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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Positive ReligiousCoping

1. Pengertian Positive Religious Coping

Coping menggambarkan proses aktivitas kognitif yang disertai dengan

aktivitas perilaku Folkman, 1984 (dalam Indirawati, 2006: 71). Perilaku yang

ditimbulkan dari coping tersebut memiliki tujuan dan konsekuensi, bisa berbentuk

positive maupun negative, dimana coping terdiri dari usaha, baik orientasi,

maupun aksi di dalam jiwa individu untuk memanejemen (menguasai,

membiarkan saja, mengurangi, meminimalkan) dari desakan baik internal maupun

eksternal serta konflik diantaranya azarus dan Folkmen, 1978 (dalam

Trimulyaningsih & Rachmana, 2008: 81).

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa coping

merupakan perilaku individu dalam merespon keadaan yang dirasakannya, dengan

menggunakan kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan atau menyikapi

keadaan yang dialaminya.

Copingindividu dipengaruhi oleh banyak hal. Diantaranya menurut

Indirawati (2006: 73), jenis masalah, jenis kelamin, pendidikan,kepribadian

maupun Locus Of Control pada diri seorang individu, penilaian diri,sedang

menstruasi atau tidak pada mahasiswi, juga dukungan sosial dan

tingkatanpemahaman agama. Mengacu kepada hal yang dapat mempengaruhi

coping seseorang sebagaimana yang disebutkan Indirawati (2006), maka
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pemahaman agama merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi bentuk

coping individu. Coping yang menggunakan pendekatan agama dalam menyikapi

permasalahan disebut coping religious(Pargament, 1997, dalam habibah, 2008:

49).

Coping religiousialah proses memanejeman(menguasai, membiarkan saja,

mengurangi, meminimalkan) desakan atau dorongan baik internal maupun

eksternal serta konflikdiantaranya, dimana agama dijadikan orientasi dalam

penilaian, aktifitas dan tujuan diterapkan oleh individu dalam menghadapi

permasalahan kehidupan (Trimulyaningsih & Rachmana, 2008: 83). Hal ini

sejalan dengan pendapat Sorayah (2012: 46), yang mengatakan religious coping

adalah keyakinan beragama seseorang yang membuat individu melakukan coping

dalam situasi hidup yang penuh dengan stress, sehingga individu menjadi semakin

dekat dengan Tuhan atau malah sebaliknya yaitu menyalahkan Tuhan.

Menurut Raiya(2008: 13), dalam religious coping terdapat dua metode

yaitu: satu metode yang mencerminkan hubungan yang aman dengan Tuhan yang

disebut positive religious coping, sedangkan metode yang lainnya

menggambarkan hubungan yang kurang baik dengan Tuhan yang disebut

religious coping negative.

Metodepositive yang disebut sebagai metode positive religiouscoping

yangmerupakan ekspresi dari rasa spiritualitas, hubungan aman dengan Tuhan,

sebuah keyakinan bahwa adayang berarti dapat ditemukan dalam kehidupan, rasa

keterhubungan spiritual dengan sesama.Positive relegiouscoping akan menjadi

bagian dari metode penilaian kembali yang melihat agama dengan baik.
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Sementara itu, metodenegative disebut sebagai metode coping negative yaitu

ekspresi dari hubungan kurang baik dan tidak nyaman dengan Tuhan(Aflakseir &

Coleman, 2011: 45).

Positive religious coping adalah proses memanejeman desakan atau

dorongan baik internal maupun eksternal serta konflik diantaranya, dimana agama

menjadi suatu orientasi dalam penilaian, aktivitas dan tujuan yang ditetapkan,

yang merupakan ekspresi rasa spitualitas, yang menampakanhubungan yang aman

dengan Tuhan, adanya kepercayaan bahwa terdapat makna untuk didapatkan

dalam kehidupan, sertaadanya rasa keterhubungan spiritual dengan

sesama(Trimulyaningsih & Rachmana, 2008: 83).

Raiya(2008: 13), menyebutkan positive religious coping mencerminkan

hubungan aman dengan Tuhan, keyakinan akan adanya arti yang lebih besar untuk

ditemukan dan rasa keterhubungan spiritual dengan orang lain. Hal ini juga

disebutkan Lucerro (2010: 21),bahwa proses coping dengan positive religious

coping berhubungan dengan hasil implus control, problem solving, self esteem,

dan kesehatan fisik yang baik akibat dari penggunaan agama dalam proses coping.

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas maka dapat

disimpulkan bahwapositive religious coping merupakan metode dalam

prosescoping dengan menjadikan agama sebagai pedoman dalam menghadapi

masalah  yang mencerminkan hubungan yang baik dengan Tuhan.

2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi PositiveReligious Coping

Positive religious coping merupakan suatu bagian dari coping. Oleh sebab

itu, maka pembahasan tentang coping dan faktor yang mempengaruhinya perlu
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dijelaskan, sehingga pembahasan positive religious coping lebih komprehensif.

