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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Emerging adulthood merupakan masa peralihan dari remaja dan dewasa muda, 

yang menurut Arnett (2021) berlangsung dari usia 18 sampai 25 tahun. Jika dilihat 

berdasarkan kriteria usia ini, mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan 

tinggi termasuk ke dalam periode emerging adulthood. Pada umumnya mahasiswa S1 

berada pada rentang usia rata-rata 19 sampai 23 tahun (Fauziah, 2015).  

Mahasiswa seringkali disebut juga sebagai agent of change atau agen perubahan 

dalam memenuhi peran dan fungsinya dalam masyarakat (merdeka.com, 2021). Hal ini 

menuntut mahasiswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang 

didapatkan dapat diterapkan di dalam masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu 

untuk membawa perubahan kepada bangsa agar menjadi lebih baik (merdeka.com, 

2021). Secara garis besarnya, mahasiswa memiliki tiga peranan penting yaitu 

intelektual, moral dan sosial (Okezone, 2010). 

Secara intelektual, mahasiswa sebagai orang yang cerdas, kompeten dan jeli harus 

mampu hidup sesuai dengan kemampuannya sebagai mahasiswa, anak dan harapan 

sosial (Okenews, 2010). Lalu, secara moral, kehidupan mahasiswa yang bebas untuk 

berekspresi, menyampaikan diskusi dan orasi, harus dapat mencerminkan tingkah laku 

yang sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat. Mahasiswa harus sudah mampu untuk 

mengukur baik buruknya suatu tindakan yang diambil. Lalu yang terakhir, mahasiswa 
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sebagai harapan masa depan bangsa harus mampu untuk melopori dan menyampaikan 

aspirasi dari masyarakat (Okenews, 2010).  

Jika dilihat berdasarkan perkembangan kognitif milik Piaget, kognitif mahasiswa 

sudah mulai berkembang semakin kompleks. Tahapan ini seringkali disebut dengan 

pemikiran postformal. Pada tahapan ini, mahasiswa yang termasuk dalam periode 

emerging adult terlibat dalam penyelesaian masalah yang memungkinkan mereka 

untuk berpikir secara mendalam pada banyak aspek seperti pekerjaan, politik, 

hubungan dan aspek lainnya dalam kehidupan (Labouvie-Vief, 1986, dalam Santrock, 

2019). Pada pemikirian ini, mereka seharusnya sudah mampu untuk menemukan solusi 

terbaik dari setiap masalah (Santrock, 2019), namun seringkali kurang terstruktur dan 

dipenuhi dengan emosi dalam menemukan solusi tersebut (Berg & Klaczynski, 1996; 

Sinnot, 2003, dalam Papalia & Martorell, 2015).  

Mahasiswa seharusnya menjadi harapan bangsa yang mampu memenuhi tuntutan 

standar sosial. Mahasiswa sendiri ditandai dengan peningkatan pada kemandirian dan 

penurunan pada dukungan sosial (sekolah dan keluarga), sehingga sebagian besar dari 

mereka mampu membuat pilihan pada kegiatan sehari-hari dan membuat keputusan 

secara mandiri. Namun, pada kenyataannya mereka masih belum mampu untuk 

memenuhi tuntutan tersebut dengan membuat keputusan yang tidak baik. Akibatnya 

mereka terlibat pada pilihan buruk yaitu mengonsumsi obat-obatan terlarang atau 

narkoba (Schulenberg & Maggs, 2002; Schulenberg et al., 2004, dalam Wood, 

Crapnell, Lau et al., 2017).  Pada masa ini, mahasiswa biasanya mulai mencoba 

tembakau, narkoba dan alkohol dan jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya 
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(Schulenberg et al., 2004; Schulenberg & Maggs, 2002, dalam Wood, Crapnell, Lau et 

al., 2017). Jumlahnya meningkat dari sebesar 12,2% pada remaja menjadi 40,2% pada 

dewasa muda untuk merokok, dari sebesar 10,7% menjadi 41,9% untuk minum 

berlebihan (binge drinking), dari sebesar 11,2% menjadi 20,3% untuk penggunaan 

obat-obatan terlarang, dan dari sebesar 2,6% menjadi 14,9% untuk pengguna alkohol 

berat (Wood, Crapnell, Lau et al., 2017). Di Indonesia sendiri, dilansir dari CNN 

Indonesia (2019), Survei yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaporkan sebanyak 2,3 juta mahasiswa 

pernah mengonsumsi narkoba, yang berarti sebesar 3,2% dari populasi mahasiswa.  

