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ABSTRAK

Religusitas berperan terhadap kesehatan mental. Religiusitas terkait dengan peningkatan
harga diri, peningkatan harapan, cinta, dan tujuan hidup, coping stress dengan lebih baik,
penyesuaian diri yang lebih baih dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Peran religiusitas
terhadap kesehatan mental dapat dijelaskan dengan teori terror managemenl stress-buffering,
dan penyedia sumber dukungan bagi individu.

Religiusitas: Sebuah Konstruk Multidimensional yang Kompleks

Religiusitas merupakan suatu konstruk yang kerap kali diperbincangkan di
masyarakat terkait dengan apakah religiusitas berkontribusi terhadap kesehatan
mental. Definisi religiusitas yang disepakati oleh para ahli masih belum ditemukan.
Religiusitas adalah suatu kondisi atau keadaan orang beragama, yang m€miliki cara

pandang religius dalam menilai permasalahan kehidupan sehari-hari, dan menggunakan
keyakinan religiusnya dalam sebagai pedoman dalam menghadapi permasalahan

tersebut fKwon, 2003). Tiap agarna memiliki ajaran dan ritual yang berbeda-beda

sehingga religiusitas akan dipersepsi berbeda oleh agama yang berbeda pula.

Menurut Swatos [1998J, religiusitas adalah tingkat keterlibatan individu dalam

agamanya atau dapat disebut juga sebagai komitmen religius yang dimiliki oleh

individu. Religiusitas juga dipandang sebagai suatu cara individu mengekspresikan
minat dan keyakinan religiusnya fShepard, 2010). Religiusitas merupakan suatu

konstruk yang bersifat subjektif karena tingkat keterlibatan atau cara individu
mengekspresikan minat dan keyakinannya dapat berbeda antara individu yang satu
dengan individu yang lain, meskipun seagama. Religiusitas yang dikaji dalam kajian
ilmiah ini adalah religiusitas dalam perspektif agama Kristen.

Religiusitas dipandang sebagai sebuah konstruk multifaset (Hackney & Sanders,

2003), sebuah konsep yang kompleks yang meliputi dimensi personal dan sosial, yang
berkaitan dengan aspek kogniti{, afektif, motivasional, dan perilaku [Kurst-Swanger,
2008; Hackney & Sanders, 2003). Glock dan Stark( dalam Shepard, 201.0; Furseth dan

Repstad, 2006; Swatos, 1998) menyatakan ada lima dimensi religiusitas sebagai berikut.
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Dimensi Keyakinan (Belief Dimension), meliputi ide-ide atau gagasan yang dipegang
dan diyakini individu sebagai kebenaran. Dimensi ini disebut juga senagai dimensi
dogmatis' Dimensi ini bukan hanya menekan pada seberapa individu percaya, tetapijuga pada apa yang diyakininya, misalnya: agama Kristen mempercayai bahwa
Yesus telah menebus dosa seluruh umat manusia.
Dimensi Ritual (Ritual Dimension), meliputi praktek-praktek religius, baik bersifat
individual maupun publi( yang dilakukan oleh individu beragama. Dimensi initerdiri dari dua, yaitu ritual dan devosional. Ritual bersifat spesifik, formal, dan
diharapkan dilaksanakan oleh penganut agama, misalnya, upacara keagamaan,
perayaan hari raya agama, sedangkan devosional berbentuk ibadah atau pemujaan,
bersifat publik dan kurang formal dibandingkan ritual, seperti berpuasa atau berdoa
dengan ujud-ujud doa tertentu.
Dimensi Intelektual (lntellectual Dimensifin),yakni pengetahuan yang dimiliki olehindividu beragama mengenai dogma, ritual, dan ayat-ayat dalam Alkitab. Dengan
kata lain, dimensi ini menggambarkan pengetahuan mengenai agama yang dianut
oleh individu.
Dimensi Pengalaman (Experiential Dimension), merupakan perasaan atau
pengalaman religius subjektif, misalnya individu dapat merasakan kehadiran Tuhan
saat berdoa dengan sungguh-sungguh.

5) Dimensi Konsekuensial (consequential Dimension), yakni kontribusi agama dalam
kehidupan seseoran& bagaimana agama berpengaruh'terhadap kehidupan individu.
Dimensi ini bersumber dari keempat dimensi religiusitas Iainnya, dapat bersifat
sosial, misalnya, menolak hukuman mati, atau aborsi, maupun individual, misalnya
menghindari seks bebas atau menyatakan kejujuran apapun risikonya.

