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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan beberapa hal terkait penelitian, termasuk latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.  

A. Latar Belakang Penelitian 

Hidup dan mati dapat dipandang sebagai dua sisi berbeda pada mata koin 

yang sama. Terlepas dari apapun keinginan manusia, kematian akan menghadapi 

setiap jiwa yang bernyawa, termasuk manusia (Wen, 2010). Dalam menghadapi 

kematian, tidak ada yang tahu pasti kapan, dimana dan bagaimana kematian itu 

terjadi. Maka, ketidakjelasan kematian inilah yang menyebabkan seseorang 

mengalami death anxiety atau kecemasan kematian (Schumaker, Barraclough & 

Vagg, 1988; Hartanto, 1996).  

 Death anxiety dapat didefinisikan sebagai emotional distress dan insecurity 

yang meningkat ketika menghadapi kejadian kematian atau hal yang menyangkut 

dengan kematian, dimana konsep ini mencakup antara takut kematian pada 

dirinya dan orang lain, termasuk pemikiran pada kehidupan setelah kematian 

(Kastenbaum, 2000). Death anxiety bersifat universal, namun setiap individu 

memberikan pengalamannya dan mengekspresikannya secara berbeda-beda 

(Demuthova, 2013; Chuin & Choo, 2009). Adapun keadaan ini bersifat normal, 

kecuali jika individu tersebut tidak dapat mengontrolnya maka hal tersebut akan 

menjadi masalah pada kehidupan individu tersebut (Demuthova, 2013). 

Diantaranya adalah menimbulkan gangguan fungsi-fungsi emosional seperti 

neurotisme, depresi dan psikosomatis, Feifel & Nagy (dalam Wicaksono & 

Meiyanto, 2003). 

Berhubungan dengan tahap perkembangan kehidupan, Kastenbum (2010) 

menjelaskan bahwa tidak ada usia pasti dimana seseorang memiliki keadaan 

death anxiety, nyatanya kematangan perkembangan seseorang lebih penting untuk 
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memahami keadaan tersebut. Namun di sisi lain, peningkatan kesadaran mengenai 

kematian diyakini Santrock (1995) muncul sejalan saat seseorang beranjak tua. 

Adapun puncak dari keadaan death anxiety umumnya terjadi pada seseorang di 

rentang usia dewasa madya (Kastenbaum, 2001; Neimeyer et al., 2004; Cicirelli, 

2006; Lehto & Stein, 2009). Seseorang yang berada pada dewasa madya 

sebenarnya lebih takut menghadapi kematian dibandingkan dengan seseorang 

yang berada pada masa dewasa awal atau dewasa akhir Kalish & Reynolds, 

(dalam Santrock, 2002).  Hal ini terjadi diantaranya karena selama masa dewasa 

madya masalah kesehatan menjadi persoalan utama bagi mereka (Santrock, 

2002). Selain itu, pada usia dewasa madya kehilangan  anggota keluarga yang 

lebih tua menjadi tanda bagi mereka bahwa kehidupan masa tua dan gerbang 

kematian mereka semakin dekat, Kastenbaum (dalam Kourakis, 2008).  

Death anxiety dipengaruhi berbagai variabel seperti gender, religiuistas, etnis 

dan tingkat pendidikan (Wen, 2010; Chuin & Choo, 2009; Kourakis, 2008). 

Meskipun demikian, penelitian mengenai hubungan antara variabel-variabel 

tersebut memiliki beberapa hasil yang tidak konsisten antara satu peneltian 

dengan yang lainnya (Kourakis, 2008). Seperti halnya religiusitas memiliki hasil 

yang tidak konsisten pada beberapa penelitian (Harding et al, 2005; Wen, 2010; 

Chuin & Choo, 2009).  

Religiusitas adalah kepercayaan, perasaan dan praktik yang erat kaitannya 

dengan agama (Ho & Ho, 2007). Religiusitas dalam kaitannya dengan kematian 

menurut Terror Management Theory (Solomon, Greenberg, & Pyszczynski, 

1998) dipandang sebagai jalan dan tujuan untuk seseorang memaknai kehidupan, 

adapun seseorang yang taat dalam agamanya dapat mengurangi kondisi 

kecemasan kematian (death anxiety) dan mampu mempersiapkan diri dalam 

fungsi perlindungan menghadapi kehilangan eksistensi (existential despair). 

Telah banyak peneliti yang menjelaskan hubungan antara religiusitas dan 

death anxiety. Namun hubungan tersebut memiliki hasil yang tidak konsisten 

pada beberapa penelitian. Religiusitas memiliki korelasi negatif dengan death 

anxiety, dimana seseorang yang memilki religiusitas tinggi akan memiliki death 
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anxiety yang rendah (Lester & Templer, 1993; Kastenbaum, 2000; Arnold, 2007). 