Tidak hanya terlibat pada narkoba, Mahasiswa yang berada di masa emerging 

adulthood juga mulai terlibat pada perilaku seks pranikah (Uecker, 2015 dalam 

Rahardjo dkk., 2017). Menurut penelitian yang dilakukan pada mahasiswa di 

Jatinangor, sebanyak 90% mahasiswa dalam menjalin hubungan menunjukkan 

perilaku berpelukan. Perilaku necking atau berciuman pada leher, bibir dan telinga 

yang merupakan zona erotis menunjukkan sebesar 82% mahasiswa pernah melakukan. 

Sebanyak 54% mahasiswa pernah melakukan perilaku seksual dengan pasangannya 

dengan meraba tubuh yang mengarah kepada  hubungan seksual atau intercourse 

(Mutiara, Komariah & Karwati, 2008). 

Tidak hanya perilaku seks pranikah, Mahasiswa juga terlibat dalam kekerasan 

seksual. Dilaporkan dari Badan Pusat Statistik (2019), pengaduan dari tahun 2017 

sampai 2019 dilaporkan sudah mencatat hingga ribuan kasus, dengan jumlah terbanyak 

pada tahun 2018 sebanyak 6.652 kasus dengan korban pada perempuan. Tidak hanya 
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itu, dalam berita yang dimuat di surat kabar detikNews, kasus yang sempat ramai 

dibicarakan pada tahun 2017 yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 

mahasiswa di salah satu universitas juga terjadi (K, 2018). Berdasarkan berita yang 

dilaporkan oleh BBC News Indonesia (Amindoni, 2020), pelaku yang melakukan tidak 

mengakui kejahatannya dan justru mengajak korban untuk berdiskusi di meja hijau.  

Perilaku-perilaku seperti terlibat pada narkoba, perilaku seks pranikah dan menjadi 

pelaku kekerasan seksual merupakan pilihan yang buruk yang dipilih oleh mahasiswa 

di masa emerging adulthood ini. Beberapa pendapat juga menyebutkan bahwa perilaku 

tersebut-narkoba, seks bebas- merupakan perilaku yang immoral atau tidak bermoral 

(Pew Research Center, 2013). Anak muda saat ini tidak dapat menyesuaikan diri 

dengan norma yang berlaku yang mengakibatkan terjadinya hal-hal tersebut. 

Berbanding terbalik dengan anak muda yang menunjukkan perilaku sesuai dengan 

norma yang berlaku maka dinilai memiliki moralitas (Aridhona, 2018).  

Sarbini, Tahir, Hambali dan Sudirman (2019, p.145) mengungkapkan “Moral 

secara etimologi berasal dari kata mos, yang berarti kebiasaan, tata-cara, adat-istiadat 

dalam berperilaku”. McClendon mengungkapkan moral saat ini mengacu pada perilaku 

manusia yang berkaitan dengan benar dan salah, baik dan jahat (Iwuagwu, 2018). 

Moralitas biasanya ditentukan berdasarkan penilaian dan norma yang berlaku 

dimasyarakat mengenai baik dan buruknya suatu perilaku (Reza, 2013). Moralitas juga 

didefinisikan sebagai alat untuk mengevaluasi niat individu, dipahami sebagai 

kebenaran yang diterima dari perilaku sosial, kejujuran, dan kepercayaan serta 

kemampuan bersosialisasi dengan mengacu pada kemampuan untuk memiliki 
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hubungan yang baik dengan orang lain (Brambilla & Leach, 2014; Leach et all., 2015, 

dalam Crocetti, dkk., 2019). Moral penting untuk kompetensi sosial, serta memiliki 

peran dalam perkembangan sosial dan pertumbuhan bagi manusia.  

Kohlberg (1964, dalam Shek & Zhu, 2019) yang merupakan pendahulu, 

memahami kompetensi penilaian moral sebagai kemampuan untuk membuat penilaian 

moral dan berperilaku sesuai. Menurut kerangka ini, satu proses kognitif tertentu dari 

penilaian moral adalah penalaran moral yang mewakili pola di mana argumen atau 

keputusan konkret dihasilkan (Kohlberg, 1984, dalam Shek & Zhu, 2019). Kohlberg 

terinspirasi dengan ide Piaget mengenai aspek struktur kognitif untuk membantu 

memahami alasan dibalik suatu perilaku. Kohlberg menggunakan ide Piaget mengenai 

pertumbuhan kognitif secara umum, tahapan perkembangan moral dan meluaskan 

idenya, dan menghasilkan tahapan perkembangan moralnya sendiri (Abbasi, Azhaar, 

Arif, Sharrif & Syed, 2017) yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu preconventional, 

conventional dan postconventional.  

