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ABSTRAK 
 

Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecemasan Moral Pada 
Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

 
Oleh 

Muhammad Gigih Saputra 
1431080159 

 
Kecemasan moral bukan lagi menjadi hal yang tabu di kalangan mahasiswa. 

kecemasan moral adalah rasa takut terhadap suara hati. Seseorang yang super-
egonya berkembang dengan baik cenderung merasa bersalah jika melakukan atau 
bahkan berfikir untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma moral 
dimana mereka dibesarkan. Hal tersebut tak menutupi kemungkinan bahwa masih 
banyak mahasiswa yang ingin menegakkan moral, tetapi mereka sendiri yang 
membuat mustahil dalam pergerakan moral itu. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi kecemasan moral yaitu religiusitas. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara 
religiusitas dengan kecemasan moral pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. 
Subjek penelitian ini merupakan masiswa UIN Raden Intan Lampung yang berada 
di Mahad Al-Jami’ah dengan sampel sebanyak 50 orang yang diambil 
menggunakan teknik sampling Proporsional Random sampling . Pengumpulan data 
menggunakan skala kecemasan moral yang terdiri dari 30 aitem dan skala 
religiusitas yang terdiri dari 64 aitem. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara religiusitas 
dengan kecemasan moral pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis product momen pearson. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan dari dua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan.    
rx-y = 0,648 dengan p = 0,000 (p < 0,01), hal ini membuktikan bahwa adanya 
hubungan yang signifikan dan positif antara religiusitas dengan kecemasan moral 
pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung sehingga hipotesis diterima, semakin 
tinggi religiusitas yang dimiliki maka semakin tinggi pula kecemasan moral pada 
mahasiswa, dengan sumbangan efektif variabel Religiusitas sebesar 41,9% 
terhadap variabel kecemasan moral dan 58,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel 
diluar penelitian. 

 
 

Kata kunci : religiuisitas, kecemasan moral, mahasiswa 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 

Mengenai Transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut : 

1. Konsonan 
 
Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  Arab  Latin  

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

 R ر B ب
 ع

‘ 
(Komaterbalik 

di atas) 

 N ن

 W و Z ز T ت

 H ه Gh غ S س Ts ث

 F ف Sy ش J ج

 ع
` 

(Apostrof, 
tetapitidakdilambangkanapabilaterletak 

di awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 خ
 

Kh ض Dh ك K 

 Y ي L ل Th ط D د

 
2. Vokal  

 
VokalPendek Contoh VokalPanjang Contoh VokalRangkap 

_ 
- - - - - 

A  َا َجدَل Ȃ  َيْ  َسار… Ai 

- -- - - 
 

I  َي َسِذل Ȋ  َوْ  ِقْيل… Au 

 و
- - - - - 

U  َو ذَِكر Ȗ  ََيُجوْر   

 
3. Ta Marbutah 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan 

dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, 

Raudhah, Jannatu al-Na’im.  
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4. Syaddah dan Kata Sandang 

Dalam transliterasi, tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. Sedangkan kata 

sandang “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun 

syamsiyyah. Contohnya : al-Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO 

 

 �ۡ�ُ
ۡ
��َ

َ
ۡ�ۖ �ۡن أُ�ِ�ُ�

َ
�ِ� �ۡ�ُ��َ�ۡ

َ
ۡ�َ��ُ�ۡ� أ

َ
�َ�ةِ �َِ�ُ� إِۡن أِ� .ٔ(َ,ََ+$ۚ (َ)َِذا َ%$َٓء وَۡ ُ� ٱ

  
 “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 

kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.” (QS. Al-Isra’ : 7) 

 
“Semakin  banyak yang kamu berikan maka semakin banyak 

yang akan kamu dapatkan“ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa yang merupakan kaum terpelajar memiliki tugas dan peran 

sebagai agen perubahan dimasyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas masyarakat disegala aspek. Mahasiswa secara umum merupakan orang 

yang belajar diperguruan tinggi, secara admnistrasi mereka terdaftar sebagai murid. 

