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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Orientasi kancah penelitian dilaksanakan sebagai sebuah tahapan 

awal sebelum peneliti melakukan pengumpulan data. Tujuan 

dilaksanakannya orientasi kancah penelitian adalah untuk mengetahui 

keselarasan antara subjek penelitian dengan kondisi tempat 

penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kualitas 

hidup dan dukungan sosial terhadap tingkat spiritualitas pada 

pengungsi Timor-Timur di Kupang-NTT. Secara khusus penelitian ini 

berfokus pada para pengungsi Timor-Timur di Desa Noelbaki, 

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Desa Noelbaki 

sendiri memiliki batasan wilayah sebagai berikut: Utara : Teluk 

Kupang; Selatan : Desa Oelpuah dan Desa Oelnasi; Timur : Desa 

Tanah Merah; Barat : Desa Mata Air. 

Penentuan kancah penelitian ini didasarkan pada beberapa 

pertimbangan antara lain: 

1. Terdapat fenomena dukungan sosial maupun angka kualitas hidup 

yang cukup rendah di camp pengungsian Timor-Timur yang 

tampaknya berdampak pada spiritualitas para pengungsi 

(kekerasaan, perkelaihan, mabuk-mabukan, dan lain-lain). 
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2. Peneliti sebagai salah satu pengungsi yang dalam hal ini mengenal 

cukup baik karakter pengungsi maupun camp pengungsian. 

3. Daerah pengungsian di Noelbaki sebagai tempat pelayanan 

kegiatan bakti sosial Gereja yang peneliti ikuti. 

4. Kepala Desa dan seluruh warga mendukung pelaksanaan 

penelitian yang peneliti lakukan. 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah 

dengan memberikan surat permohonan ijin penelitian kepada kepala 

desa setempat, wawancara dan observasi serta pembuatan alat ukur 

penelitian kepada warga pengungsi yang ada di Noelbaki. Penelitian 

ini menggunakan tiga alat ukur yaitu skala dukungan sosial, skala 

kualitas hidup, dan skala spiritualitas. 

1. Penyusunan Alat Ukur  

Penelitian ini menggunakan tiga buah alat ukur yang dijadikan 

skala psikologi diantaranya skala dukungan sosial, skala kualitas 

hidup, dan skala spiritualitas. 

a. Skala Dukungan Sosial 

Skala dukungan sosial terdiri dari  24 item pernyataan yang 

disusun berdasarkan 6 aspek dukungan sosial (Cutrona & Russell, 

dalam López 2011 : 102), yaitu guidance, reassurance of worth, social 

integration, opportunity for nurturance, reliable alliance, dan 

attachment. 
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Tabel 4. Sebaran item skala Dukungan Sosial 

 

b. Skala Kualitas Hidup 

Skala kualitas berjumlah 26 item, dimana 2 item berisikan 

keseluruhan kualitas hidup dan kesehatan fisik secara umum dan 

24 item sisanya berisikan fakta-fakta terkait keempat aspek dari 

kualitas hidup yang disusun aspek kualitas hidup (WHOQOL-

BREF (1997 : 40), yaitu fisik, psikologis, hubungan sosial, dan 

lingkungan.  

Tabel 5. Sebaran item skala Kualitas Hidup 

 

No Aspek 
Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1  Guidance 12, 16 3, 19 4 
2 Reassurance of worth 1, 23 10, 18 4 
3 Social integration 13, 20 6, 9 4 
4 Opportunity for nurturance 11, 17 4, 21 4 
5 Reliable Alliance 5, 8 14, 22 4 
6 Attachment  4, 7 15, 24 4 

 Total  12 12 24 

No Aspek 
Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

* Umum 1, 2 2 
1  Fisik  3, 4, 10, 16  4 
2 Psikologis      5, 6, 7, 11, 19, 

26 
 6 

3 Hubungan Sosial 15, 20, 21, 22  4 
4 Lingkungan  8, 9, 12, 13, 14, 

17, 18, 23, 24, 
25  

 10 

 Total  24 (+2) 26 
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c. Skala Spiritualitas 

Skala spiritualitas terdiri dari  30 item pernyataan yang 

disusun berdasarkan 3 aspek spiritualitas (Delaney (2005 : 145-

167), yaitu self-discovery, relationships, dan eco-awareness. 