Rahayu, 1997 (dalam Trimulyaningsih, 2006: 34), menyatakan empat faktor yang

mempengaruhi coping yaitu:

a. Tingkat Pendidikan

Tingkatan pendidikan individu akan mempengaruhi metode dan bentuk

penyelesaian permasalahan yang dihadapi individu. Tingkat pendidikan akan

membentuk cara berfikir dan bertindak secara realistis dan afektif terhadap

permasalahan. Kaitannya dalam positivereligious coping style, dimana informasi

yang diterima dan didapat individu yang memiliki tingkatan pendidikan yang

tinggi terutama pendidikan agama, akan mempengaruhi perkembangan dan

menumbuhkan pengetahuan agama dalam proses kehidupannya. Pengetahuan

inilah yang akan membentuk atau mempengaruhi positive religious coping style.

Sebaliknya individu yang tingkat pendidikanya rendah akan memiliki

keterbatasan dalam menyelesaikan masalahnya karena keterbatasan informasi

yang diterima.

b. Pengalaman

Pengalaman merupakan bahan acuan dan perbandingan individu dalam

menghadapi masalah baik yang sama maupun yang berbeda. Individu yang telah

memiliki pengalaman dalam menghadapi masalah dengan menggunakan metode

positive religious coping, ketika dihadapkan masalah pada waktu yang lain,

berpeluang untuk cenderung menggunakannya dalam menghadapi dan

menyelesaikan permasaahan-permasalahan yang baru. Hal ini

dikarenakanpengalaman merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup seseorang,
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terutama  bagi yang bisa berdamai dengan pengalamannya dan mengambil

pelajaran.

c. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu aturan nilai yang diyakini dan nilai-nilai

yang membentuk kebudayaanakan mempengaruhi perilaku. Dalam suatu

kebudayaan, jika nilai-nilai yang menjadi pembentuk kebudayaan itu bersumber

dari niai-nilai ajaran agama, maka kondisi ini akan membentuk sikap, cara berfikir

dan tingkah laku individu. Dengan demkian, kebudayaan yang di dalamnya

terdapat nilai-nilai agama yang diyakini dan dilaksanakan individu dengan baik,

maka akan mempengaruhi coping individu, terutama metode positive

religiouscoping.

d. Usia

Bertambahnya usia akan membuat individu memilki kemampuan dalam

metode berpikir, metode menyerap nilai-nilai kehidupan (termasuk nilai-nilai

agama) dan metode penyesuaian diri. Kematangan yang diperoleh akibat

bertambahnya usia termasuk kematangan dalam beragama akan mempengaruhi

individu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan suatu

permasalahan. Dengan demikian, individu yang matang secara usia akan punya

kemungkinan untuk menggunakan metode atau pendekatan agama dalam

menghadapi permasalahan.

Sementara itu, Pargament dkk. 1992, (dalam Trimulyaningsih, 2008: 36)

menyebutkan salah satupredictor penting dari positivereligious coping yang

berasal dari teori coping yakni “karakteristik situasi”. Tingkatan dan situasi
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permasalahan yang dihadapi akan memberikan pengaruh pada coping seseorang.

Tingkatan yang dimaksud ialah berupa jenis masalah, waktu permasalahan dan

kondisi psikologis individu yang menghadapi masalah. Jenis masalah disini

merupakan tingkatan, misalnya: masalah berat, sedang dan ringan. Adapun waktu

permasalahan merupakan tingkatan waktu, sedangkan kondisi psikologi

merupakan keadaan psikolgis individu ketika menghadapi masalah, misalnya:

masalah yang sedang bisa terasa berat bila kondisi psikologis sedang stress.

Begitu juga masalah yang berkaitan dengan agama maka hal itu cenderung

membuat individu menggunakan pendekatan agama karena situasi masalah yang

berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan dengan pendekatan agama.

Dari karekteristik situasi ini akan membuat idividu mengunakan coping yang

menggunakan positive religious coping.

Sedangkan Indirawati, (2006: 73) menyebutkan salah satu faktor yang

mempengaruhi positive religious coping, yaitu “pemahaman agama”. Pemahaman

agama akan memberikan pengaruh pada individu dalam menjalankan

kehidupannya, termasuk dalam meyelesaikan masalah. Individu yang memiliki

pemahaman agama yang baik akan berpeluang menggunakan agama sebagai

pedoman dalam melaksanakan kehidupan termasuk dalam menyelesaikan dan

menyikapi masalah. Sebaliknya pemahaman agama yang kurang baik akan

membuat individu tidak yakin dan tidak menggunakan agama sebagai pedoman

dalam menyelesaikan masalahnya. Hal ini diperkuat oleh Pargemant (1997: 101),

yang  juga menyebutkan sisi keagaman seseorang akan mempengaruhi coping.
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3. Ciri-Ciri Positive Religious Coping

