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Setiap tahap perkembangan manusia biasanya disertai dengan berbagai 

tuntutan psikologis yang harus dipenuhi. Demikian pula pada usia SMA/ SMK 

yang berada dalam masa remaja (adolescence). Masa remaja merupakan masa 

transisi dari anak-anak ke masa dewasa yang berjalan antara usia 12-21 tahun. 

Remaja akan merasa gembira, harmonis, dan produktif apabila tuntutan psikologis 

dapat terpenuhi secara baik. Sebaliknya apabila tuntutan psikologis tidak 

terpenuhi secara baik maka akan timbul permasalahan yang berdampak 

munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Semua permasalahan yang dialami 

oleh remaja akan mempengaruhi perkembangan  dan kesejahteraannya. 

Kesejahteraan psikologis (psychological well being) suatu keadaan dimana 

individu mampu menerima keadaan secara positif dimana individu 

mengaktualisasikan diri dengan potensi-potensinya dan evaluasi individu terhadap 

kepuasan hidup dirinya. Religiusitas menjadi salah satu faktor yang turut serta 

memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan psikologis. Fenomena tersebut 

memunculkan pertanyaan untuk mengkaji tentang hubungan tingkat religiusitas 

dengan kesejahteraan psikologis siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat religiusitas 

siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang (2) Untuk mengetahui kesejahteraan 

psikologis (psychological  well being) SMK siswa Muhammadiyah 2 Malang (3) 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat religiusitas dengan kesejahteraan 

psikologis (psychological  well being) siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik korelasi 

Product Moment dari Carl Pearson. Variabel bebas (X) adalah tingkat religiusitas 

dan variabel terikat (Y) adalah kesejahteraan psikologis. Skala yang digunakan 

adalah dengan skal Likert. Uji validitas serta reliabilitas menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. Pengolahan data tersebut diolah menggunakan program IBM 

SPSS 20.0 for windows. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK 2 

Muhammadiyah Malang sebanyak 65 siswa.  

Berdasarkan analisa penelitian, pada variabel tingkat religiusitas rata-rata 

remaja berada dalam kategori sedang sebesar  69% (45 subjek) dan pada variabel 

kesejahteraan psikologis siswa berada dalam kategori sedang  sebesar  76% (49 

subjek). Hubungan tingkat religiusitas dengan kesejahteraan psikologis siswa 

SMK Muhammadiyah 2 Malang diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 

0,420 serta pada taraf signifikan 0,000 ≤ 0,05 (5%) yang berarti bahwa adanya 

hubungan positif menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya religiusitas 

siswa maka dengan sendirinya tingkat kesejahteraan psikologis siswa SMK 

Muhammadiyah 2 Malang semakin meningkat. 