Tabel 6. Sebaran item skala Spiritualitas 

 

2. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti menemui 

pihak sekretariat dari Program Studi Pasca Sarjana Psikologi 

untuk mendapatkan surat permohonan penelitian untuk meminta 

perijinan penelitian kepada Kepala Desa Noelbaki di Kupang, 

NTT. Selama kurang lebih tiga hari akhirnya surat permohonan ijin 

penelitian dengan nomor surat 673/A.7.04/MP/VI/2017 dari pihak 

sekretariat dari Program Studi Pasca Sarjana Psikologi diberikan 

tertanggal 15 Juni 2017. Surat permohonan ijin kemudian 

digunakan sebagai bukti perijinan penelitian pada pengungsi 

Timor-Timur di Noelbaki dan mendapat respons balik dari kepada 

desa dengan memberikan tanda tangannya pada surat 

permohonan ijin yang peneliti berikan.  

No Aspek 
Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1  Self-Discovery 1, 2, 3, 4 9, 12, 15, 17 4 
2 Relationships  14, 19, 21, 24, 

26 ,27 
6, 11, 16 9 

3 Eco-Awareness 5, 7, 8, 10, 13, 
18, 20, 22, 23, 
25, 28, 29, 30 

 13 

 Total  23 7 30 
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C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dilakukan pada tanggal 26 – 30 Juni 2017. 

Pengambilan data awal (try out) dilakukan pada tanggal 26 – 27 Juni 

2017 ke 40 orang pengungsi untuk melihat reliabilitas dan validitas 

alat ukur yang digunakan dengan standar 0,30. Selanjutnya ketika 

sudah didapatkan hasil validitas dan reliabilitas alat ukur tersebut 

peneliti menyebar alat ukur tersebut ke 150 orang pengungsi yang 

akan digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Proses 

pengambilan data ke 150 orang pengungsi membutuhkan waktu 

selama 3 hari sampai benar-benar terkumpul jumlah subjek yang 

diharapkan karena beberapa kendala yakni sebagian pengungsi 

yang memenuhi kriteria tidak berada di tempat pada saat itu.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Quota Sampling. Sugiyono (2012 : 95) menjelaskan bahwa quota 

sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. 

Dalam penentuan sampel ini, pertama-tama peneliti mencari subjek 

awal sesuai karakteristik populasi, kemudian peneliti mencari orang-

orang yang dipandang sesuai dengan karakteristik populasi dengan 

cara bertanya kepada subjek awal. Subjek berikutnya yang ditemui 

akan memberikan data dengan cara seperti yang dilakukan pada 

subjek sebelumnya, begitu seterusnya hingga jumlah sampel 
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semakin banyak dan memenuhi jumlah kuota yang telah ditetapkan 

yakni sebanyak 150 subjek. 

D. Uji Validitas Dan Realibilitas Alat Ukur 

Pengujian validitas alat ukur penelitian dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan dilengkapi 

dengan koreksi part-whole pada kriteria koefisien validitas ≥ 0,300. 

Koefisien validitas dari item skala dengan nilai ≥ 0,300 menunjukkan 

item-item pada skala penelitian ini memenuhi kriteria validitas atau 

layak mengukur variabel yang diteliti.  