Pargament dkk, 1998 (dalam Trimulyaningsih & Rachmana, 2008: 83).

menyebutkan ciri-ciri di dalam positive religious coping adalah:

a. Mencari dukungan spritual(seeking spiritual support),yaitu mencari

kenyamanan dan keamanan melalui cinta dan kasih sayang Tuhan (searching

for comfort and reassurance and thourgh God’s love end care). Dengan

mengenal dan mendekat pada Tuhannya, manusia akan merasa aman dan

tenteram. Najati, 2000 (dalam Trimulyaningsih & Rachmana, 2008: 86),

mengatakan hal itu  sebagai efek dari mengenal Tuhan. Menurut Najati dalam

diri manusia ada motivasi psikologis dan spiritual yang  merupakan kebutuhan

jiwa dan ruh untuk mengenal Tuhan, dan kebutuhan ini merupakan kebutuhan

pokok manusia. Dengan mengenal Tuhan, maka akan membuat individu

terhindar dari gelisah, ketidaktenangan dan ketakutan (dalam Trimulyaningsih

& Rachmana, 2008: 86).

b. Pengampunan religius(religious forgiveness),mencari pertolongan agama

dengan membiarkan pergi setiap kemarahan, rasa sakit, dan ketakutan yang

berkaitan dengan sakit hati (looking to religionfor help in letting go of anger,

hurt, and fear associated with an offense). Dalam Islam, konsep ini dilihat

dengan bentuk keikhlasan, menahan marah, mengatasi kesedihan, dan lain-

lain. Contoh, ketika menghadapi masalah individu akan mengucapkan

Innalillahi wa inna ilahi raji’un yang dengan pengucapan yang mencakup

ucapan, hati dan perilaku dan kesadaran bahwa Allah pemilik segalanya dan

pasti akan kembali kepadanya (Trimulyaningsih & Rachmana, 2008: 87).
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c. Kolaboratif / kerja sama(collaborative religious coping), yaitu mencari kontrol

melalui hubungan kerjasama dengan Tuhan dalamproblem solving (seeking

control thourgh a partnership with God in problem solving). Dalam Islam bisa

dilihat konsepnya berikhtiar untukmencapai sesuatu. Manusia harus berusaha,

disamping memohon kepada Allah dengan berdoa, serta bertawakal dan

berserah diri dari apa yang diusahakan (Trimulyaningsih & Rachmana, 2008:

87). Contoh: adanya sikap pasrah, yaitu menerima keadaan yang dialaminya.

Keyakinan ini timbul karena individu telah berusaha dengan semaksimal

mungkin. Gabungan dari usaha, doa lalu bertawakal akan hasilnya akan

membuat individu memiliki sikap pasrah akan keadaan atau hasil yang

diterima, inilah yang akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

individu ketika suatu keadaan tidak sesuai harapan dan di luar dugaan.

d. Keterhubungan secara spritual(spiritualconnection), yaitu mencari rasa

keterhubungan dengan kekuatan trensenden (seeking a sense of connectedness

with transcendent forces). Saat individu berusaha mencari rasa keterhubungan

dengan kekuatan yang transenden yaitu Tuhan, ketika dihadapkan masalah,

timbul kemampuan menangkap sisi lain yaitu berupa hikmah dari

permasalahan yang dihadapi dan melakukan reaksi terhadapnya dengan

menggunakan pendekatan spiritual. Kondisi ini akan membuat individu

mengambil kebaikan atau hikmah dari masalah tersebut sehingga

menguntungkannya.

e. Penyucian secara agama(religious purification), yaitu mencari pembersihan

spiritual melalui amalan religius (searching for spiritual cleansing through
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religious actions). Dalam Islam konsep ini selaras dengan takwa. Najati 2000

(dalam Trimulyaningsih & Rachmana, 2008 : 88), mengatakan, yang

dimaksud dengan takwa yaitu, menjaga dirinya dari murka dan azab Allah

SWT dengan cara menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan senantiasa

menjalankan ajaran Allah.

f. Penilaian agama secara menguntungkan(Benevolent religious coping), yaitu

mengambarkan / mendefenisikan kembali stressor malalui agama secara baik

dan menguntungkan (redefining the stressor through religion as benevolent

and potentially beneficial). Dalam Islam, konsep ini menggambarkan sikap

agar individu tetap berusaha untuk khusnudzon (beprasangka baik) kepada

Tuhannya(Trimulyaningsih & Rachmana, (2008: 88).

g. Fokus secara religius(religious focus), yaitu mencari pembebasan dari stressor

melalui pemusatan pada agama (seeking relief from the stressor through a

focus on religion). Dalam Islam, konsep ini dilakukan dengan cara melakukan

amalan baik wajib maupun sunnah. Najati 2000 (dalam Trimulyaningsih &

Rachmana, 2008: 88), menyatakan, menunaikan bermacam ibadah merupakan

pendidikan bagi kepribadian individu, membersihkan jiwa, mengajarkan sikap

terpuji yang denganya mampu bertahan mengahadapi kenyataan hidup.

