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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyak usaha yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas 

hidup salah satunya dengan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Saat ini 

pendidikan sudah menjadi salah satu elemen paling mendasar dalam masyarakat 

sehingga tidak sedikit orang yang rela merantau ke kota lain atau bahkan ke 

negara lain, meninggalkan kampung halamannya agar bisa melanjutkan 

pendidikan. Fenomena ini banyak terjadi pada individu yang akan melanjutkan 

pendidikan di tingkat perguruan tinggi yang yang dikenal sebagai mahasiswa. 

Berdasarkan data dari Unesco Institute for Satistic (UIS), selama lima belas tahun 

terakhir lebih dari 4.000.000 siswa bepergian ke luar negeri untuk tujuan 

melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi (UIS, 2016). 

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

ditemukan bahwa jumlah mahasiswa meningkat dari tahun ke tahun. Data terakhir 

pada tahun 2014/2015 total keseluruhan jumlah mahasiswa di Indonesia adalah 

1.958.111 (Perguruan Tinggi Negeri) dan 3.938.308 (Perguruan Tinggi Swasta) 

dan khusus di provinsi Banten pada tahun 2013/2014 jumlah mahasiswa baik 

perguruan tinggi maupun swasta mencapai angka 132.933, kemudian di tahun 

2014/2015 angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 169.830 (BPS, 2017) 

dan sebagian diantaranya adalah mahasiswa perantau yang datang dari luar 

Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).  
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Menjadi mahasiswa perantau tentunya tidak mudah karena akan ada 

banyak risiko yang harus ditanggung. Selain mereka harus tinggal jauh dari orang 

tua dan teman-teman dekatnya, mereka juga akan lebih berat dalam menjalani 

perubahan serta transisi di lingkungan kota besar yang identik dengan budaya 

individualisme dan modernisasi yang cukup berbeda dengan kondisi didaerah asal 

mereka (Pratiwi & Mashoedi, 2011). Dengan kondisi tersebut, mahasiswa baru 

yang merantau akan cenderung mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan 

lingkungan baru serta membangun hubungan dekat dengan orang-orang di 

sekitarnya (Pratiwi & Mashoedi, 2011). Weiss (dalam Peplau & Perlman, 1980)  

menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan dalam membangun 

buhungan dekat dengan orang lain (intimate relationship) akan mengembangkan 

perasaan loneliness/kesepian. Loneliness didefinisikan sebagai perasaan yang 

tidak menyenangkan serta emosi-emosi negatif yang dialami karena adanya 

ketidaksesuaian antara hubungan sosial yang diharapkan dengan ketersediaan 

hubungan sosial yang dimiliki (Russel, Peplau, & Cutrona, 1980). 

Masalah loneliness jika tidak teratasi dengan baik akan membawa dampak 

negatif bagi individu. Penelitian Cacioppo dan Patrick (2008) menemukan bahwa 

loneliness mempunyai korelasi dengan naiknya tekanan darah serta inflamasi pada 

tubuh akibat arteri yang mengeras, dan kondisi ini menyebabkan gangguan pada 

proses belajar serta memori. Di lansir dari Metrotvnews.com, dampak loneliness 

yang tidak diatasi dengan baik akan mengarahkan individu mengalami gangguan 

baik secara fisik maupun mental seperti depresi, kurang tidur, demensia, gangguan 

kardiovaskular, dan bahkan risiko kematian (Nainggolan, 2017). Selain risiko 

tersebut, Cutrona (dalam Peplau & Perlman, 1982) menyatakan bahwa loneliness 
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menjadi salah satu penyebab yang penting terjadinya drop out pada mahasiswa. 

Angka bunuh diri yang tinggi dan masalah yang berhubungan dengan alkohol 

juga salah satu akibat dari loneliness yang dialami oleh mahasiswa (Lamount, 

dalam Peplau & Perlman, 1982). Mengingat dampak loneliness yang cukup 

serius, maka dibutuhkan penanganan yang efektif untuk mengatasi loneliness pada 

individu.  

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa aspek religiositas berperan 

penting dalam mengatasi loneliness salah satunya yang dikemukakan oleh 

Johnson dan Mullins (1989). Mereka menemukan bahwa semakin seseorang 

menghayati, merasakan dan melakukan aktivitas keagamaan yang diyakininya 

(pergi ke rumah ibadah dan melakukan pertemuan dengan teman satu 

persekutuan) maka individu tersebut semakin tidak akan mengalami loneliness. 