Pada pengujian selanjutnya, nilai reliabilitas dilakukan dengan 

teknik Alpha Cronbach dengan kriteria koefisien reliabilitas sebesar > 

0,70. Suatu alat ukur yang baik dan dinyatakan reliabel apabila nilai 

koefisien reliabilitasnya sebesar 0.70 – 0,90, sedangkan >0,90 sangat 

reliabel (Guilford dalam Kuncono, 2004: 71). 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Spiritualitas 

Skala spiritualitas dalam penelitian ini terdiri dari total 30 item 

pernyataan dan setelah dilakukan pengujian validitas maka diketahui 

terdapat 7 (tujuh) item pernyataan pada skala yang gugur atau tidak 

memenuhi kriteria valitidas item yang ditentukan sebelumnya (≥ 0,300) 

sehingga selanjutnya tidak disertakan dalam pengujian asumsi 

maupun pengujian hipotesis. Hasil pengujian pada skala spiritualitas 

menunjukan koefisien validitas item berkisar antara 0,322 – 0,679. 

Sedangkan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach pada skal spiritualitas 
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bernilai sebesar 0,873. Hasil ini menunjukan bahwa skala spiritualitas 

yang digunakan reliabel. 

Tabel 7. Validitas sebaran item skala Spiritualitas 

Keterangan:  
Angka dengan tanda *  : Nomor item gugur  
Angka tanpa tanda *  : Nomor item valid 

 
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Kualitas Hidup 

Skala kualitas hidup dalam penelitian ini terdiri dari total 26 item 

pernyataan dan setelah dilakukan pengujian validitas maka diketahui 

terdapat 6 (eman) item pernyataan pada skala yang gugur atau tidak 

memenuhi kriteria valitidas item yang ditentukan sebelumnya (≥ 0,300) 

sehingga selanjutnya tidak disertakan dalam pengujian asumsi 

maupun pengujian hipotesis. Hasil pengujian pada skala spiritualitas 

menunjukan koefisien validitas item berkisar antara 0,303 – 0,587. 

Sedangkan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach pada skal kualitas 

hidup bernilai sebesar 0,852. Hasil ini menunjukan bahwa skala 

kualitas hidup yang digunakan reliabel. 

 

 

 

No Aspek 
Item Item 

Valid 
Item 

Gugur Favorable Unfavorable 

1  Self-Discovery 1, 2, 3*, 4* 9, 12, 15, 17* 5 3 
2 Relationships  14, 19, 21, 24, 26 

,27 
6, 11, 16 9  

3 Eco-
Awareness 

5*, 7*, 8, 10, 13*, 
18, 20, 22, 23, 
25, 28, 29*, 30 

 9 4 

 Total  23 7 23 7 
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Tabel 8. Validitas sebaran item skala Kualitas Hidup 

Keterangan:  
Angka dengan tanda *  : Nomor item gugur  
Angka tanpa tanda *  : Nomor item valid 

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Dukungan Sosial 

Skala dukungan sosial dalam penelitian ini terdiri dari total 24 item 

pernyataan dan setelah dilakukan pengujian validitas maka diketahui 

terdapat 4 (empat) item pernyataan pada skala yang gugur atau tidak 

memenuhi kriteria valitidas item yang ditentukan sebelumnya (≥ 0,300) 

sehingga selanjutnya tidak disertakan dalam pengujian asumsi 

maupun pengujian hipotesis. Hasil pengujian pada skala dukungan 

sosial menunjukan koefisien validitas item berkisar antara 0,358 – 

0,682. Sedangkan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach pada skal 

dukungan sosial bernilai sebesar 0,908. Hasil ini menunjukan bahwa 

skala dukungan sosial yang digunakan sangat reliabel. 

 

 

 

 

No Aspek 
Item Item 

Valid 
Item 

Gugur Favorable Unfavorable 

* Umum 1, 2* 1 1 
1  Fisik  3, 4, 10, 16  4   
2 Psikologis      5, 6, 7, 11, 19, 26  6  
3 Hubungan 

Sosial 
15*, 20*, 21, 22*  1 3 

4 Lingkungan  8*, 9, 12*, 13, 14, 
17, 18, 23, 24, 25  

 8 2 

 Total  26 20 6 
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 Tabel 9. Validitas sebaran item skala Dukungan Sosial 

Keterangan:  
Angka dengan tanda *  : Nomor item gugur  
Angka tanpa tanda *  : Nomor item valid 