Lebih Religius, Lebih Sehat Mental?

Apakah individu yang lebih religius adalah individu yang lebih sehat mental?
Penelitian-penelitian meta-analisis terhadap beragam penelitian yang membahas
religiusitas dan kesehatan mental telah mengungkapkan bahwa individu yang lebih
religius, Iebih sehat mental, daripada individu yang kurang religius. penelitian pertama
adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Koenig dan Larson [2001). Koenig dan Larson
(2001) telah melakukan peninjauan sistematis terhadap g50 penelitian dan menemukan
adanya kaitan antara religiusitas dengan kesehatan mental. Dari sejumlah g50
penelitian, E|o/o di antaranya menemukan hubungan positif antara keyakinan-keyakinan
dan praktek-praktek religius, dengan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Duapertiga dari sejumlah penelitian yang membahas tentang depresi dan kecemasan,

1)

2)
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4)

!f q.eS-{rtgfe*!qgl[!4h__!tasionatlrpKzotz
173 lg1ab-ey_il -a N_o_v,emb,er 2 0 1 2



menemukan tingkat depresi yang lebih rendah dan atau kecermasan pada individu yang

lebih religius.

penelitian berikutnya dilakukan oleh Bergin (1983J. Bergin (1983) melakukan

meta-analisis terhadap penelitian religiusitas dan kesehatan mental' dan menemukan

korelasi religiusitas dan "kondisi *.rrirl yang lebih baik" (r=0'09)' Kemudian' Hackney

dan Sanders (2003J melakukan meta-analisis terhad ap 34 penelitian yang membahas

kaitan antara religiusitas dengan penyesuaian psikologis sehari-hari' Hackey dan

Sanders [2003J menemukan korelasi rllgiusitas dengan kesehatan mental [r=0'10J'

Dua penelitian ini sepakat bahwa religiusitas berkorelasi positif dengan kesehatan

mental.

Pribadi Retigius Pribadi Sehat

Individu yang lebih religius ternyata memiliki kualitas-kualitas psikologis yang

lebih baik. Individu yang lebih religius memiliki harga diri yang lebih tinggi; memiliki

harapan, cinta, dan tuiuan hidup [Markstro m,1999),yang memampukan individu untuk

melakukan copingstress dengan lebih baik [schaefer & King' 1990) dan menyesuaikan

diri di lingkungan dengan lebih baik fGood & Willoughby' 2006)' sehingga tingkat

kecemasan dan depresi yang dialami pun lebih rendah fKoenig & Larson' 2001;

Schnittker ,ZxLl);Bowie dkk,, 2001), dan kepuasan hidup meniadi lebih tinggi fKoenig

& Larson, 2001). Hal ini senada i.rrg* temuan Gurin dan kawan-kawan fdalam

Petersen & Roy, L9B5) bahwa kehadiran di gereja berkaitan positif dengan pengukuran

well-beingseperti: kebahagiaan dalam pekerfaan dan rumah tangga' rendahnya distress

dankecemasan,konsepdiriyangpositif'dankebahagiaansecaraumum'

Bagaimana Religiusitas Berperan terhadap Kesehatan Mental?

Religiusitas dapat mempengaruhi kesehatan mental melalui tiga macam cara

yaitu:

Terror Management

Ketaatan terhadap agama, memberikan perlindungan terhadap kecemasan

eksistensial dan memampukan individu untuk mencapai harga diri dan kepuasan hidup

melalui pengetahuan bahwa dirinya adalah anggota yang berharga dari alam semesta

yangpenuhmaknafGreenbergerdkk.,dalamHackney&Sanders,2003)'Tenor
management menekankan pentingnya penerimaan dan penginternalisasian carir

pandang (world views) yang ada dalam ajaran agama, sebagai syarat untrrk
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memampukan individu untuk membangun pemaknaan eksistensial dan memfungsikancara pandang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung oleh penelitian
Hackey dan Sanders [2003J yang menemukan bahwa devosi pribadi {personal devotion)ternyata memiliki korelasi yang tinggi dengan fungsi-fungsi psikologis yang positif.Devosi pribadi memberikan kepuasan eksistensial yang lebih tinggi dibandingkan
dengan ideologi, dan partisipasi aktif di gereja.