Seperti pernyataan menurut Sarwono (1978) mahasiswa adalah setiap orang yang 

secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas 

usia sekitar 18-30 tahun. Mahasiwa juga merupakan suatu kelompok individu 

terpelajar yang menjalankan fungsi intelektual dalam masyarakat. 

 Mahasiswa yang disebut selaku calon pemimpin dan penggerak perubahan 

disegala aspek, akan mengalami suatu tantangan dikedepannya nanti. Salah satu 

tantangan yang di hadapi oleh para mahasiswa adalah tantangan moralitas 

(Harapah, 2005). Halaini tanpa menutupiakenyataan bahwasannya masihabanyak 

mahasiswaayang tidak tahanaakan ujian dariasudut moral. Seperti yangapernah di 

katakan oleh Roose Poole (Budiman, 2017) bahwa masihabanyak mahasiswaayang 

inginamenegakkan moral, tetapiamereka sendiriayang membuat mustahiladalam 

pergerakanamoral itu. 

 Moralitasamerupakan hal yang perinsipal dalam kehidupan bermasyarakat, 

namun sayangnya moralitas bukan hal yang sederhana. Tingkahlakuayang 

“bermoral”aharus dipelajari, diatanamkan danadikembangkan sejak anak-anak 

sebelum sekolah hingga sampai mereka dewasa, agar tingkat kecemasan pada 
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moralnya dapat stabil, bahkan dimasa dewasapun terkadang orang masih harus 

mengembangkan moralitasnya. Moralitas juga berperan sebagai petunjuk bagi 

manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan 

dapat menghindari perilaku yang buruk (Keraf, 1993). Dengan demikian, manusia 

dapat dikatakan tidak bermoral jika ia berperilaku tidak sesuai dengan moralitas 

yang berlaku. 

 Kecemasan moralitas dalam Islam sendiri dapat diartikan sebagai takut 

melanggar akhlak atau perangai, yang meliputi tentang perbuatan, ucapan, matuah, 

adat kebiasaan atau tingkahlaku seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. 

Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di 

masayarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan 

masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai nilai kecemasan moral yang baik 

yang berarti takut akan Allah, begitu juga sebaliknya. Seperti yang dijelaskan di 

dalam Al-Qur’an mengenai suatu ayat yang mencakup tentang kecemasan akan rasa 

takut kepada Allah dalam melakukan suatu tindakan itu. 

Surah Ali-‘Imran ayat 175 

ۡؤِمنِيَن  إ ُف أَۡوِليَآَءهُۥ فََال تََخافُوُهۡم َوَخافُوِن إِن ُكنتُم مُّ ُن يَُخّوِ ِلُكُم ٱلشَّۡيَطٰ  نََّما ذَٰ

Artinya: “sesungguhnya mereka itu tidak lain adalah setan dengan kawan-

kawannya yang menakuti-menakuti kamu, karena itu janganlah kamu takut kepada 

mereka tetapi takutlah kepada-ku jika kamu benar-benar beriman (Ali-

‘Imran:175). 

 

 

 



3 

 

Surah Al- Ma’idah ayat 44 

  فََال تَۡخَشُواْ ٱلنَّاَس َوٱۡخَشۡونِ 

Artinya: “karna itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah 

kepadaku (Al-Ma’idah: 44)”. 

 

 Dalam kandungan ayat diatas tersebut menurut Hafizhahullah menjelaskan 

bahwa salah satu yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah takut kepada 

Allah Subhanahu wa ta’ala. Karena sifat ini akan menjaga pemiliknya untuk tidak 

berbuat maksiat kepadanya serta menjauhi segala larangannya. Kemudian dengan 

rasa takut telah meliputi: rasa cemas, gundah, dan khawatir terkena adzab Allah 

Azza Wa Jalla akibat melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban, 

juga khawatir jika Allah Subhanahu wa ta’ala tidak menerima amalan shalihnya. 

Dengan rasa takut ini, jiwa akan terhalau dari hal-hal yang diharamkan dan 

bergegas melakukan kebaikan. 

