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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses kehidupansetiap manusia akan dihadapkan kepada berbagai

kebutuhan baik yang bersifat fisik, psikis maupun sosial. Karena kebutuhan inilah

yang menyebabkan manusia termotivasi untuk melakukan aktifitas atau tindakan

tertentu, dengan kata lain tanpa adanya kebutuhan manusia tidak akan tertarik

untuk melakukan aktifitas sehari-hari(Samsul,2007: 7).Namun demikian,

kebutuhan itu tidak selaludapat terpenuhi secara maksimal. Hal ini dapat

menimbulkan permasalahan yang membuat tekanan psikologis (psychological

stress) pada individu. Sehingga kondisi ini bisa menimbulkan berbagai masalah

pada individu tersebut.

Respon terhadap permasalahan yang dihadapisebagai dampak dari tidak

terpenuhinyakebutuhan individu itu, ada yang menyikapi dengan cara yang

positive dan ada pula yang negative. Hal ini tergantung dari strategi yang

digunakan individu dalam menghadapi dan menyikapi permasalahan yang

dialaminya.Menurut Lazarus, 1976 (dalam Indirawati, 2006:71) pemilihan cara

atau strategi mengatasi masalah ini disebut dengan istilah proses coping.

Fakta dalam kehidupanmenunjukkan bahwa ada yang memilih cara atau

strategi pemecahan masalah yang bersifat negative, diantaranya: seorang

mahasiswa suatu perguruan tinggi bunuh diri hanya karena masalah percintaan

(Tribunnews. Com, Desember 2012). Kasus lainnya, seorang mahasiswa memilih
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bunuh diri karena terjerat hutang (Kabar cepat. Com, Desember 2012).Sebaliknya

ada pula fakta yang menunjukkan sekelompok individu memilih cara atau strategi

yang bersifat positive dalam pemecahan masalahnya diantaranya: Gebi seorang

mahasiswi yang papernya menjadi juara tingkat internasional dimana pada

awalnya kalah ditingkat nasional (Campus Life Megazine. Com, 1 Febuari 2013 ).

Fakta diatas menunjukan bahwa copingmahasiswa cukup

memperihatinkan. Contoh coping mahasiswa yang positive bisa kita lihat pada

mahasiswa yang tinggal di asrama UIN SUSKA Riau dalam menyelesaikan

permasalahan yang dialaminya.Salah satu contohnya ditemukan padaIF, ketika ia

dihadapkan pada keadaan kesulitan keuangan, ia tidak lari dari masalah, tapi

malakukan cara-cara yang konstruktif dengan membuka usaha dan berdoa dan

melalui usaha tersebut, masalah keuangan yang dihadapinya berangsur-angsur

teratasi. Perilakupositivecoping tersebut terjadi karena mahasiswa di asrama

mendapatkanpendidikan, pembinaan keagamaan. Adanya aturan dan program

yang ada di asrama UIN SUSKA Riauyang bertujuan untuk mengintegrasikan

keilmuan umum dan agama, serta mengamalkan ilmunya dan memiliki akhlak

mulia (Mawardi dan Haswir, 2011: 15).

Coping yang menggunakan pendekatan agama disebut sebagai religious

coping. Religious coping didefinisikan sebagai proses memanejemen (menguasai,

membiarkan saja, mengurangi, meminimalkan) desakan dan dorongan baik dari

internal maupun eksternal, dimana agama menjadi orientasi dalam penilaian,

aktivitas, dan tujuan bagi individu dalam menghadapi kondisi kehidupan

(Trimulyaningsih & Rachmana, 2008: 10).Berkaitan dengan religious coping
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sebagai salah satu strategi coping, Raiya (2008: 13) menyebutkan terdapat dua

pola religious coping yaitu: positive religious coping dan negative religious

coping. Lebih lanjut Raiya(2008: 13) mengatakan metode Positive religious

coping menggambarkan hubungan yang baik dengan Tuhan, keyakinan bahwa ada

arti yang lebih besar untuk ditemukan dan rasa keterhubungan spiritual dengan

orang lain. Sebaliknya negative religious coping melibatkan ekspresi hubungan

yang kurang baik dengan Tuhan.

Namun dalam observasi dan pengamatan peneliti masih ada mahasiswa

yang tinggal di asrama UIN SUSKA Riau belum menggunakan positive religious

coping. Diantaranya dari kasus yang dialami oleh AR,ketika dihadapkan  pada

masalah, yang dilakukannya adalah lari dari permasalahan dengan cara

membiarkan tanpa menyelesaikanya sehingga menimbulkan masalah yang baru

yaitu konflik yang semakin sulit diselesaikan dan menghambat perkuliahannya.

Contoh lain bisa dilihat pada BA, yang tidak nyaman dengan teman sekamar

karena masalah sikap dan kebersihan. Karena masalah tersebut BA keluar dari

asrama sebelum selesai pendidikanya, BA lari dari masalah bukan menyelesaikan

masalah.