Individu dengan religiositas yang baik biasanya akan tergabung dalam satu 

komunitas religius dan dalam komunitas tersebut akan terjalin relasi yang baik 

karena ada komunikasi, saling peduli dan support satu sama lain. Ketika individu 

bisa mejalin relasi dengan orang lain maka ia bisa terhindar dari loneliness (Halim 

& Dariyo, 2016). Religiositas diartikan sebagai tingkat kedekatan atau sejauh 

mana kedekatan hubungan individu dan Tuhan yang diyakini dalam agamanya 

(Saroglou, 2011). Emmons dan McCullough (2004) menyatakan bahwa 

religiositas akan mengarahkan individu pada kesadaran bahwa segala sesuatu 

yang terjadi dalam hidup bukanlah hal yang kebetulan melainkan ada satu karunia 

yang didapatkan yang bukan oleh karena kekuatan mereka sendiri.  

Di Indonesia ada beberapa penelitian tentang religiositas dan loneliness 

salah satunya yang dilakukan oleh Pratiwi dan Mashoedi (2011) pada subyek 
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mahasiswa dari luar daerah Jabodetabek, menemukan bahwa terdapat hubungan 

yang negatif signifikan antara religiositas dan loneliness dimana semakin tinggi 

religiositas pada mahasiswa maka semakin rendah loneliness yang dialaminya. 

Keterpisahan mahasiswa dari kerabat dan keluarga yang jauh menjadi salah satu 

aspek yang menimbulkan loneliness pada mahasiswa yang berasal dari luar daerah 

(Pratiwi & Mashoedi, 2011). Peran religiositas dalam mengatasi loneliness adalah 

salah satunya perasaan yang dekat dengan Tuhan. Loneliness umumnya dirasakan 

karena kurangnya hubungan dekat dengan orang lain dan hal ini bisa ditutupi 

dengan kedekatan dengan Tuhan (Pratiwi & Mashoedi, 2011).  Kesepian ter 

manifestasi dalam bentuk perasaan negatif seperti perasaan cemas, gelisah, 

menutup diri dan sebagainya. Dalam hal individu bisa mengatasi perasaan negatif 

serta kurangnya hubungan dekat dengan orang lain ketika dia memiliki religiositas 

yang tinggi, karena dalam salah satu dimensi religiositas yaitu eksperimental 

(Glock & Stack, dalam Pratiwi & Mashoedi, 2011) dijelaskan bahwa individu 

dengan religiositas yang tinggi akan mempunyai perasaan damai karena dekat 

dengan Tuhannya (Pratiwi & Mashoedi, 2011).  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmi (2015) pada lansia menemukan 

bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan antara religiositas dan kesepian. 

Masalah yang paling banyak dialami oleh lansia adalah kehilangan, mulai dari 

kehilangan rutinitas seperti pekerjaan karena sudah pensiun atau tidak kuat lagi 

secara fisik, bahkan kehilangan kerabat dekat, keluarga (suami/istri meninggal, 

anak pergi merantau karena pekerjaan, dll) yang akhirnya menimbulkan emosi 

negatif yaitu kesepian atau loneliness. Secara emosional, kepercayaan lansia pada 

apa yang diyakininya (agama) akan mampu mengatasi rasa kehilangan dalam 
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kontak sosial yang dialami (Johnson & Mullins, 1989). Lansia bisa mengatasi 

beban atau masalah-masalah yang mereka hadapi dengan cara mendekatkan diri 

dengan pencipta, melalui ibadah, doa dan penyembahan. Dalam aktivitas 

keagamaan ini, lansia bisa mengalihkan pikiran dan perasaannya tertuju pada 

Tuhan dan tidak lagi fokus terhadap masalahnya, selain itu lansia juga akan punya 

komunitas ketika mengikuti ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan, dari sini 

lansia bisa memperoleh dukungan spiritual yang cukup sehingga bisa mengatasi 

loneliness yang dialami (Rahmi, 2015).  

Melihat permasalahan tersebut diatas, peneliti merasa perlu untuk 

melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai variabel religiositas dan loneliness. 