Dengan melakukan ibadah, individu akan tahu bahwa ia ada dalam lindungan

dan naungan Allah SWT dan ia tahu Allah akan selalu menolongnya

(Trimulyaningsih & Rachmana, 2008: 89). Dengan demikian, dengan

menunaikan berbagai macam ibadah dapat melatih individu untuk bersabar,
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menanggung beban berat, serta saling menolong dalam menghadapi

permasalahan.

B. Kematangan Beragama

1. Pengertian Kematangan Beragama

Manusia pada dasarnya mengalami dua perkembangan, yaitu

perkembangan secara fisik dan mental. Perkembangan secara fisik dapat diukur

dengan usia kronologis dan puncak dari perkembangan fisik disebut kedewasaan.

Adapun perkembangan mental dilihat berdasarkan tingkat kemampuan dan

pencapaian tingkat kemampuan tertentu dalam perkembangan mental, dan puncak

dari perkembangan mental dinamakan kematangan (Rahayu, 2006: 22).

Menurut Allport (dalam Rahayu, 2006: 22), kematangan diartikan sebagai

pertumbuhan kepribadian dan inteligensi secara bebas dan wajar seiring dengan

perkembangan yang relevan, Allport menyebutkan, pribadi yang matang akan

terbuka pada semua fakta, pengalaman, nilai-nilai serta mempunyai arah pada

hidupnya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Hal ini juga diungkapkan

oleh Schuster & Asbum, 1980 (dalam Rahayu, 2006: 22), bahwa orang yang

berkepribadian matang akan terbuka pada proses hidup yang dijalaninya saat itu.

Salah satu bentuk dari kematangan mental ialah kematangan baragama

(Rahayu, 2006: 22).Allport (dalam Rahayu, 2006: 22), menyebutkan konsep

kematangan beragama yang diartikan sebagai sentiment keberagamaan yang

terbentuk dari pengalaman untuk merespon objek-objek konseptual dan prinsip
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yang dianggap penting dan menetap dalam agama dan dilakukan secara sadar

dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan tertentu.

Anshari 1991, menyatakan kematangan agama bisa saja terjadi diawali

dengan konversi agama atau bersamaan dengan perkembangan

kepribadianya.Kematangan kepribadian bisa dilihat dari jasmani dan

ruhiyah.Kematangan atau kedewasaan seseorang dalam beragama biasanya

ditunjukan dengan kesadaran dan keyakinan yang dianut individu dan kesadaran

memerlukan agama dalam hidupnya (dalam Sururin 2004: 91).

Kematangan atau kedewasaan dalam beragama tidak hanya ditujukan oleh

pengamalan agamanya yang baik, tapi juga dibarengi oleh pengetahuan agama

yang baik dan cukup mendalam, kematangan beragama akan membuat perbuatan

dan tingkah laku dengan rasa tanggung jawab bukan sekedar peniruan atau ikut-

ikutan (Sururin, 2004: 91). Jalaludin (2008: 123), menyebutkan kematangan

beragama ialah kemampuan seseorang dalam mengenali dan memahami nilai

agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menjadikannya sebagai

landasan bersikap dan bertingkah laku.

Berdasarkan dari konsep-konsep yang telah dikemukan di atas maka dapat

dapat disimpulkan bahwa kematangan beragama merupakan capaian tingkatan

seseorang dalam kehidupan beragama baik itu secara ilmu dan aplikasinya yang

tercermin dalam perilaku sebagaimana yang diajarkan dan dimaksud oleh ajaran

agama tersebut.
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2. Faktor-faktor Kematangan Beragamayang MempengaruhiPositive

Religious Coping

Micheal (dalam Rahayu, 2006: 23), membedakan faktor yang dapat

mempengaruhi kematangan beragama kepada dua faktor, yaitu: faktor dari dalam

diri individu (intern) dan faktor dari luar diri individu (ekstern), yang termasuk

faktor dari dalam individu meliputi:

a. Usia, dalam perkembangan yang berjalan secara normal, seorang yang matang

fisiknya akan matang pula psikis atau rohaninya walaupun tidak selalu

beriringan. Hal inilah yang akan berkaitan dengan kematangan beragama

individu, dimana usia akan menentukan tingkatan dan mempengaruhi

kematangan bergama individu. Sehingga akan terdapat perbedaan kematangan

beragama individu yang usianya lebih tua dibandingkan dengan individu

masih muda.

b. Pengalaman subjektif keagamaan, pengalaman yang dialami individu akan

mempengaruhi kematangan beragamanya. Jalaludin (2006), menyebutkan

tidak jarang musibah memberikan wawasan baru bagi seseorang untuk

kembali ke jalan agamanya. Melalui pengalaman yang dirasakan dan

berhubungan dengan spiritual seperti musibah, pertolongan Tuhan dan

kebahagian akan memberikan kesadaran kebutuhan sebagai manusia akan

Tuhan yang berhubungan dengan pembentukan kematangan beragama

individu.