 Dalam mendapatkan sikap atau tingkahlaku yang bermoral dituliskan juga 

sebelumnya bahwa harus di pelajari, di tanamkan, dan di kembangkan sejak anak-

anak sebelum sekolah hingga remaja, prihal tersebut agar remaja memiliki tingkat 

kecemasan moralnya dapat stabil. Sementara itu kecemasan (anxiety) menurut 

Nevid, Rathus dan Greene (2003) adalah suatu keadaan khawatir yang 

mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang harus 

dicemaskan misalnya tentang kesehatan, relasi sosial, ujian, karier, relasi, 

internasional, dan kondisi lingkungan adalah hal-hal yang dapat menjadi sumber 

kekhawatiran. 
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 Menurut Freud (Budiman, 2017) kecemasan moral adalah rasa takut 

terhadap suara hati. Seseorang yang superegonya berkembang dengan baik 

cenderung merasa bersalah jika melakukan atau bahkan berfikir untuk melakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan norma moral dimana mereka dibesarkan. 

Kecemasan moral merupakan kecemasan yang timbul dari kata hati terhadap  

perasaan berdosa apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral. 

 Kecemasan moral akan muncul ketika orang tersebut melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan moral, oleh karena itu orang yang memiliki kecemasan 

moral akan cenderung menghindari apa yang bertentangan dengan moral ( Hall 

&Lindzey, 1993). Mahasiswa yang memiliki kecemasan moral adalah mahasiswa 

yang akan selalu berusaha menghindari perbuatan ataupun pikiran yang dapat 

membuat dirinya merasa tidak nyaman ataupun merasa berdosa ketika melakukan 

perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai moral, norma, dan aturan agama. 

Mahasiswa yang memiliki kecemasan moral yang tinggi tentunya sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, karena sikapnya yang sangat menjunjung tinggi nilai-

nilai moral, norma, dan aturan agama (Wardhana, 2018). 

 Berdasarkan penelusuran melalu media massa yang didapatkan dari web 

Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat beberapa fenomena tindakan amoral, 

salah satunya kasus penyalah gunaan narkoba terus meningkat dikalangan pelajar 

atau mahasiswa. Data statistik menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di 

Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Angka itu setara dengan 3,2 % dari 

populasi kelompok tersebut ditahun 2019. Yang berikutnya meminum alkohol dan 

seks bebas, contoh kenakalan remaja dalam pergaukan seks bebas akan 
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bersangkutan dengan HIV/AIDS. Selain itu tawuran antara pelajar yang belakangan 

ini marak terjadi dilingkungan pelajar. Hal tersebut menentukan bahwa prilaku 

kenakalan yang dilakukan mengalami peningkatan dari tahun ketahun karna 

minimnya nilai agama terhadap remaja tersebut (www.cnnindonesia.com). 

 Menurut pendapat dari Afriani (2009) salah satu cara yang efektif untuk 

mengatasi kecemasan moral adalah dengan memperkuat kesadaran agamanya. Hal 

ini dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecemasan moral adalah 

tingkat religiusitas yang dimilikinya. Religiusitas sendiri adalah percaya tentang 

ajaran-ajaran agama tertentu dan dampak dari ajaran itu dalam kehidupan sehari-

hari dimasyarakat. 

 Hawari (1996) menyebutkan bahwa religiusitas merupakan penghayatan 

keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan 

ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci. Jadi religiusitas adalah 

kedalaman penghayatan keagamaan seseorang dan keyakinannya terhadap adanya 

tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan 

keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga. 

 Menurut Glock dan Stark dalam penelitian (Ancok dan Suroso, 2011) 

regulasi adalah sikap keagamaan yang berarti adanya unsur internalisasi agama 

kedalam diri seseorang. Religiusitas merupakan komitmen dan konsisten religius 

individu yang dapat dilihat melalui aktivitas atau prilaku individu yang 

bersangkutan mereka percaya terhadap agama atau kepercayaan yang dianutnya. 