Berdasarkan teori Piaget, yang saat ini disebut sebagai Model aspek ganda atau 

Dual Aspect Model, mengatakan bahwa perilaku moral terdiri dari dua aspek, yaitu 

afektif dan kognitif (Abbasi dkk., 2017). Kompetensi moral merupakan bagian dari 

aspek kognitif. Kedua aspek tersebut sangatlah dekat dan berjalan beriringan tidak 

hanya secara fungsi tetapi juga perkembangannya (Piaget & Ingelder, 1969, dalam 

Abbasi, dkk., 2017).  Kohlberg menekankan pada bagian kognitif dari pemahaman 

moral sebagai tingkat tertinggi dari perkembangan moral yang membutuhkan 

perkembangan kognitif yang tinggi juga (Lind, 2013, dalam Abbasi, dkk., 2017). 
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Kompetensi moral melibatkan pengetahuan etis, kemampuan, sikap, motivasi, 

perilaku dan kapasitas penilaian (Rzymska, Ryzmski, Wilczak, dkk., 2014; Lindh, 

Severinsson & Berg, 2008; Cannaerts, Gastmans & de Casterle, 2014, dalam Solum, 

Maluwa, Tveit & Severinsson, 2015). Ofsted (2003, dalam Yonas, Asatsa & Mesmer, 

2019) mendeskripsikan kompetensi moral sebagai kerangka yang membangun nilai 

moral pada siswa, dimana menjadi sebuah pedoman untuk perilaku pribadi dan untuk 

memahami nilai bersama dari masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Erricker (2000, 

dalam Yonas, Asatsa & Mesmer, 2019) menyatakan bahwa kompetensi moral adalah 

memperoleh rasa nilai-nilai moral dari pengalaman dan pembelajaran, yang 

memungkinkan individu untuk berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab, dan 

menunjukkan kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang lain.  

Proses pemutusan masalah berperan dalam atau bahkan menentukan kompetensi 

moral. Oleh karena itu, seseorang harus mempertimbangkan lima keterampilan 

dasarnya yaitu: Menyusun keputusan, menilai keyakinan, menilai nilai, 

menggabungkan keyakinan dan nilai ini ke dalam pilihan yang koheren, dan memiliki 

pemahaman meta-kognitif tentang kemampuan seseorang. Untuk setiap keterampilan, 

kinerja dapat didefinisikan dalam hal akurasi yang terkait dengan kriteria eksternal atau 

konsistensi di antara tanggapan (Yates, 1990, dalam Mahasneh, 2014). Mahasneh 

(2014) menjelaskan kompetensi moral berdasarkan kepada norma, nilai, niat, 

ketertarikan motif, dan perasaan dari pemahaman situasi moral.   

Terjadinya tindakan yang immoral atau penurunan nilai moral pada anak muda 

dapat disebabkan salah satunya karena longgarnya pegangan terhadap agama (Iskarim, 

2016). Dengan era globalisasi yang semakin maju, keyakinan agama serta ajaran-
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ajarannya mulai diabaikan. Pengabaian terhadap agama dapat menyebabkan hilangnya 

kontrol diri yang dapat menyebabkan terlibat dalam tindakan-tindakan yang melanggar 

nilai moral (Iskarim, 2016). Burris (2002, dalam Ahmadi, Davoudi, Mardani, Ghazei 

& ZareZadegan, 2013) mengatakan bahwa religiositas berkaitan dengan  moralitas. 

Dalam hal ini, sikap dan perilaku etis berdasarkan kepada kepercayaan agama. 

Religiositas menempatkan seperangkat nilai (dimana sebagian besarnya didukung oleh 

norma) dalam masyarakat (Ahmadi dkk, 2013). Rossano (2008, dalam Proios & Proios, 

2017) percaya bahwa agama memerlukan nilai-nilai dan standar moral dan kepatuhan 

pada mereka dianggap sebagai praktik moral yang disengaja. Sebagai tambahan, agama 

merupakan sumber lain untuk mempelajari nilai-nilai moral, hal tersebut membimbing 

individu untuk membuat keputusan terkait dengan cara yang tepat atau tidak pantas 

dalam kehidupan dan lingkungan sosial, dan sekelompok orang memperoleh nilai dan 

sikap mereka berdasarkan kepada instruksi agama masing-masing (Abdel-Hadi, 2017).  