Indirawati (2006: 86) menyatkan ada beberapa hal yang dapat

mempengaruhi kematangan beragama terhadap copingyaitu:
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a. Pemahaman agama, kapasitas mampu menerima dan menyerap ajaran agama

dengan baiak akan membentuk cara bertindak dan merespon, begitu juga

dalam berperilaku menyelesaikan masalah.

b. Motif, merupakan landasan dan tujuan katika akan berperilaku.

c. Motivasi, dorongan untuk melaksanakan perilaku coping.

3. Ciri-Ciri Kematangan Beragama

Allport, 1953(dalam Indirawati, 2006: 75), menyebutkan ciri-ciri

kematangan beragama sebagai berikut:

a. Memiliki kemampuan melakukan diferensisasi, Individu yang mempunyai

kemampuan melakukan diferensiasi yang baik, akan bersikap dan berperilaku

terhadap agama secara  objektif, kritis, reflektif, tidak dogmatis, observatif dan

tidak fanatik secara terbuka. Seseorang yang matang dalam beragama akan

mampu mengharmoniskan antara rasio dan dogma, mengobsevasi dan

mengkritik tanpa meninggalkan ketaatanya. Seseorang yang memilki

kehidupan beragama yang terdefferensiasiakan mampu menempatkan rasio

sebagai salah satu bagian dari kehidupan bergama selain segi sosial, spiritual

dan emosional, sehingga pandangan agamanya menjadi lebih kompleks dan

realistis Allport, 1953(dalam Indirawati, 2006: 75).

b. Berkarakter yang dinamis. Dalam diri individu yang berkarakter dinamis,

agama telah mampu mengontrol dan mengarahkan aktifitasnya. Dan aktifitas

keagamaan yang dilakukanya semuanya demi kepentingan agama itu sendiri

Subandi, 1995 (dalam Indirawati, 2006: 77).
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c. Memiliki konsistensi moral. Dalam diri individu yang matang beragama

ditandai dengan konsistensi individu pada konsekwensi moral yang dimiliki

yaitu, keselarasan antara tingkah laku dengan nilai moral keagamaan yang

dianut (Indirawati, 2006: 78).

d. Memiliki kemampuan yang komprehensif. Dalam diri individu yang

komprehensif, individu akan menjalankan keberagamaan secara  luas,

universal, toleran dan mampu menerima perbedaan. Dalam menjalankan

kehidupan beragama terdapat perbedaan pandangan atau pendapat, tetapi itu

semua tidak membuat timbul perpecahan dan pemaksaan kehendak. Selain

sikap saling menjaga dengan sesama pemeluk agama, sikap saling menjaga

antar pemeluk agama yang berbeda  juga dijaga sehingga tidak ada pihak yang

dirugikan (Indirawati,  2006: 78).

e. Integral.Individu yang keberagamaaanya matang akan mampu

mengintegrasikan atau menyatukan agama dengan berbagai aspek

kehidupanya, termasuk dengan ilmu pengetahuan. Kehidupan agama yang

integral, dimana agama digunakan individu sebagai petunjuk dan pedoman

segala aspek Subandi, 1995 (dalam Indirawati, 2006: 79).

f. Heuristik. Individu menyadari keterbatasan dalam beragama dan berusaha

untuk meningkatkan penghayatan dalam baragama. Individu akan menyadari

keterbatasanya dalam beragama, serta selalu berusaha untuk meningkatkan

pemahaman dan penghayatan dalam beragamaSubandi, 1995 (dalam

Indirawati, 2006: 79).
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C. Pembinaan Keagamaan di Asrama UIN SUSKA Riau

1. Asrama UIN SUSKA Riau

Asrama dibentuk untuk dapat merealisasikan integrasi ilmu yang dicita-

citakan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dimana asrama

diharapkan mampu mencetak mahasiswa/i menjadi intelektual yang ulama dan

ulama yang intelektual, sehingga nantinya asrama UIN SUSKA Riau mencetak

lulusan yang memiliki iman yang kuat, ibadah yang benar, akhlak yang mulia,

wawasan yang luas dan kemandirian.