Religiusitas berisi seperangkap aturan agama yang harus dijalankan dan ditaati oleh 
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seseorang, seperti larangan-larangan untuk menyakiti orang lain, meresahkan 

masyarakat, berbuat kejahatan, dan mengkonsumsi barang-barang haram. 

Religiusitas mengajarkan seseorang untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga dengan 

religiusitas, maka seseorang akan terhindar dari prilaku menyimpang. Maka dari itu 

untuk memiliki tingkat kecemasan moral yang tinggi religiusitas menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhinya. 

 Beberapa hasil survei sebelumnya yang telah dilakukan salah satu peneliti 

oleh Fathul Lubab dan Elok terkait nilai moral religius dilembaga pendidikan ini 

menunjukan nilai moral religius dari total responden 240 adalah 185 atau 77,1% 

pada tingkat tinggi, 45 orang 18,8% pada kategori sedang, dan 10 orang lainnya 

4,2% pada kategori rendah. Adapun peneliti lainnya yang dilakukan oleh Zaki 

dengan hasil penelitian disimpulkan bahwa tingkat religiusitas, dari 77 responden 

fakultas psikologi UIN Malang didapatkan 36 orang  47% berada pada tingkat 

religiusitas yang tinggi, 31 orang 40% berada pada kategori sedang dan 10 orang 

13% mempunyai taraf tingkat religiusitas yang cukup minim. 

 Sejalan dengan itu, dilihat pula dari hasil survei Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) pada tahun 2019 menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi 

Negeri di Indonesia. Dijelaskan bahwa data pada tahun 2011-2019, mencapai 

36379 kasus pengaduan dan kasus pornografi dan Cyber Crimemencapai 3723 

kasus. Pada kasus tindak pidana anak 23.9% kasus pencurian, 17,8% narkoba, 13, 

2% asusila, 12,7% persetubuhan, 12,2% pembunuhan,a9,1% penganiayaan, 2% 

kepemilikanasajam, dan 2% lain-lain.aData yang mencengangkan juga pernah 

dirilis olehaSony Adi Setiawan,aseorang dosen di Universitas Muhammadiyah 
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Yogyakarta. Menurutnya, 750 hingga 900 video porno sudah dibuat dan diedarkan 

di Indonesia. Mayoritasamerupakanavideoaamatir hasil rekaman kamera ponsel 

dan pembuatnya 90% dari kalangan pelajar SMP hingga sampai Mahasiswa. 

(www.kpai.go.id/berita). 

 Berdasarkanapemaparan di atas,adiketahui banyakapermasalahanaremaja 

khususnyaamahasiwa yang berada pada tahap dewasa tersebut. Salahasatu 

permasalahanayang sangatamenonjol yaitu kemerosotanamoral. Dalam kehidupan 

moral tidak dapat dipisahkan dari keyakinan beragama. Karenaanilai-

nilaiamoralayang tegas,apasti, dan tetap tidak berubah karena keadaan tempat dan 

waktu sehinggaaakanamenjadi suatu nilai yang bersumber kepada agama. 

Kehidupanamoral danaagamaaitu perlulahasejalanadan mendapataperhatianayang 

seriusadalamapembinaanagenerasiamudaa(Daradjat, 2005). 

 Berdasarkanafenomena yangabanyak terjadiapada kalanganamahasiswa, 

penulis melakukan wawancara pada 15 mahasiswaaUIN Raden IntanaLampung 

yangaberada di Mahad Al-Jamiah pada tanggal 29 Oktober 2019. Pertanyaan-

pertanyaan yang telah diberikan kepada semua responden tersebut memberikan 

jawaban atau pernyataan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

moralitas seperti pacaran, berbohong,ameninggalkan shalat,abergunjing, tidak 

menepati janji,aberkelahi, dan mengumpat.aNamun ada jugaayang tidak melanggar 

nilai moral tersebut. Responden yang melakukan perbuatan pelanggaran moral 

tersebut merasa tidak ada lagi ketakutan bagi mereka ketika akan melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, namun ada juga yang tetap 

menjaga nilai-nilai moral tersebut.  
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 Beberapa hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh Budiman 

(2017) dengan judul Hubungan antara Religiusitas dengan Kecemasan Moral pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014. 