Religiositas adalah sejauh mana seseorang yang beragama terlepas dari keyakinan 

agamanya yang khusus dan cara keyakinan tersebut diwujudkan (Vitell, Bing, Davison, 

Ammeter, Garner & Novicevic, 2008). Religiositas didefinisikan sebagai keyakinan 

akan keberadaan Tuhan dan komitmen untuk menghadiri dan mematuhi aturan yang 

diyakini oleh anggota agama tersebut telah ditentukan oleh Tuhan (Schneider dkk., 

2011, dalam Mostafa, Mohamed & Hussain, 2017).  Dapat disimpulkan bahwa 

religiositas adalah bagaimana individu terlibat dalam hal-hal yang transeden, dimana 

setiap individu memiliki beragam cara keterlibatannya.  
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Secara historis, agama dan moralitas manusia tidak bisa dipisahkan karena pusat 

dari semua agama adalah manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Ajaran moral 

selalu menjadi bagian dominan dari sebagian besar agama penting di dunia. Dapat 

dikatakan bahwa ajaran-ajaran ini dalam arti yang lebih penting dan legalistik terbentuk 

dalam tiga agama monoteistik dunia yaitu Yahudi, Kristen dan Islam (Liaquat, 2013). 

Agama monoteistik ini berusaha untuk menumbuhkan orang-orang yang murni dan 

bermoral (Khazaei, 2019). Beberapa penelitian terdahulu, menyebutkan bahwa pada 

individu yang religius, mereka cenderung mengevaluasi beragam perilaku berdasarkan 

kepada apakah mereka sesuai dengan aturan perilaku tertentu, daripada memikirkan 

akibat dan keuntungannya (Piazza & Sousa, 2013; Piazza, 2012, dalam Barak-Corren 

& Bazerman, 2017). Lalu, Banerjee, Huebner dan Hauser (2010, dalam Barak-Corren 

& Bazerman, 2017) menemukan bahwa pada banyak dilemma moral, individu non-

religius cenderung lebih memilih dengan perspektif utilitarian atau memilih keputusan 

berdasarkan hasil yang lebih baik untuk kebanyakan orang (Mill, 1863; Bentham, 

1789, dalam Barak-Corren & Bazerman, 2017). Orang-orang yang percaya bahwa 

aturan moral dikeluarkan oleh Ilahi percaya bahwa aturan tersebut harus diikuti tanpa 

pertanyaan (terlepas dari konsekuensinya) (Barak-Corren & Bazerman, 2017).  

Penelitian yang dilakukan oleh Reza (2013) menunjukkan bahwa religiositas 

memiliki hubungan yang signifikan dengan moralitas. Nilai-nilai moral yang sudah 

pasti tidak berubah kapanpun dan dimanapun bersumber dari agama (Daradjat, 1989, 

dalam Reza, 2013). Penelitian lain juga menyatakan bahwa penilaian moral terikat dan 

dibentuk oleh religiositas, konteks agama, dan kepercayaan agama yang spesifik. 
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Ketika dihadapkan pada dilema etis, partisipan religius dengan latar belakang Kristen 

Amerika dan Yahudi Israel cenderung membentuk penilaian moral yang bersifat 

deontologis (berdasarkan aturan dimana suatu tindakan yang buruk akan tetap salah 

secara aturan yang berlaku, contohnya seperti mencuri walaupun dengan alasan yang 

baik, mencuri tetaplah tidak diperbolehkan) dan memberikan bobot lebih pada sifat 

tindakan yang alami daripada hasil yang diharapkan dari tindakan itu. Penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa penilaian yang deontologis berhubungan kuat dengan 

religiositas yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas seseorang 

mendorong penilaian moral yang bersifat deontologis dan keyakinan pada tanggung 

jawab supernatural adalah mekanisme spesifik yang mempengaruhi apakah seseorang 

mengikuti prinsip kelambanan atau tidak langsung dalam deontologi (Barak-Corren & 

Bazerman, 2017).  

Penelitian lain menyatakan bahwa orientasi agama merupakan kontributor terbaik 

terhadap perilaku moral mereka. Hal ini menyatakan bahwa religiositas memiliki 

pengaruh yang positif terhadap perilaku moral seseorang. Orang-orang yang religius 

memiliki sikap yang positif terhadap isu moral dan mereka terlibat dalam aktivitas 

moral serta kegiatan sosial yang diinginkan (Shah, 2004). Orang yang religius 

menunjukkan ritual keagamaan secara teratur seperti umat Muslim yang sholat 5 kali 

dalam sehari dan membaca Al-Qur’an dan umat Kristen yang pergi ke gereja yang tidak 

hanya memperkuat keyakinan agama mereka tetapi juga prinsip dasarnya (Herr, 

Sherman & Fazio, 1983; Higgins & King, 1981; Srull & Wyer, 1980, dalam Shah, 
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2004) untuk perbuatan moral baik lainnya seperti, cinta, keadilan, kasih sayang dan 

belas kasihan (Oliner & Oliner, 1988, dalam Shah, 2004).   