 

E. Uji Asumsi 

Melalui data penelitian yang diperoleh, selanjutnya peneliti 

melakukan uji asumsi sebagai pengujian awal untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk melakukan analisis 

selanjutnya atau tidak. Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi uji normalitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk memenuhi normal tidaknya 

distribusi data penelitian pada masing – masing variabel penelitian. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dihitung dengan rumus One Sample – 

Kolmogorov – Smirnov Test yaitu untuk menguji kesesuaian distribusi 

data yang didapat dengan distribusi tertentu dalam hal ini adalah 

distribusi normal, untuk perhitungannya dibantu dengan menggunakan 

aplikasi komputer program SPPS for windows versi 16.0. Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel 10 berikut: 

No Aspek 
Item Item 

Valid 
Item 

Gugur Favorable Unfavorable 

1  Guidance 12, 16 3, 19 4  
2 Reassurance of worth 1, 23 10, 18 4  
3 Social integration 13, 20 6*, 9 3 1 
4 Opportunity for 

nurturance 
11, 17 4, 21 4  

5 Reliable Alliance 5*, 8* 14, 22 2 2 
6 Attachment  4, 7* 15, 24 3 1 

 Total  12 12 20 4 
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Tabel 10. Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada Tabel 10. di atas, 

ketiga variabel memiliki signifikansi lebih besar (> 0,05), yakni 0.110, 

0.242, 0.247. Dengan demikian ketiga variabel memiliki distribusi data 

yang normal yaitu p > 0,05. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk menguji integritas hubungan data 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel 

terikat saling berhubungan secara linear atau tidak. Untuk 

perhitungannya, uji linearitas dilakukan dengan bantuan komputer 

program SPSS for wondows versi 16.0, dapat dilihat pada Tabel 11 

dan 12 berikut: 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Spiritualitas Kualitas Hidup Dukungan Sosial 

N 150 150 150 

Normal Parametersa Mean 66.73 56.68 65.73 

Std. Deviation 9.465 7.698 9.109 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .098 .084 .083 

Positive .098 .080 .064 

Negative -.094 -.084 -.083 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.204 1.027 1.022 

Asymp. Sig. (2-tailed) .110 .242 .247 

a. Test distribution is Normal.    
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Tabel 11. Uji Linearitas Spiritulitas & Dukungan Sosial 

ANOVA Table 

   

Sum of Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Spiritualitas * 

Dukungan 

Sosial 

Between 

Groups 

(Combined) 5366.760 37 145.048 2.035 .002 

Linearity 1175.355 1 1175.355 16.491 .000 

Deviation from 

Linearity 
4191.404 36 116.428 1.634 .027 

Within Groups 7982.574 112 71.273   

Total 13349.333 149    

 

Berdasarkan analisis hasil uji linearitas yang menggunakan Tabel 

Anova nilai deviation from linearity maka dapat diketahui bahwa 

variabel spiritualitas dengan dukungan sosial pada pengungsi Timor-

Timur di NTT di peroleh nilai Flinear sebesar 16,491 dengan 

signifikansi p = 0,000 (p < 0,05) yang menunjukkan hubungan antara 

variabel spiritualitas dengan dukungan sosial adalah linear. 

 
Tabel 12. Uji Linearitas Spiritulitas & Kualitas Hidup 

ANOVA Table 

   

Sum of Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Spiritualitas * 

Kualitas Hidup 

Between 

Groups 

(Combined) 5128.542 31 165.437 2.375 .000 

Linearity 3169.935 1 3169.935 45.501 .000 

Deviation from 

Linearity 
1958.607 30 65.287 .937 .565 

Within Groups 8220.792 118 69.668   

Total 13349.333 149    

 

Selanjutnya, berdasarkan analisis hasil uji linearitas yang 

menggunakan Tabel Anova nilai deviation from linearity maka dapat 
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diketahui bahwa variabel spiritualitas dengan kualitas hidup pada 

pengungsi Timor-Timur di NTT di peroleh nilai Flinear sebesar 45,501 

dengan signifikansi p = 0,000 (p < 0,05) yang menunjukkan hubungan 

antara variabel spiritualitas dengan kualitas hidup adalah linear. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya 

hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. 