Sebagai salah satu elemen dari Universitas, asrama UIN SUSKA Riau

memiliki visi dan misi dalam proses pendidikan kapada mahasiswanya. Adapun

visinya adalah: untuk menjadi lembaga utama dalam mempersiapkan mahasiswa

Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim yang berilmu, beramal, dan

berakhlak mulia. Berdasarkan visi tersebut maka misi dari asrama UIN SUSKA

Riau adalah:

a. Meyelenggarakan studi agama Islam secara mendalam dan menyeluruh

melalui sistem perpaduan pendidikan pondok pasantren dan perguruan tinggi.

b. Menyelenggarakan pengajaran bahasa arab dan inggris dengan intensif

sebagai alat komunikasi dan alat penguasaan ilmu pengetahuan.

c. Mempersiapkan mahasiswa yang dapat mewarisi dan mengembangkan tradisi

ilmiah dan amaliyah sesuai tuntutan zaman.

d. Melaksanakan  pembinaan akhlak mulia dengan menjadikan masjid sebagai

pusat kegiatan.
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e. Mempersiapkan kader-kader pemimpin umat yang memiliki kompetensi dan

integritas.

2. Tata Aturan Pembinaan

Dalam menjalankan pembinaan terhadap mahasiswa, asrama UIN SUSKA

Riau, memiliki aturan tertentu yang diberlakukan untuk semua mahasiswa

Asrama. Tata aturan itu meliputi :

a. Kewajiban

1) Mengamalkan syariat Islam sesuai dengan Al Quran dan Al Hadis.

2) Melaksanakan sholat bejamaah lima waktu beserta dzikirnya.

3) Memiliki perilaku yang mencerminkan al akhlak al-karimah

4) Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan.

5) Mentaati semua peraturan dan ketetapan yang berlaku di lingkungan asrama.

6) Menghormati para pengelola, pengasuh, muwajjih/ah, murobbi/ah, musyrif/ah.

7) Menggunakan bahasa Arab atau Inggris sebagai bahasa komunikasi harian

secara bertahap sesuai dengan tingkat penguasaan.

8) Meminta izin kepada muwajjih/ah, musyrif/ah ketika ingin pulang atau

mengikuti kegiatan di luar asrama melebihi batas waktu yang telah ditentukan

serta memberitahukan kedatanganya.

9) Menjaga/merawat fasilitas asrama dan hemat dalam menggunakan air dan

listrik.

10) Tidak dibenarkan pulang kampung kecuali 1 kali dalam 2 minggu.

11) Sudah berada di asrama sebelum maghrib kecuali mendapatkan izin dari

pembina, muwajjih/ah.
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b. Larangan

1) Melakukan perbuatan asusila (perbuatan mesum, duduk / berjalan dengan

lawan jenis, mencuri, mengkonsumsi narkoba, dan meminum minuman keras).

2) Membuka aurat (memakai celana pendek bagi laki-laki dan tidak memakai

jilbab, berpakaian transparan dan pendek dan atau memakai pakaian ketat bagi

perempuan) di depan umum.

3) Memasuki lingkungan asrama santri putri bagi santri putra dan sebaliknya.

4) Berambut gondrong, memakai asesoris perempuan seperti: gelang, anting,

kalung bagi santri putra, dan memakai perhiasan yang berlebihan bagi santri

putri.

5) Bermalam di luar asrama atau tinggal di luar asrama, walaupun di rumah dan

meneriman tamu bermalam di dalam kamar.

6) Menggunakan kompor, TV, VCD Player.

7) Membawa senjata api dan atau senjata tajam yang dapat membahayakan

keselamatan diri sendiri dan orang lain.

8) Membawa atau memelihara binatang peliharaan apapun.

9) Memindahkan, mengeluarkan, dan atau merusak inventaris kamar dan asrama,

atau mengotori lingkungan, kamar, dan fasilitas asrama lainya.

10) Melakukan kegiatan atau aktifitas yang merugikan / membahayakan diri

sendiri dan atau orang lain.

11) Tidak merokok baik di lingkungan asrama maupun di luar lingkungan.
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D. Kerangka Pemikirandan Hipotesis

1. Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini, teori utama yang digunakan adalah teori kematangan

beragama dari Allport, dan positive religious coping dari Pargament.

Teori kematangan beragama dari Allport (dalam Rahayu, 2006: 22),

menyebutkan konsep kematangan beragama yang diartikan sebagai sentiment

(sikap) keberagamaan yang terbentuk dari pengalaman untuk merespon objek-

objek konseptual dan prinsip yang dianggap penting dan menetap dalam agama

dan dilakukan secara sadar dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan tertentu.

Teori Positive religious coping menurut Pargament, 1988 (dalam

Trimulyaningsih & Rachmana, 2008: 83),adalah proses memanejeman desakan

atau dorongan baik internal maupun eksternal serta konflik diantaranya, dimana

agama menjadi suatu orientasi dalam penilaian, aktivitas dan tujuan yang

ditetapkan, yang merupakan ekspresi rasa spitualitas, yang menampakan

hubungan yang aman dengan Tuhan.