Dengan hasil pearson correlation (0,844) dengan signifikansi (p) sebanyak 0,000 

yang artinya p< 0,05. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat religiusitas maka 

semakin tinggi pula tingkat kecemasan moral mahasiswa. Dan sebaliknya semakin 

rendah tingkat religiusitas, maka semakin rendah juga tingkat kecemasan moral 

mahasiswa. 

 Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan Wardana (2018) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

religiusitas dengan kecemasan moral. Hal tersebut dilihat dari analisis regresi linier  

dimana R Square = (0,525). Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa religiusitas berkontribusi sebesar 52,5% terhadap kecemasan moral. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara Religiusitas dengan 

Kecemasan Moral pada Mahasiswa ? 
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B. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara Religiusitas dengan Kecemasan Moral pada 

Mahasiswa. 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. 

1. Secara Teoritis 

 Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah refrensi serta dapat 

memberikan pemahaman dalam bidang psikologi klinis, psiko analisa dan 

psikologiagama mengenai tingkat religiusitas dengan kecemasan moral pada 

Mahasiswa. Hasilapenelitian ini yang telah diperoleh dapat bergunaasebagai 

referensiaatau bahanapembanding bagiapeneliti-peneliti lainnyaayang ingin 

mengkajiamasalah yang berkaitanadengan religiusitas danakecemasanamoral. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Mahasiswa santri 

 Hasil dari penulisan ini diharapkan bisa menjadi langkah dasar dalam 

membantu mahasiswa meningkatkan nilai religiusitas sehingga akan meningkatkan 

pula nilai kecemasan moral terhadap mahasiswa-mahasiswa tersebut. 

b. Bagi Mahad Al Jamiah 

 Hasil penulisan ini dapat berguna bagi Mahad Al Jamiah sebagai salah satu 

metode dalam meningkatkan akhlak atau religiusitas mahasiswa dalam 

meningkatkan kecemaasan moralnya. 
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c. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Hasil dari penulisan ini dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang 

dinamika terkait religiusitas dengan kecemasan moral pada mahasissa, sehingga ke-

depannya institusi dapat memberlakukan sebuah aturan yang dapat meningkatkan 

nilai religiusitas kepada mahasiswa agar dapat mendapatkan nilai moral serta 

meningkatkan kecemasan moral terhadap mahasiswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kecemasan Moral 

 

1. Definisi Kecemasan Moral 

 Untuk membicarakan mengenai kecemasan moral, perlu diketahui terlebih 

dahulu apa pengertian kecemasan itu sendiri. Menurut Etty (2002) cemas 

sesungguhnya adalah perasaan yang kecemasan atau rasa cemas adalah sesuatu 

yang sering kita alami dari waktu ke-waktu sebagai pengembara perasaan atau 

emosi. Kecemasan dapat timbul pada banyak hal yang berbeda dan pada macam-

macam situasi. Muncul disaat orang sedang menghadapi masalah atau tekanan 

hidup. 

 kecemasana(anxiety) menurutaNevid, Rathusadan Greenea(2003) adalah 

suatuakeadaan khawatirayang mengeluhkanabahwa sesuatu yangaburuk akan 

segera terjadi. Banyakahal yang harusadicemaskan misalnyaatentang kesehatan, 

relasiasosial, ujian,akarier, relasi,ainternasional, danAkondisi lingkunganaadalah 

hal-halayang dapatamenjadi sumberakekhawatiran.aSementara ituamenurut 

Davinsona(2006) kecemasanamerupakan suatuaperasaan takut danakhawatir yang 

tidakamenyenagkan. 