Pengujian linearitas dapat dilakukan dengan menguji nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Apabila skor nilai Tolerance 

variable x1 dan x2  > 0,10 maka tidak terjadi multikolonieritas. Selain 

itu, jika VIF < 10, maka variabel-variabel tersebut tidak terjadi 

multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian multikolonearitas antara 

variabel kualitas hidup dan variabel dukungan sosial didapatkan hasil 

nilai Tolerance Y1 (kualitas hidup) dan Y2 (dukungan sosial) yakni 0, 

933 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,071 atau < 10, sehingga dapat 

dikatakan antara kedua variabel tersebut tidak terdapat persoalan 

multikolonearitas. 
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Tabel 13. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 23.551 6.172  3.816 .000   

Kualitas Hidup .541 .090 .440 6.028 .000 .933 1.071 

Dukungan Sosial .190 .076 .183 2.510 .013 .933 1.071 

a. Dependent Variable: 

Spiritualitas 

 

F. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis I  

Hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara tingkat spiritualitas dengan kualitas hidup pada 

pengungsi Timor-Timur di Kupang-NTT, dimana semakin tinggi 

tingkat spiritualitas seseorang maka akan semakin berhubungan 

pada kualitas hidup orang tersebut, begitupun sebaliknya. 

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara variabel kualitas 

hidup dengan variabel tingkat spiritualitas diketahui bahwa nilai r1y 

= 0.487 dengan signifikansi 0,000 (p ≤ 0,01). Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil tersebut adalah ada hubungan positif dan 

sangat signifikan antara tingkat spiritualitas dengan kualitas hidup 

pada pengungsi Timor-Timur di Kupang-NTT, sehingga hipotesis 

minor pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 
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2. Hipotesis II  

Hipotesis yang kedua dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara tingkat spiritualitas dengan dukungan sosial pada 

pengungsi Timor-Timur di Kupang-NTT, dimana semakin tinggi 

tingkat spiritualitas seseorang maka akan semakin berhubungan 

pada dukungan sosial yang diterima oleh orang tersebut, 

begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

variabel kualitas hidup dengan variabel tingkat spiritualitas 

diketahui bahwa nilai r2y = 0.297 dengan signifikansi 0,000 (p ≤ 

0,01). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tersebut adalah 

ada hubungan positif dan sangat signifikan antara tingkat 

spiritualitas dengan dukungan sosial pada pengungsi Timor-Timur 

di Kupang-NTT, sehingga hipotesis minor kedua yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima. 

 

G. Analisis Deskriptif 

1. Pengukuran Variabel Spiritualitas 

Dalam penelitian ini diperoleh mean empiris sebesar 66.73 dan 

standar deviasi 9.465 dengan jumlah subjek (N) sebanyak 150. Untuk 

menentukan tinggi rendahnya hasil pengukuran variabel spiritualitas 

digunakan 5 (lima) kategori, yaitu : Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, 

Rendah dan Sangat Rendah. Skor maksimum yang diperoleh dengan 

cara mengkalikan skor tertinggi dengan jumlah soal, yaitu 5 x 23 item 

valid = 115 dan skor minimun yang diperoh dengan cara mengkalikan 
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skor terendah dengan jumlah soal, yaitu 1 x 23 item valid = 23. 

Dengan standar deviasi hipotesis (SDh) sebesar 15,33 dan nilai mean 

hipotesis (Mh) sebesar 69. Maka, hal ini mengindikasikan bahwa 

secara umum tingkat spiritualitas pengungsi Timor Leste di Kupang-

NTT tergolong pada kategori sedang. 