Di sisi lain, seseorang yang memiliki religiusitas tinggi ternyata memiliki death 

anxiety yang tinggi pula (Lazar, 2006; Power & Smith, 2008). Sedangkan 

beberapa yang lainnya menyebutkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

siginifikan antara religiusitas dan death anxiety (Roff, Butkeviciene, & 

Klemmack, 2002; Abdel-Khalek & Lester, 2009).  

Berbicara mengenai religiusitas, masyarakat Indonesia adalah masyarakat 

religius yang berpegang pada nilai-nilai dalam ajaran agamanya pada setiap sikap 

serta kehidupan pada umumnya (Daradjat, 1989). Hal ini secara eksplisit 

tercantum pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dan berdasarkan sila pertama 

Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa. Negara. Dari berbagai agama yang diakui 

oleh negara Indonesia, agama islam tercatat sebagai agama yang paling banyak 

pemeluknya dengan jumlah per tahun 2010 adalah 207,2 juta jiwa atau sekitar 

87,18 persen (BPS, 2010). Dimana penduduk di Jawa Barat tercatat sebagai 

pemeluk agama islam terbanyak di Indonesia, yakni sekitar 41,76 juta (bps.go.id, 

2010). Adapun, salah satu daerah yang memiliki jumlah muslim terbesar di Jawa 

Barat adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan presentase 99.96% 

(tasikmalayakab.bps.go.id, 2015), dengan jumlah populasi dewasa madya 

sebanyak 398.612 (tasikmalayakab.bps.go.id, 2015). Kondisi Kabupaten 

Tasikmalaya dikenal dengan masyarakatnya yang sangat menjunjung tinggi nilai-

nilai agama islam dalam aktivitas kesehariannya (renstra, 2010). Sejalan dengan 

hal tersebut. Kabupaten Tasikmalaya mencantumkan aspek agama islam dalam 

visi pembangunan daerahnya tahun 2005-2025, yakni ‘Kabupaten Tasikmalaya 

Yang Religius/Islami, Maju dan Sejahtera Tahun 2025’ (tasikmalayakab.go.id, 

2014).  

Beberapa penelitian mengenai hubungan religiusitas dan death anxiety dengan 

subjek partisipan Indonesia telah dibahas oleh beberapa peneliti, namun nyatanya 

penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda. Religiusitas secara signifikan 

memiliki hubungan negatif dengan death anxiety (Siswati, 2014). Sedangkan 

Muthoharoh & Andriani (2014), menjelaskan bahwa religiusitas dan death 
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anxiety tidak memiliki hubungan atau korelasi. Selain hasil yang berbeda, kedua 

penelitian tersebut belum memaparkan hubungan religiusitas dan death anxiety 

dewasa madya pada masyarakat muslim sebagai mayoritas agama di Indonesia. 

Hal ini setidaknya perlu diperhatikan mengingat penelitian sebelumnya mengenai 

hubungan antara religiusitas dan death anxiety pada muslim memiliki hasil yang 

berbeda pula, yakni adanya korelasi negatif (Suhail & Akram, 2002) dan tidak 

ada korelasi yang signifikan antar keduanya (Azaiza et al, 2010). 

Berdasarkan beberapa peneilitian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa 

hubungan antara religiusitas dan death anxiety memiliki hasil yang tidak 

konsisten. Maka dari itu, Muthoharoh & Andriani (2014) mengungkapkan bahwa 

penelitian selanjutnya antara religiusitas dan death anxiety, hendaknya 

menggunakan variabel lain yang dapat menjadi mediator, sehingga dapat terlihat 

hubungan yang lebih jelas diantara keduanya. 

Di sisi lainnya, religiusitas memiliki hubungan dengan kebermaknaan hidup 

(meaning in life). Dimana religiusitas memiliki korelasi yang positif dengan 

meaning in life (Chamberlain & Zika, 1998; Steger & Frazier, 2005; Hick & 

King, 2007). Hal ini didukung dengan penelitian yang mejelaskan bahwa 

kebermaknaan hidup telah banyak diidentifikasikan menjadi salah satu variabel 

yang sangat berpengaruh menjadi mediator antara religiousness dan 

psychological health, life satisfaction, self esteem dan optimism (Steger & Frazier, 

2005). 