Manusia sebagai makhluk hidup tentu tidak terlepas dari kebutuhan fisik,

psikis, dan sosial. Kebutuhan tersebut tidak selalu dapat tercapai secara baik dan

terpenuhi. Kondisi tersebut memicu berbagai permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi bisa disikapi secara positive maupun negative

tentu tergantung dari cara yang digunakan individu. Cara yang digunakan individu

tersebut disebut dengan coping(Indiriwati 2006: 70).

Coping yang negative akan diperlihatkan dalam bentuk-bentuk perilaku

neurotis dan patologis. Sedangkan coping yang positivemaka respon perilaku
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yang ditampilkan dalam bentuk penyesuaian diri yang sehat dan cara-cara

mengatasi masalah yang konstruktif.

Fakta menunjukkan ada mahasiswa yang memilih copingnegative dan ada

pula yang positive. Coping mahasiswa yang positive bisa kita lihat pada

mahasiswa yang tinggal di asrama UIN SUSKA Riau dalam menyelesaikan

permasalahan karena mahasiswa yang tinggal di asrama UIN SUSKA Riau

mendapatkan pendidikan. Namun ternyata masih ada yang mahasiswa yang

tinggal di asrama UIN SUSKA Riau yang belum menggunakan copingpositive.

Salah satu bentukcoping yang positivedisebabkan oleh pengaruh

agama.Dewasa ini coping dengan pendekatan agama menjadi daya tarik karena

menjadikan agama sebagai orientasi penilaian. Adadua metode yang bisa

digunakan untuk mengatasi permasalahan dengan pendekatan agama yaitu:

metode positive religious coping dan metode coping religious negative. Metode

positive religious coping mencerminkan hubungan baik dengan Tuhan, sebaliknya

metode religious coping negative melibatkan suatu hubungan yang tidak baik

dengan Tuhan dimana agama sebagai suatu sumber masalah (Raiya, 2008: 13).

Dari kedua metode tersebut, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan

positive religious coping. Hal ini mengacu pada pendapat Lucero (2010: 21), yang

menyatakan metode positivedalam menghadapi masalah manunjukkan hasil

kesehatan fisik dan jiwa yang baik dalam menghadapi masalah dibanding dengan

pola yang negative.

Lebih lanjut Pargament dkk, 1998 (dalam Trimulyaningsih & Rachmana,

2008: 83), menyebutkan ciri-ciri di dalam Positive Religious Coping adalah :
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Mencari dukungan spritual (seeking spiritual support), pengampunan religius

(religious forgiveness), kolaboratif / kerja sama (collaborative religious coping),

keterhubungan secara spritual (spiritualconnection) penyucian secara agama

(religious purification).

Mengacu pada karekteristik dari Positive religious copingseperti telah

dikemukakan di atas, maka kemampuan sesuai karekteristik itu tidak akan

berjalan dengan baik jika aspek agamanya tidak mencapai titik kematangan.

Kehidupan beragama yang baik akan tercermin dalam perilaku dan terintegrasi

dalam diri individu begitu juga ketika dihadapkan pada permasalahan.

Adanya pengaruh agama dalam berperilaku dan bertindak tentu

memungkinkan individu untuk memiliki kemampuan mengontrol perilaku

termasuk ketika dihadapkan oleh masalah( Rahayu,  2006: 29). 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 metode copingsaat seseorang menghadapi masalah

(Indirawati, 2006: 71). Kehidupan beragama yang baik ditandai dengan

kematangan beragama. Allport menyebutkan (dalam Rahayu, 2006: 22), pribadi

yang matang akan terbuka pada semua fakta, pengalaman, nilai-nilai serta

memberi arah pada kerangka hidup,  baik secara teoritis maupun secara

praktis.Lebih lanjut Allport 1953, (dalam Indirawati, 2006: 75),mengatakan orang

yang matang beragama ditandai dengan: memiliki kemampuan melakukan
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diferensiasi,berkarakter yang dinamis, memiliki konsistensi moral, memiliki

kemampuan yang komprehensif, integral, danheuristic.

Berdasarkan karakteristik dari kematangan beragama dan positive

religious coping yang telah dikemukakan di atas, maka bagaimana pengaruh

kematangan beragama terhadap positive religious coping dapat dijelaskan sebagai

berikut:orang yang matang beragama salah satunya berkarakter dinamis. Individu

yang berkarakter dinamis menurut Subandi, 1995 (dalam Indirawati 1995: 77),

aktivitas keagamaannya dilaksanakan semuanya demi kepentingan agama itu

sendiri. Jika dikaitkan dengan positive religious coping, maka individu yang

mampu mengontrol motif aktivitasnya ketika dihadapkan pada permasalahan,

individu tersebut akan mampu mengontrol motif negative sebagai respon dari

permasalahan yang dihadapinya. Kemampuan mengontrol motif negative tersebut

akan membentuk peluang munculnya barbagai aktivitas positive, yang salah

satunya mendekatkan diri pada Allah, menerima dengan ikhlas musibah yang

dihadapi, berdoa ketika ada masalah. Hal ini menunjukan telah terjadinya seeking

spritualsuport (mencari dukungan spritual), dan religious

forgivenes(pengampunan religius). Dengan demikian, individu yang matang

beragama akan menjadikan positive religious coping sebagai metode dalam

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, individu yang matang beragama yaitu berkarakter konsistensi

moral. Individu yang konsistensi moral menurut Indirawati (2009: 78),  adalah

individu yang memiliki keselarasan antara perilaku dengan nilai moral agama.