 Kecemasan  merupakan hal yang dialami oleh semua orang ketika meraka 

merasakan hal yang mengancam kepada mereka, kecemasan dasar berasal dari takut 

yaitu suatu peningkatan sehari-hari dan suatu peningkatan yang berbahaya dari 
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perasaan tak-berteman dan tak-berdaya dalam dunia penuh ancaman (Alwisol, 

2011). 

 Sunberg, Wineberg, dan Taplin (2007) mendefinisakan kecemasan adalah 

emosi yang ditandai oleh perasaan akan bahaya yang diantisipasikan, termasuk juga 

ketegangan dan stress yang menghadang dan bangkitnya sistem saraf simpatetik 

yang dialami oleh individu-individu masyarakat modern sebagai gejala yang 

ditimbulkan oleh perubahan gangguan mental yang ditandai dengan perasaan-

perasaan khawatir, takut, aprehensi yang bersifat menyebar, kabur, dan tidak 

menyenangkan. 

 Berkaitan dengan kecemasan moral, perlu juga diketahui pengertian moral. 

Moral menempati posisi penting dalam melewati setiap keadaan dan bidang 

kehidupan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk memajukan suatu masyarakat, 

mutlak membutuhkan moralitas (Harahap, 2005). Perkataan moral berasal dari 

bahasa latin mores. Mores berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat atau 

kelakuan. Moral dengan demikian dapat diartikan ajaran kesusilaan atau suatu 

masalah yang menjadi perhatian orang dimana saja, baik dalam masyarakat yang 

telah maju, maupun dalam masyarakat yang masih terbelakang. 

 MenurutaDaradjat (1995) yangadimaksud denganamoral adalahakelakuan 

yangasesuai denganaukuran-ukuran (nilai-nilai)amasyarakat, yangatimbul dari hati 

danabukan paksaanadari luar, yangadisertai pulaaoleh rasa tanggungajawab atas 

kelakuan (tindakan) tersebut. Tindakan itu haruslah mendahului kepentingan umum 

dari pada kepentingan diri sendiri.  
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 Sedangkanamenurut Jennyadan Mukhlisa(2007) moralameliputi 3 

pengertian,ayaitu pandanganamoral, perasaanamoral, dan tingkahalaku moral. 

Pandanganamoral adalahapendapat atau pertimbangan seseorang tentang persoalan 

moral. PerasaanAmoral adalahaperasaan yangaterjadi dalamadiri individuasetelah 

ia mengambilakeputusan untukabertingkah lakuamoral atau tidak.aSementara 

yangadimaksud dengan tingkah laku moral adalah tindakan yang sesuai dengan 

aturan-aturan dalam etika bermoral. Moraladalam artiayang luasatelah 

mencakupabagaimana hubunganadengan Tuhan, hubunganasesama manusia,adan 

hubunganadengan alamasemesta. Orang yangamemiliki moralayang baikaadalah 

yangamampu menyeimbangkanAketiga hubungan diaatas pada setiapatempat dan 

setiapawaktu ( Harahap, 2005). 

 Dariapengertian kecemasanadan moral tersebut,amunculah sebuah 

keterikatan antara dua hal yakni kecemasanmoral. Tokohayang 

mencetuskanakecemasan moralaadalah Freud dimana ia membedakan tigaamacam 

kecemasan,ayakni meliputi : 

a. KecemasanaRealitas 

Kecemasanarealitas adalahakecemasan realitasaatau rasa takutaakan bahaya-

bahayaanyata di duniaaluar. Keduaatipe kecemasanalain berasaladari 

kecemasanarealitas ini.  

b. KecemasanaNeurotik 

Kecemasananeurotik adalaharasa takut jangan-janganainsting-instinga(hasrat) 

akanalepas dari kendaliadan menyebabkanasang pribadi berbuatasesuatu yang 

bisaamembuatnyaadihukum. 



14 

 

 

c. KecemasanaMoral atau Perasaan-PerasaanaBersalah 

Kecemasanamoral adalaharasa takut terhadapasuara hati. Orang-orangayang 

superegonyaaberkembang denganabaik cenderungamerasa bersalahajika 

merekaamelakukan atauabahkan berpikirauntuk melakukanasesuatu yang 

bertentanganadengan normaamoral dimanaamereka dibesarkan.aMereka 

disebutamendengarkan bisikanasuara hati.  