Stre s s - buffering (p elindung dari Stres)

Dimensi keyakinan, dimensi intelektual, dimensi ritual, dan dimensi pengalaman,
saling bersinergi dalam menciptakan suatu perisai pelindung terhadap stres. Keyakinandan pengetahuan tentang siapakah pribadi ruhan itu, siapakah umat-Nya, bagaimanaTuhan bekerja dalam kehidupan umat-Nya untuk mendatangkan kebaikan melaluipengalaman manis dan pahit, dan segala sesuatu yang terjadi tidak pernah luput darirencana Tuhan, yang selalu indah pada waktu-Nya; akan memberikan perspektif yangberbeda dalam memandang permasalahan yang dialami oleh individu. Hal ini diperkuatoleh doa dan segala usaha yang tercakup dalam religious coping.Doa dan segala usahayang tercakup dalam religious coping dapat mengubah penilaian individu, mendorongindividu untuk memandang kondisi problematik sebagai kesempatan untukberkembang secara spiritual dan belajar, atau sebagai bagian dari rencana Tuhan,daripada sebagai sebuah tantangan .terhadap ,rp"k--r.p"i.';;;;;;, daram diri(Ellison & Levin, 1998). Pemaknaan kondisi problematik yang berbeda tentunya akanmemotivasi individu dan mendorong individu untuk mengambil langkah-langkahkonstruktif, guna menyeresaikan permasarahan yang sedang dihadapinya.

Religiusitas tidak hanya mempengaruhi bagaimana individu memandangpermasalahannya tetapi iuga mempengaruhi bagaimana individu mengatasipermasalahannya' pergamen (1987) berpendapat bahwa agama dapat menorongindividu dalam menyelesaikan masalahnya, agama dapat mempengaruhi bagaimanaindividu melakukan coping terhadap stressoryang ada di dalam kehidupannya, yaitu:
1) Mengarahkan diri sendiri (setf_directing)

Individu berasumsi bahwa Tuhan telah memperlengkapi manusia denganketerampilan-keterampilan dan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untukmenangani permasalahannya. Pemaknaan ini menekankan paJa kontrol internal,
lebih berpusat pada kemampuan diri individu dalam mengatasi permasalahannya.

2) Menun da (deferring)

_p:ese_gliqerqryrq!_tmbh_we,c"iS-r@1!BK2o1lz
175 s9 rapry-4. L4 rrl-orgmb er 2 0 1 2



Individu mendelegasikan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Individu berserah,
pasrah, menunggu Tuhan menyelesaikan permasalahannya dengan pasif.
Pemaknaan ini lebih menekankan kontrol eksternal, berpusat pada Tuhan, daripada
kontrol internal terhadap permasalahan.

3J Kolaboratif (Collaborative)

Tuhan dipandang sebagai rekan yang sama-sama bertanggung jawab terhadap
penyelesaian permasalahan. Bentuk coping collaborative mengkombinasikan
kontrol internal dan kontrol eksternal , atau berpusat pada relasi antara individu
dengan Tuhan (Pergament, 1987).

Nilai atau efek dari ketiga macam tipe ini dapat bervariasi dari situasi yang satu
ke situasi yang lain. Pergamen dan kawan-kawan [1988) menemukan bahwa coping
styles deferring dan collaborative dapat menyediakan sumber yang kontrol yang baik,
bagi orang-orang yang berhadapan dengan stressor atau penyakit yang tidak dapat
dikendalikan. Kedua bentuk religius coping ini lebih disukai daripada bentuk coping
yang sekuler seperti menyerahkan kepercayaan sepenuhnya pada dokter, percaya
hanya pada kemampuannya sendiri untuk mengendalikan hasilnya, atau
mengatribusikan keberhasilan atau kesembuhan pada kebetulan atau keberuntungan.

Sumber Dukungan

Salah satu dimensi religiusitas yaitu dimensi ritual yang mencakup partisipasi
individu aktif dalani kegiatan-kegiatan di gereja seperti ibadah dan pelayanan,. dapat
mendorong terciptanya interaksi positif antara individu dengan anggota umat lainnya.
Interaksi positif ini dapat menjadi sumber dukungan instrumental dan emosional bagi
individu. Partisipasi di dalam atau identifikasi dengan komunitas religius dapat
memberikan dukungan instrumental dan emosional fEllison, 1991; Ellison & Levin,
1998; Kress & Elias, 2000)

Simpulan

Religiusitas dapat memiliki peranan terhadap kesehatan mental-yang lebih bai\
dan terciptanya pribadi yang memiliki harga diri, harapan, dan kepuasan hidup yang
lebih tinggi. Oleh karena itu, terapis dan konselor perlu memperhitungkan aspek
religiusitas klien di dalam proses konseling atau psikoterapi.