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti kemukakan sebelumnya maka

diasumsikan bahwa coping seseorang akan semakin baik apabila kematangan

beragamanya baik. Manurut Allportkematangan beragama mempengaruhi coping

seseorang,Allport (dalam Rahayu, 2006: 29) menyatakan Individu yang matang

agamanya akan bersikap dinamis, yaitu berperilaku terarah, terkontrol dan

mengalami perubahan karena pengaruh agamanya. Adanya pengaruh agama
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dalam berperilaku dan bertindak tentu memungkinkan individu untuk

memiliki kemampuan mengontrol perilaku termasuk ketika dihadapkan oleh

masalah.Dengan demikian, integrasi dan keseimbangan aspek-aspek religiusitas

akan menumbuhkan pribadi-pribadi yang seutuhnya, yang selaras antara

keyakinan, pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupannya, yang selanjutnya

berhubungan erat dengan sejauh mana kualitas strategi copingsaat dia menghadapi

masalah (Indirawati, 2006: 71).Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

tingkah laku coping individu. Faktor-faktor tersebut menurut Indriwati (2006:

73)antara lain: peningkatanpemahaman agama.Hal ini diperkuat pula oleh

pandangan Hadisuprapto, 1994 (dalam Indirawati, 2006: 86) yang mengemukakan

bahwa peningkatan pemahaman agama pada diri seseorang akan mempengaruhi

strategi seseorang dalam menghadapi masalahnya. Hal ini dipertegas oleh Darajat

(dalam indirawati 2006: 86) yang mengatakan agama akan memberikan solusi

terhadap permasalahan yang dihadapi sebagai perwujudan dari pemahaman nilai-

nilai agama.

Berdasarkan pada fenomena yang telah disebutkan, mahasiswayang

tinggal di asramayang dikategorikan telah memiliki kematangan beragamatidak

selalu menggunakan positive religious copingdalam menyelesaikan permasalahan

yang dihadapinya. Seharusnya agama dijadikan sebagai salah satu strategi coping

ketika menyelesaikan masalahnya, maka mahasiswa yang tinggal di

asramaseyogyanya menggunakanpositive religious coping ketika dihadapkan pada

permasalahan.Permasalahan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan
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kajian ilmiah dengan mengangkat judul “pengaruh kematangan beragamaterhadap

positive religious coping pada mahasiswa asramaUIN SUSKA Riau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu

maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmanakah tahap kematangan beragamamahasiswa asrama UIN

SUSKA Riau.

2. Sejauhmanakah tahappositivereligious copingmahasiswa asrama UIN

SUSKA Riau.

3. Apakah ada pengaruh kematangan beragamaterhadappositivereligious

coping pada  mahasiswaasramaUIN SUSKA Riau.

4. Apakah ada perbedaan kematangan beragama dan positivereligious

copingpada mahasiswa dan mahasiswi asrama UIN SUSKA Riau.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tingkat kematangan beragama mahasiswa asrama UIN SUSKA Riau.

2. Tingkat positive religious copingmahasiswa asrama UIN SUSKA Riau.

3. Pengaruh kematangan beragamaterhadappositive religious copingpada

asrama UIN SUSKA Riau serta

4. Perbedaan kematangan beragama dan positive religious copingpada

mahasiswa dan mahasiswiasramaUIN SUSKA Riau.
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D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih orisinil. Dengan demikian

untuk mempertimbangkan keasliannya, perlu dilihat dan ditelaah beberapa

penelitian yang memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang peneliti

lakukan. Salah satu penelitian yang membahas topik seperti yang peneliti lakukan

adalah penelitian yang dilakukan Indirawati (2006) yang berjudul “Hubungan

antara kematangan beragama dengan kecenderungan strategi coping”. Kesamaan

penelitian ini terletak pada variabel kematangan beragama sebagai variabel bebas,

sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yaitu pada

variabel terikat, pada penelitian yang dilakukan Indirawati variabel terikatnya

adalah kecenderungan strategi coping, dan pada penelitian yang peneliti lakukan

variabel terikatnya adalah positive religious coping.Selain itu, karakteristik

subjeknya juga berbeda. Pada penelitian Indirawati, subjeknya adalah mahasiswa

yang tidak tinggal di asrama sementara pada penelitian ini yang menjadi

subjeknya adalah mahasiswa yang tinggal di asrama.

Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Trimulyaningsih dan

Rachmana (2008) yang berjudul “positive religious coping style dan penerimaan

diri pada survivor gempa Yogyakarta”.Penelitianinimencoba

mengindentifikasikan anatara hubungan positive religious coping style dengan

penerimaan diri pada korban gempa. Persamaan dengan penelitian ini terletak

pada variabel positive religious coping sebagai variabel penelitian,

Trimulyaningsih dan Rachmana menempatkan positive religious coping sebagai
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variabel bebas sedangkan peneliti menempatkannya dalam penelitian sebagai

variabel terikat. Perbedaan lainnya terletak pada subjek dan tempat,

Trimulyaningsih dan Rachmana meneliti para korban gempa di Yogyakarta

sedangkan peneliti melakukanya pada  mahasiswa asramaUIN SUSKA Riau.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan penelitian ini masih

orisinil. Karena, sepengetahuan peneliti belum ada penelitian yang melihat

pengaruh kematangan beragama terhadap positive religious coping.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Internal

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami teori tentang

kematangan beragama dan positive religious coping serta memperkaya khazanah

keilmuan dalam bidang ilmu psikologi,khususnya bidang psikologi agama,

pendidikan dan perkembangan, khususnya mengenai pengaruh kematangan

beragama terhadap positive religious copingpada mahasiswa asrama UIN

SUSKA Riau.

2. Manfaat Eksternal

Menjadi masukan kepada pihak UIN SUSKA Riau untuk dapat

mempertahankan dan meningkatkan pendidikan model berasrama. Menjadi

penilaian kepada pihakasrama UIN SUSKA Riau dalam menjalankan proses

pendidikan serta masukan bagi mahasiswa yang tinggal di asrama UIN SUSKA

Riau bagi proses pendidikannya di asrama.