2. Pengukuran Kualitas Hidup 

Dalam penelitian ini diperoleh mean empiris sebesar 56.68 dan 

standar deviasi 7.698 dengan jumlah subjek (N) sebanyak 150. Untuk 

menentukan tinggi rendahnya hasil pengukuran variabel spiritualitas 

digunakan 5 (lima) kategori, yaitu : Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, 

Rendah dan Sangat Rendah. Skor maksimum yang diperoleh dengan 

cara mengkalikan skor tertinggi dengan jumlah soal, yaitu 5 x 20 item 

valid = 100 dan skor minimun yang diperoh dengan cara mengkalikan 

skor terendah dengan jumlah soal, yaitu 1 x 20 item valid = 20. 

Dengan standar deviasi hipotesis (SDh) sebesar 13,33 dan nilai mean 

hipotesis (Mh) sebesar 60. Maka, hal ini mengindikasikan bahwa 

secara umum tingkat kualitas hidup pengungsi Timor Leste di Kupang-

NTT tergolong pada kategori sedang.  

3. Pengukuran Dukungan Sosial 

Dalam penelitian ini diperoleh mean empiris sebesar 65.73 dan 

standar deviasi 9.109 dengan jumlah subjek (N) sebanyak 150. Untuk 

menentukan tinggi rendahnya hasil pengukuran variabel spiritualitas 

digunakan 5 (lima) kategori, yaitu : Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, 
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Rendah dan Sangat Rendah. Skor maksimum yang diperoleh dengan 

cara mengkalikan skor tertinggi dengan jumlah soal, yaitu 5 x 20 item 

valid = 100 dan skor minimun yang diperoh dengan cara mengkalikan 

skor terendah dengan jumlah soal, yaitu 1 x 20 item valid = 20. 

Dengan standar deviasi hipotesis (SDh) sebesar 13,33 dan nilai mean 

hipotesis (Mh) sebesar 60. Maka, hal ini mengindikasikan bahwa 

secara umum tingkat dukungan sosial pengungsi Timor Leste di 

Kupang-NTT tergolong pada kategori sedang. 

 

H. Pembahasan 

Miner (dalam Cheung dkk, 2014 : 978 ) dan Park (2007 : 319) 

menyatakan bahwa spiritualitas dan kualitas hidup harus erat 

berhubungan. Kualitas hidup yang baik merupakan aspek penting dari 

perkembangan manusia karena perwujudan perkembangan manusia 

adalah kesehatan dan spiritualitas. Sejalan dengan penelitian 

tersebut, Cheung dkk, (2014 : 987) dalam penelitiannya terkait 

hubungan kausalitas antara spiritualitas dan kualitas hidup secara 

empiris menyatakan bahwa spiritualitas dapat menjadi faktor penting 

dari kualitas hidup. 

Penelitian membuktikan bahwa terdapat korelasi antara 

spiritualitas dan dukungan sosial. Pargament (dalam Brown dkk, 2007: 

18) menjelaskan bahwa orang yang mempunyai kerinduan menjalin 

kedekatan dengan orang lain, berbagi dan menolong orang lain 

merupakan tipe individu yang memiliki tingkat spiritualitas yang baik. 



 
 

72 
 
 

 
 

Penelitian tentang spiritualitas dan dukungan sosial juga menyatakan 

bahwa individu yang mengikuti kegiatan keagamaan mudah menjalin 

hubungan yang akrab dengan anggota lain dalam komunitas tersebut 

(Brown dkk, 2007 : 19). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Taylor 

(2009 : 555) yang menyatakan bahwa dukungan sosial dapat 

bersumber dari pasangan atau patner, anggota keluarga, kawan, 

kontak sosial dan masyarakat, teman sekelompok, dan komunitas 

religi spiritual. 