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti ingin meneliti lebih jauh 

mengenai pengaruh religiositas terhadap kompetensi moral. Peneliti berasumsi bahwa 

terdapat pengaruh religiositas terhadap kompetensi moral pada mahasiswa. Hal ini 

berdasarkan kepada penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa religiositas 

memiliki hubungan dengan moralitas (Ahmadi dkk., 2013; Burris, 2002, dalam 

Ahmadi dkk., 2013; Liaquat, 2013; Reza, 2013; Shah, 2004; Zubairu dkk., 2017). Lalu, 

jika ditelusuri lagi, penelitian mengenai pengaruh religiositas dan kompetensi moral 

sendiri, banyak dilakukan di luar negeri yang memiliki perbedaan budaya dengan 

Indonesia.  

 Penelitian ini juga dilakukan karena Indonesia sendiri merupakan negara yang 

religius yang memerlukan kepercayaan kepada Tuhan untuk bermoral (Pew Research 

Center, 2007). Survei yang dilakukan oleh Gallup International (2016) juga 

menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menyatakan keyakinannya 

kepada Tuhan, percaya kehidupan setelah mati, percaya kepada ruh, dan percaya 

kepada Surga dan Neraka. Hal ini juga tertuang dalam Pancasila pada sila pertama yang 

menyatakan “Ketuhan Yang Maha Esa” sebagai dasar negara Indonesia, yang 

mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai Tuhan dengan disesuaikan 

dengan agama serta kepercayaan masing-masing (CNN Indonesia, 2020).  Penelitian 

juga menyebutkan bahwa mahasiswa Indonesia memiliki tingkat religiositas yang 



 

11 
 

tinggi yang sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Gallup (Aditya, Sani, Martoyo 

& Pramono, 2018).  

Peneliti memilih populasi mahasiswa karena saat ini mahasiswa berada di tahapan 

emerging adulthood dimana masa transisi dari akhir remaja ke dewasa awal. Pada masa 

emerging adulthood relasi yang terjalin mengalami perubahan dan mungkin 

menyediakan tambahan kesempatan untuk merefleksikan tanggung jawab moral 

seseorang kepada yang lainnya (Padilla-Walker, 2014). Gilligan (1982, dalam Padilla-

Walker, 2014) berpendapat bahwa selama masa transisi ke masa dewasa, penalaran 

moral bergeser dari penekanan pada melakukan kebaikan sebagai pengorbanan diri 

menjadi melakukan kebaikan karena itu adalah bagian dari diri dan mengambil 

tanggung jawab untuk orang lain, yang dapat dipupuk dengan masuk ke dalam 

berkomitmen atau hubungan yang tetap (misalnya, pernikahan atau menjadi orang tua).  

Seperti yang sudah dijabarkan di awal, pemikiran mahasiswa sudah mulai berada 

di tahap postformal, yang berarti mereka sudah mampu untuk membuat keputusan 

secara mandiri serta mampu untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Oleh sebab 

itu, Mahasiswa dipilih sebagai populasi dalam penelitian ini dengan asumsi mereka 

sudah mampu untuk memutuskan tindakan yang akan dilakukan jika dihadapkan 

kepada permasalahan dilema moral.  

1.2 Rumusan Permasalahan 

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah menjadi “Apakah terdapat 

pengaruh religiositas terhadap kompetensi moral pada mahasiswa?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian  yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh 

religiositas terhadap kompetensi moral pada mahasiswa.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan kontibusi pada bidang Psikologi Perkembangan, Psikologi 

Pendidikan dan Psikologi Sosial perihal pengaruh religiositas terhadap 

kompetensi moral dalam diri mahasiswa.  

2. Dapat dijadikan sebagai sumber acuan untuk penelitian berikutnya mengenai 

religiositas dan kompetensi moral. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis sebagai berikut : 

1. Bagi individu terutama mahasiswa, dapat menjadi sumber informasi mengenai 

religiositas dan kompetensi moral, terutama kompetensi untuk memberikan 

penilaian moral. 

2. Dapat menjadi informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam mendidik 

mahasiswa mengenai kompetensi moral serta religiositas seperti orang tua dan 

guru. 

3. Dapat menjadi sumber informasi mengenai pengaruh religiositas terhadap 

kompetensi moral pada  masyarakat. 


