkungan 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

32, 

 

 

 

 

 

33,34, 

 

 

 

35,36, 

 

 

 

 

37,38, 



 

 

 

2 

 

 

 

39,40 

Total 40 

Sumber: (Sumito, 2013; 28) 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Alat ukur atau instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu 

validitas dan reliabilitas. Suatu alat ukur yang tidak reliabel atau tidak valid 

akan mennghasilkan kesimpulan yang bias, kurang sesuai dengan seharusnya, 

dan akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau 

individu yang dikenai tes (Siyoto & Sodik, 2015; 69).  

Pada penelitian ini ditemukan 4 item yang tidak valid dari 25 item pada 

variabel Quarter Life-Crisis dengan nilai uji reliabilitas 0,921. Pada variabel 

religiusitas, terdapat 11 item yang tidak valid dari 40 item dengan nilai uji 

reliabilitas 0,899. 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas instrumen penelitian merupakan uji yang dilakukan 

untuk mengetahui keabsahan/ ketepatan/ kecermatan suatu item pertanyaan 

dalam mengukur variabel yang diteliti. (Kurniawan & Puspitaningtyas, 

2016; 97). Pengujian validitas instrumen digunakan tehnik Korelasi 

Product Moment, yaitu, sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋
2

− (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}

 



Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = koefisien korelasi Product Moment 

∑ 𝑌 = jumlah skor variabel Y 

∑ 𝑋 = jumlah skor variabel X 

𝑁 = jumlah sampel 

∑ 𝑋
2
 = jumlah skor kuadrat variabel X 

∑ 𝑌2 = jumlah skor kuadrat variabel Y 

∑ 𝑋𝑌 = jumlah perkalian antara skor variabel X dan skor variabel Y. 

Sumber: (Siyoto & Sodik, 2015; 74) 

3.7.2 Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui 

kehandalan (tingkat kepercayaan) suatu item pertanyaan dalam mengukur 

variabel diteliti, atau uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kestabilan alat ukur (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016; 97). Pengujian 

reliabilitas instrumen menggunakan rumus Cronbanch Alpha, yaitu sebagai 

berikut. 

𝑟1 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

𝛴𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2

) 

Keterangan: 

𝛴𝑠𝑖
2  = mean kuadrat kesalahan 

𝑠𝑡
2 =Varians total 

𝑟1  = Reliabilitas instrumen 

𝑘 = mean kuadrat antar subyek. 

  



3.7 Tehnik Analisis Data 

3.8.1 Analisis deskriptif 

Statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau 

memberikan gambaran umum setiap data yang diperoleh dari masing-

masing variabel yang diteliti. Samsu (2017; 152-153) menjabarkan rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

a. Rata rata atau mean dihitung berdasarkan jumlah seluruh data 

variabel X dibagi menjadi banyaknya jumlah sampel peneltian 

(N), yaitu dengan rumus 𝑋 =
∑ 𝑋

𝑁
 

b. Nilai tengah atau median, yaitu dengan rumus 

𝑀𝑒 = 𝑏 + 𝑝 ⌊

1
2  𝑛 − 𝐹 

𝑓
⌋ 

Keterangan: 𝑏 = batas bawah 

𝑝 = Panjang kelas median 

𝑛 = Jumlah kelas median 

𝐹 = frekuensi kumulatif 

𝑓 = frekuensi 

c. Nilai yang sering muncul atau modus, yaitu dengan rumus 

𝑀𝑜 = 𝑏 + 𝑝 ⌊
𝑏1

𝑏1 + 𝑏2

⌋ 

Keterangan :𝑏: batas bawah 

𝑝 : panjang kelas median 

𝑏1 : f kelas modus dikurangi f kelas sebelumnya 

𝑏2 : f kelas modus dikurangi f kelas sesudahnya 



d. Simpangan baku atau standar deviasi dengan menggunakan 

rumus 

𝑆𝐷 = √
𝑛𝛴𝑥𝑦

2 − (𝛴4)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

e. Menentukan kategori 

Dalam penentuan kategori skala, maka dapat berpatokan pada 

tabel konsep berikuit 

Tabel 7. Rumus Uji Kategori 

Perhitungan Katergori 

𝑿 ≥ (𝝁 + 𝟏,𝟎𝝈) Tinggi 

(𝝁 − 𝟏,𝟎𝝈) ≤ 𝑿 < (𝜇 + 1,0𝝈) Sedang 

𝑿 < (𝜇 − 1,0𝝈) Rendah 

Sumber, Azwar, 2013; 149 

3.8.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas. 

Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang ditemukan berdistibusi normal atau tidak. 

Pengujuan normalitas data meng\gunakaan Test of Normality 

Kalmogrov-Smirnov dalam program SPSS. Dasar pengambilan 

keputusan jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi 

adalah normal dan jikan probabilitas < 0,05 maka distribusi dari 

model regresi adalah tidak normal. 

b. Uji linearitas 

Secara umum uji lineraritas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara 



signifikan atau tidak. Pada program SPSS uji linearitas 

menggunakan Test for Linearity pada taraf signifikan 0,05%. 

3.8.3 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional 

ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen 

(Hanif dan Himawanto 2017; 96). 

Untuk mengetahui sebarapa jauh perubahan nilai variabel dependen, 

bila variabel independen dimanupulasi/ diubah, maka dilakukan pengujian 

dengan menggunakan alat bantu program SPSS 25. 

3.8.4 Uji Hipotesis 

𝐻0 : Tidak ada konstribusi Religiusitas terhadap QLC 

𝐻𝑎: Terdapat Kontsibusi Religiusitas terhadp QLC 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tolak 𝐻0 terima 𝐻𝑎 artinya signifikan 

2. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka tolah 𝐻𝑎 terima 𝐻0 artinya tidak 

signifikan 

3.8.5 Analisis data (Kualitatif) 

Penelitian ini mengacu pada teori Miles dan Huberman yang dikutip 

oleh Sugiyono (2013; 246), bahwa aktivitas dalam menganalisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.  

Adapun tehnik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 

adalah dengan cara mengguanakan triangulasi data. Tehnik triangulasi data 

yang dimaksud mengacu pada teori konsep Patton yang dikutip oleh Samsu 



(2017; 101-102), yakni dengan penggunaan sumber, metode, dan teori. 

Adapun bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitan ini adalah 

Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek kembali 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda dalam metode 

kualitatif. 

 