 Kecemasanamoral jugaamempunyai dasararealitas, dimasaalampau sang 

pribadiapernah mendapatahukuman karenaamelanggar normaamoral danabisa 

dihukumalagi (Hall & Lindzey, 1993).aKecemasan moralamerupakan hasiladari 

konflikaantara id danasuperego. Idamerupakan sistemakepribadian yangaasli yang 

berisikanasegala sesuatuasecara psikologisadiwariskan danatelah ada sejakalahir. 

Superegoaadalah perwujudanAinternal dari nilai-nilaiayang perhatianautamanya 

adalahamemutuskan apakahasesuatu itu benaraatau salah sehinggaadapat 

bertindakasesuai dengananorma-norma yangadiakui olehamasyarakat.   

 Secaraadasar kecemasan moralamerupakan ketakutanaakan suaraahati 

individuAsendiri.aKecemasan moralamenjelaskan bagaimanaaberkembangnya 

superego.aBiasanya individuadengan kata hatiayang kuat akanamengalami konflik 

yangalebih hebatadaripada individuayang mempunyaiakondisi toleransiamoral 

yangalebih longgar. Dapatadikatakan bahwaayang menyebabkanakecemasan 

adalahakata hati individuaitu sendiri (Yenny, 2007).  
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 Berdasarkanauraian di atasAdapat dikatakanabahwa kecemasanAmoral 

adalahakecemasan yangaterjadi apabilaaseseorang merasaatakut dan bersalahajika 

melakukanaatau bahkanaberfikir untukamelakukan sesuatuayang bertentangan 

dengananorma moralAyang ada diamasyarakat.  

2. ProsesaTerjadinya  KecemasanaMoral  

 Kecemasanatidak datangasecara tiba-tiba,atetapi melaluiaproses-proses 

tertentuadiawali denganaadanya berbagai kejadianadalam kehidupan yangadialami 

individu.aKemudian individu menggunakan pola fikirnya untuk meng-

interprestasikanakejadian yang dialami, tetapi karena proses berfikir 

individuasemua pengalamanadiproses melaluiaotak dan diberiaarti secaraasadar 

sebelumaindividu mengalaminyaasebagai responaemosional (Budiman, 2017).  

 Jadiaterjadinya kecemasanadiawali denganaadanya interpretasiatertentu 

terhadapaperistiwa yangadialami. Kecemasanamuncul karenaaproses berpikir, 

bukanakarena peristiwaayang dialami olehaindividu. Dalamakaitannya dengan 

kecemasanamoral, prosesaterjadinya kecemasanamoral sama denganaproses 

terjadinyaakecemasan padaaumumnya. Bedanyaapada penyebabakecemasan, 

yaituapada kecemasanamoral penyebabnyaaadalah rasa takutamelakukan 

pelanggaranaterhadap norma-normaamoral yang berlakuadi dalamamasyarakat 

Freuda(Hall dan Lindzey, 1993). 

3. FungsiaKecemasan Moral 

 Fungsiakecemasan adalahauntuk memperingatkanaindividu akanaadanya 

bahayaa(rasa tidak aman)adanamerupakanaisyarat bagi egoabahwa jikaatidak 
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dilakukanatindakan-tindakan tepatamaka bahayaa(rasa tidak aman)aakan 

meningkatasampai ego dikalahkan.aSelain itu kecemasanajuga berfungsiauntuk 

memotivasiaindividu untukAmelakukan sesuatu.aIndividu bisa lariadari daerah 

yang mengancam,amenghalangi senjataayang membahayakan,aatau menuruti 

suara hati.aApabila tidak dilakukanatindakan yang tepatamaka bahayaaakan 

meningkatasampai ego dikalahkanasehingga ego akanamengandalkan caraayang 

tidak realisticatingkahlaku yangaberorientasi padaapertahanan egoAFreud (1993).  