Terapis dan konselor dapat membimbing klien untuk meningkatkan partisipasi
dalam kehidupan spiritualnya, khususnya meningkatkan personal devotion, yaitu

Proceeding Temu Ilmiah Nasional l[PI(2O72 Surabava, 1-4 November 2O12



meningkatkan doa-doa pribadi kepada Tuhan, untuk mendukung prosedur-prosedur
konselor dan psikoterapi yang standar.

Referensi
Bergin, A. E. (1983). Religiosity and mental health: A critical reevaluation and meta-

analysis. Professional Psychology : Research and practice,'1.4, 17 0 -g4.

Bowie, |., curbow, B., Laveis! T., Fitzgerald., s., pergament, K. (2001).The Relationship
between religious coping style and anxiety over breast cancer in African
American women. lournol of Retigion and Health,4o(4),pp.4lL-422.

Ellison, C. G. [1991).Religious involvement and subiective well-being .Journal of heatth
and So cial B ehavior, 32(L), pp. 80-99.

Ellison, C. G., & Levin,l. S. [1998). The religion-health connection: Evidence, theory, and
future directions. Health Education & Behavior, 25(6), pp. 7 -20.

Furseth, I., & Repstad, P. (2006). An Introduction to the Sociology of Religion: Classical
and contemporary Perspectives. Engrand: Ashgate eublishing Ltd.

Good, M., & Willoughby, T. [2006). The role of spirituality versus religiosity in adolescent
psychosocial adjustm ent. Journal of youth and Adolescence,3s(1), pp.41-55.

Hackney, C. H., Sanders, G. S. [2003). Religiosity and mental health: A Meta-analysis of
recent studies./ournalfor the scientific study of Religion, 4z(1),pp. 43-56.

Pergament K, Brannick, M., Adamakos, H., Ensing, D., Kelemah, M, warren, R., Fallgou!
K., Cooh P', Myers, I. U9B7).lndiscriminate proreligiousness: Conceptualizition
and measurement. fournal for the Scientiflc Study of Religion ,26 , IBZ-200.

Pergament, K. I., Kennel, f., Hathaway,W., Grevengoed, N., Newm a\,1.,& fones, W.
(1988). Religion and the problem-solving p.o."rr, Three styles of coping. fournal
for the Scientific Study of Religion , ZT , g0-L04.

Peterson, L. R., & Roy, A. [1985). Religiousity, anxiety, and meaning and purpose:
Religion's consequences for psychological well being. Review of ieligious
Research, 27 (1), 49 -62.

Koenig, H. G., & Larson, D. B. (2001). Religion and mental health: Evidence for an
ass ociation . I nte rn a ti ona I Rev iew of p sy c h i atry, 13 : pp. 6T -7 g.

Surabaya.l -4,November 2Ol2

_.xsr. .!

P,f.S-SeqqinC_Te-11lgllgliah Nasional I tpK zotz

a



Kress,l. S., & Elias, M. J. (2000). Infusing community psychology and religion: Themes
from an action-research project in f ewish identity development. Journal of
Community Psychology, 28(2), pp. 98- L 07.

Kurst-Swanger, K. [2008). Worship and Sin: An Exploration of Religion-Related Crime in
the United States. NewYork: Peter Lang Publishing, Inc.

Kwon, O. [2003). Buddhist and Protestant Korean Immigrants: Religious Beliefs and
Socioeconomic Aspects of Ltfe. USA: LFB Scholarly Publishing LLC.

Markstrom, C. A. (1999). Religious involvement and adolescent psychosocial
develo pme nt. J ourn al Ad ol e s c enc e, 22, pp. 20 5 -221.

Schafer, W. E., & King, M. [1990). Religiousness and stress among college students: A
survey report. Journal College Student Development,3L, pp. 336-341.

Schnittker, J. (2001). When is faith enough? The effect of religious involvement on
depression . J o u rn al of th e S ci e ntifi c Stu dy of Reli g i on, 40 (3), 393 - 411.

Shepard,l. M. [2010). Sociology. California, USA: Wadsworth, CENGAGE Learning

Swatos, W. H. [1998). Encyclopedia of Religion and Society. California: AltaMira Press.

Proceedins Temu llmiah Nasional llPKzOl2 Surabava. 1-4 November 2012