Hasil analisis uji hipotesis yang pertama menunjukan bahwa nilai 

r1y sebesar 0.487 dengan signifikansi 0,000 (p ≤ 0,01). Hasil tersebut 

menunjukan bahwa ada hubungan positif antara tingkat spiritualitas 

dengan kualitas hidup pada pengungsi Timor-Timur di Kupang-NTT 

yakni semakin tinggi tingkat spiritualitas seseorang maka akan 

semakin berhubungan pada kualitas hidup orang tersebut, begitupun 

sebaliknya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Noguera (2013 : 163) menyatakan 

bahwa individu yang mengalami konflik bersenjata mengalami 

masalah dalam kaitannya dengan spiritualitas dan implikasi secara 

psikologis dimana individu tersebut berharap agar memiliki kehidupan 

yang lebih baik. Berdasarkan penentian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa konflik menyebabkan kualitas hidup seseorang terganggu 

dalam hal ini termaksud pengungsi yang pada akhirnya berdampak 

pada kesenjangan spiritualitas. Dy-Liaccom dan Piedmont (dalam 
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Cheung, dkk, 2014 : 979) menemukan bukti empiris yang mengatakan 

bahwa kualitas hidup memengaruhi spiritualitas secara langsung 

sebagai prediktor pertumbuhan psikologis dan perkembangan 

manusia. 

Spiritualitas itu sendiri bersifat universal oleh karena itu konten 

dari spiritualitas berbagai macam bentuk hubungannya. Hubungan 

tersebut terbentuk secara harmonis dari berbagai unsur-unsur di 

antaranya diri sendiri, sesama dan Tuhan (Delaney, 2005 : 149). 

Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas hidup yang 

baik mampu menciptakan perkembangan spiritual dan pertumbuhan 

psikologis dengan diri sendiri, sesama dan lingkungan (alam) maupun 

Tuhan. 

Selanjutnya, hasil analisis uji hipotesis yang kedua menunjukan 

bahwa nilai r2y sebesar 0.297 dengan signifikansi 0,000 (p ≤ 0,01). 

Hasil tersebut menunjukan bahwa ada hubungan positif antara tingkat 

spiritualitas dengan dukungan sosial pada pengungsi Timor-Timur di 

Kupang-NTT yakni semakin tinggi tingkat spiritualitas seseorang maka 

akan semakin berhubungan pada dukungan sosial yang diterima oleh 

orang tersebut, begitupun sebaliknya. 

Dukungan sosial sendiri merupakan hubungan yang bersifat 

timbal balik antara seorang dengan lainnya. Sejalan dengan hal 

tersebut Smet (1994 : 132-33) menjelaskan bahwa hubungan sosial 

itu merupakan fungsi dari relasi sosial yang dimana dalam hubungan 



 
 

74 
 
 

 
 

sosial tersebut mendeskripsikan mengenai kualitas dari hubungan 

antar individu, dan bagaimana individu tersebut menjalin 

persahabatan dan ikatan dengan orang lain yang memberikan 

ketenangan secara emosional. Pada saat seorang individu mendapat 

dukungan sosial semuanya akan terasa lebih ringan dalam 

menghadapi segala sesuatu. 

Dukungan sosial mengacu pada kenyamanan, kepedulian, 

penghargaan, atau bantuan yang dirasakan individu yang diterima dari 

orang lain atau kelompoknya (Sarafino, 1997: 97). Bradley, Ellison, & 

George (dalam Brown dkk, 2007 : 19) menjelaskan bahwa individu 

yang sering mendapatkan dukungan sosial akan mengikuti berbagai 

kegiatan salah satunya acara keagamaan yang memungkinkan 

mereka mendapatkan komunitas untuk dapat berkembang secara 

spiritual. 

Saat seseorang mendapat dukungan sosial dan menjadikan 

hidupnya lebih baik akan berhubungan pada kualitas spiritual orang 

tersebut. Oleh karena itu, dukungan sosial erat dengan spiritualitas, 

dimana individu yang memiliki spiritualitas yang baik akan merasa 

diterima, dikasihi, dan diperhatikan. Sejalan dengan hal tersebut 

Kumalasari & Ahyani (2012 : 25) meyebutkan bahwa dukungan sosial 

yang didapat seseorang akan menjadikan dirinya dicintai, timbul rasa 

percaya diri dan kemampuan untuk mengaktualisasi diri. 