Jika melihat riset yang ada, banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa 

terdapat hubungan antara religiositas dan loneliness pada subyek lansia. Penelitian 

untuk subyek yang lebih muda masih cukup terbatas berdasarkan pengetahuan dan 

pencarian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti akan 

melakukan pengkajian lebih lanjut dengan melihat sejauh mana pengaruh dari 

variabel religiositas terhadap loneliness pada subyek yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini akan menggunakan subyek dengan usia dewasa muda 

yang menempuh pendidikan pada tingkat pendidikan perguruan tinggi 

(mahasiswa) yang mana data risetnya masih terbatas. Adapun di Indonesia, 

penelitian yang dilakukan pada subyek mahasiswa sudah ada namun masih 

terbatas pada satu agama yakni agama Islam, dan menggunakan alat ukur 

religiositas yang sudah cukup lama (Pratiwi & Mashoedi, 2011). Penelitian ini 

akan melihat dari agama yang berbeda yakni Kristen dan Katolik dengan alat ukur 

dari Saroglou (2011) yang lebih baru dari penelitian sebelumnya. Peneliti memilih 
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untuk fokus pada partisipan dengan agama Kristen dan Katolik saja karena 

Universitas Pelita Harapan merupakan salah satu universitas swasta Kristen dan  

mahasiswanya mayoritas beragama Kristen dan Katolik, dimana mahasiswa yang 

beragama Kristen dan Katolik mendapatkan mata kuliah yang mengajarkan 

tentang doktrin Kristen dengan jumlah kredit yang cukup banyak, selain itu untuk 

mahasiswa Kristen/Katolik mendapatkan kewajiban untuk mengikuti kegiatan 

keagamaan yang di adakan di kampus sebagai syarat kelulusan untuk mata kuliah 

tersebut. Hal ini memberikan cukup perbedaan dengan mahasiswa dengan agama 

lain karena tidak mendapatkan mata kuliah dokrin Kristen dan juga tidak 

melakukan kewajiban yang sama.  

Populasi yang menjadi target penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang 

merantau di UPH khusus angkatan 2018 dan 2017. Populasi ini dipilih karena 

UPH memiliki cukup banyak mahasiswa yang merantau dari luar provinsi Banten. 

Peneliti memilih populasi mahasiswa karena mahasiswa berada pada rentang usia 

18-25 tahun dan menurut survey rata-rata skor loneliness pada rentang usia 18-25 

tahun adalah yang paling tertinggi dengan angka sebesar +12,8 dari skor 

maksimal +20 (Rubenstein & Shaver dalam Perlman & Peplau, 1984). Selain itu 

peneliti juga melihat satu fakta bahwa ada banyak kegiatan yang membentuk 

komunitas keagamaan yang diterapkan di UPH sehubungan dengan pembinaan 

secara rohani dan ini bisa mendukung religiositas mahasiswa seperti Studen 

devotion, Student fellowship, Tuesday chapel dan Sunday Chapel. Dalam dimensi 

religiositas salah satunya adalah belonging (Saroglou, 2011) yang merupakan 

keterlibatan individu dalam komunitas beragama yang didalamnya individu akan 

mendapatkan dukungan positif sehingga bisa meminimalisir rasa loneliness pada 
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mahasiswa. UPH juga memberikan mata kuliah Wawasan Dunia Kristen yang 

wajib bagi seluruh mahasiswa khususnya yang beragama Kristen, dimana mata 

kuliah ini mengkaji lebih dalam mengenai doktrin Kekristenan. Dengan demikian 

populasi ini mempunyai keterkaitan dengan variabel yang akan diteliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

religiositas terhadap loneliness pada mahasiswa perantau di Universitas Pelita 

Harapan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

religiositas terhadap loneliness pada mahasiswa perantau di Universitas Pelita 

Harapan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah, sebagai 

berikut: 

1) Memberikan sumbangsi dalam ilmu Psikologi, khususnya pada bidang 

Psikologi Positif dalam melihat pengaruh religiositas pada loneliness 

pada mahasiswa perantau. 
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2) Dapat menjadi salah satu acuan untuk melakukan penelitan lanjutan 

yang berkaitan dengan variabel religiositas dan loneliness pada 

mahasiwa perantau. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai 

berikut: 

1) Jika hipotesis terbukti maka penelitian ini dapat menjadi salah satu 

sumber informasi bagi mahasiswa khususnya yang merantau dan jauh 

dari orang tua atau keluarga besar, bahwa religiositas mempunyai 

pengaruh dalam mengatasi loneliness. 

2) Dapat menjadi salah satu bahan bagi para praktisi seperti konselor 

dalam memberikan pandangan dan bimbingan bagi mahasiswa yang 

mengalami loneliness. 

3) Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi instansi tertentu seperti 

sekolah atau isntitusi keagamaan yang tekait dalam meingkatkan 

kesadaran serta pandangan baru mengenai kedua variabel dan hasil 

penelitian, terutama pada mahasiswa yang mengalami loneliness. 

 