Kebermaknaan hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan 

berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan 

tujuan dalam kehidupan (the purpose in life) (Bastaman, 2007).  Secara lebih 

jauh, kebermaknaan hidup memiliki dua dimensi penting, yakni presence of 

meaning (kebermaknaan pada diri individu secara subjektif) dan search for 

meaning (dorongan dan orientasi menemukan kebermaknaan dalam hidup) 

(Steger & Frazier, 2005).  

Dalam kaitannya dengan religiusitas, salah satu fungsi keagamaan adalah 

menyediakan sarana bagi individu untuk mendapatkan makna pengalaman dari 
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tujuan hidup mereka (Emmons & Paloutzian, 2003). Dan salah satu fungsi 

manfaat inti pengalaman keagamaan tersebut adalah sejauh mana individu 

memberi makna dan koherensi tentang kebenaran tertinggi (Exline, 2002; 

Simpson, 2002). Dengan demikian, agama adalah menyangkut kebenaran yang 

suci tentang memberikan kesempatan individu untuk menemukan tujuan atau 

makna dalam hidup mereka (Steger & Frazier, 2005). 

Selain itu, kebermaknaan hidup tidak hanya memiliki korelasi dengan 

religiusitas. Dilihat dari beberapa penelitian, kebermaknaan hidup menjadi salah 

satu faktor yang memengaruhi death anxiety. Kebermaknaan hidup memiliki 

korelasi negatif dengan kecemasan secara umum (Shiah et al, 2013). Lebih lanjut, 

korelasi negatif pun ditunjukkan kebermaknaan hidup terhadap death anxiety 

(Sheth, 1990; Wijayanti & Lailatushifah, 2012). Individu yang memiliki 

kebermaknaan hidup yang tinggi akan mempunyai tujuan hidup yang jelas 

sehingga dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan death anxiety karena 

individu tersebut meyakini bahwa ia telah melakukan hal yang terbaik dalam 

hidupnya (Wijayanti & Lailatushifah, 2012). 

Maka berdasarkan pemaparan diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui 

pengaruh religiusitas terhadap death anxiety dimediasi kebermaknaan hidup pada muslim 

dewasa madya di Kabupaten Tasikmalaya. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan death anxiety pada 

muslim dewasa madya di Kabupaten Tasikmalaya? 

2. Apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan kebermaknaan hidup 

pada muslim dewasa madya di Kabupaten Tasikmalaya? 

3. Apakah terdapat hubungan antara death anxiety dengan kebermaknaa 

hidup pada muslim dewasa madya di Kabupaten Tasikmalaya? 
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4. Apakah terdapat pengaruh mediasi dari kebermaknaan hidup terhadap 

hubungan antara religiusitas dan death anxiety pada muslim dewasa 

madya di Kabupaten Tasikmalaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara religiusitas dengan death anxiety pada 

muslim dewasa madya di Kabupaten Tasikmalaya 

2. Mengetahui hubungan antara religiusitas dengan kebermaknaan hidup 

pada muslim dewasa madya di Kabupaten Tasikmalaya 

3. Mengetahui hubungan antara death anxiety dengan kebermaknaa hidup 

pada muslim dewasa madya di Kabupaten Tasikmalaya? 

4. Mengetahui pengaruh mediasi dari kebermaknaan hidup terhadap 

hubungan antara religiusitas dan death anxiety pada muslim dewasa 

madya di Kabupaten Tasikmalaya 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, tentunya diharapkan 

penelitian ini mampu memberi manfaat baik secara teori maupun praktis. Adapun 

manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 

kekurangan dari penelitian sebelumnya sehingga mampu menjadi menjadi 

bahan masukan empiris bagi pengembangan ilmu psikologi terutama 

kajian keilmuan psikologi sosial, klinis dan perkembangan.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis dapat dijadikan bahan referensi bagi dewasa madya 

mengenai berbagai aspek tertentu dalam menghadapi death anxiety.  

E. Stuktur Organisasi Skripsi 

1. Bab I Pendahuluan 
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Berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

2. Bab II Kajian Teori 

Berisi uraian mengenai konsep, teori mengenai pengaruh tujuan dan 

performansi pengerjaan tugas terhadap reaksi bekerja dalam kelompok, serta 

kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Berisi uraian mengenai metode penelitian, diantaranya: lokasi dan partisipan 

penelitian, desain eksperimen, variabel penelitian dan operasionalisasi konsep 

penentuan tujuan dan konsep reaksi bekerja dalam  kelompok, instrumen 

penelitian yang digunakan, prosedur penelitian, dan tahap analisis data. 

4. Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan 

Berisi hasil analisis data penelitian dan pembahasannya. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Berisi penafsiran peneliti terhadap hasil penelitian, beserta saran dan 

rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian 

 