Kaitannya dengan positive religious coping adalah: individu yang bertingkah laku
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sesuai nilai moral agamanya, ketika dihadapkan pada permasalahan dia akan

mampu mengontrol perilakunya untuk tidak berperilaku negative, sehingga akan

membentuk terjadinya berbagai perilaku yang positive. Individu tidak akan

malakukan perilaku yang dilarang agama, tetap beribadah dan berbuat baik karena

agama mengajarkan demikian. Hal itu sesuai dengan karakteristik spritual

connection(keterhubungan secara spritual), religious purification (penyucian

secara agama), benevolent religious reappraisal (penilaian agama yang

menguntungkan) dan religious focus(fokus secara religius) dalam metode positive

religious coping. Dengan mengacu pada uraian di atas maka orang yang mencapai

kematangan beragama akan menggunakan metode positive religious coping dalam

menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup.

Keterkaitan hubungan antara positive religious coping dengan kematangan

beragama sebagaimana telah diuraikan di atas juga didukung oleh hasil penelitian

dan pendapat para ahli. Subandi, 1995 (dalam Indirawati, 2006: 80), mengatakan

seseorang yang menjalankan kehidupan beragama dengan tingkat pemahaman

keagamaannya yang baik akan tercermin dalam berbagai aspek kehidupannya,

termasuk metode dalam mengahadapi masalahnya.

Sementara itu, hasil penelitian Indirawati (2006: 70), yang menyimpulkan

rendahnya kematangan beragama secara tidak langsung akan memicu terjadinya

banyak kesalahan dalam mencari jalan keluar atas permasalahan yang

dihadapinya. Selanjutnya Indirawati menyatakan, integrasi dan keseimbangan

aspek-aspek religiusitas akan menumbuhkan pribadi-pribadi yang seutuhnya, yang

selaras antara keyakinan pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupannya yang
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akan berhubungan erat dengan sejauh mana kualitas metode coping pada saat

menghadapi masalah (Indirawati 2006: 71). Selanjutnya Hadisuprapto, 1994

(dalam Indirawati, 2006: 86), mengemukakan bahwa peningkatan pemahaman

keagamaan pada diri seseorang akan mempengaruhi metode seseorang dalam

menghadapi masalahnya.

Derajat, 1978 (dalamIndirawati, 2008: 86) menyatakan ketika seorang

terbentur oleh permasalahan maka keimanan akan cepat bertindak menimbang,

meneliti, mencari tahu bagaimana solusi tehadap permasalahan tersebut.

Keyakinan itu mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya.

Indirawati juga menyebutkan ada korelasi antara kematangan beragama dengan

metode coping dimana orang yang matang beragama akan cenderung fokus pada

masalah (Indirawati 2006: 86).

Berdasarkan uraian di atas, maka gambaran hubungan antara kematangan

beragama dengan Positive Religious Coping, dapat digambarkan dalam skema

berikut:
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Variabel Yang Tidak Diteliti

Variabel Yang Diteliti

Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam karangka pemikiran, maka hipotesis yang

diajukan pada penelitian ini adalah “ada pengaruh antara kematangan beragama

dengan positive religious coping pada mahasiswa yang tinggal di asrama UIN

SUSKA Riau”. Ini berarti tinggi rendahnya kematangan beragama mahasiswa

UIN SUSKA Riau yang tinggal di asrama berkaitan dengan positive religious

copingmereka dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain semakin tinggi

tingkat kematangan beragama pada mahasiswa UIN SUSKA Riau yang tinggal di

Variabel X

Kematangan beragama :

1. Diferensisasi

2. Karakteristik yang
dinamis

3. Konsistensi moral

4. Komprehensif

5. Integral

6. Heuristik

Variabel Y

Positive Religious Coping:

1. Seeking spiritual
support

2. Religious forgivenes

3. Collaborative
religious coping

4. Spiritualconnection

5. Religious purification

6. Benevolent religious
reappraisal

7. Religious focus
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asrama akan semakin memperbesar untuk menggunakan metode positive religious

coping dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya semakin rendah tingkat

kematangan beragama mahasiswa UIN SUSKA Riau yang tinggal di asrama, akan

semakin memperkecil peluang mereka untuk menggunakan metode positive

religious coping dalam menyelesaikan masalah.