 Dariauraian di atas dapatadiketahui bahwaadengan adanyaakecemasan 

akannmemotivasi individuamencari jalanakeluar untukamengatasi bahayaayang 

mengancamaegonya. Dalam kaitannya dengan kecemasan moral, fungsi kecemasan 

moral sama dengan fungsi kecemasan pada umumnya. Dilihatadari 

fungsinya,akecemasan moralaberfungsi menjagaaseseorang agaratidak melakukan 

hal-halayang bertentanganadengan moral. Untukaitu orang yangamengalami 

kecemasanamoral dapat melakukanatindakan menjauhiahal-hal yang dapat 

membuatnyaamelakukan pelanggarananorma moral, misalnyaadengan tidak 

bergauladengan orang-orangayang melakukanapelanggaran normaamoral (Ali, 

2007).  

4. Aspek-Aspek Kecemasan Moral  

MenurutaNurmada (dalam Ali, 2007)aaspek-aspek kecemasanamoral antara lain: 

a. Pengertian 

Pengertianamendahului kehendakakarena tiada sesuatuahal yang dikehendaki 

tanpaadiketahui lebihadahulu. Intelek mengusulkanasesuatu yang baikadan 
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kehendakamengarah kepada halatersebut. Aktivitas intelekatampak menonjol 

pada prosesapertimbangan dimana motif-motifayang pro dan kontraatidak bisa 

mempertimbangkan kecuali jika diketahui. Jadi pengertian menunjuk pada 

tujuan dan jalan, memberi perhatian, membimbing pertimbangan dan 

perenungan sehingga memungkinkan adanya persetujuan kehendak. 

b. Kesukarelaan 

Suatu perbuatan manusiawi tidak cukup ada pengertian tetapi juga harus di 

kehendaki. Suatu perbuatan yang terlaksana dengan di sertai pengertian dan 

kehendak disebut sukarela. Dengan demikian, suatu perbuatan sukarela adalah 

perbuatan yang tidak dipaksakan dari luar, bukan perbuatan yang di paksakan 

dari luar, akan tetapi perbuatan yang terbit secara spontan dari dalam; tetapi 

berbuat dengan sukarela berarti si pelaku dengan sadar dan mengerti 

menghendaki perbuatan itu dilakukan, dan dengan disertai pengertian akan 

tujuan.  

c. Kemerdekaan 

Kemerdekaan adalah Suatu perbuatan yang menuntut adanya dua 

kemungkinan atau lebih yang bisa dipilih; paling sedikit adanya alternatif 

untuk berbuat atau tidak berbuat. Kemerdekaan menambahkan pada 

kesukarelaan kemungkinan untuk memilih.  

Adapun menurut Kartono (2005) ada beberapa aspek dari kecemasan moral, yaitu: 

a. Hati Nurani 

 Hati nurani adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan hukum pada 

situasi kongkrit dimana orang tadi berada, yaitu kemampuan meng-hubungkan 
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antara hukum dengan perbuatan individualnya. Orang yang memiliki 

kecemasan moral menggunakan hati nuraninya sebagai pengemudi, hakim dan 

pengontrol yang kritis terhadap segala bentuk tingkah laku dan pikirannya, 

sehingga ia senantiasa bergerak dalam batas-batas tertentu yang tidak boleh 

dilanggarnya, berdasarkan norma-norma konvensional yang ada. 

b. Tanggung Jawab 

 Tanggung jawab yang dimaksud disini adalah berani menanggung resiko 

yang ditimbulkan oleh tingkah lakunya, berani mengakui salah jika bersalah, 

berani meminta maaf serta sanggup memperbaiki kesalahannya. Orang yang 

memiliki kecemasan moral memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, 

lingkungannya dan terhadap Tuhan yang Maha Esa.  

c. Kesadaran 

 Kesadaran adalah menyetujui atau menolak nilai-nilai tertentu dan ada sikap 

yang membenarkan atau sikap yang mengadili dengan satu penolakan. Orang 

yang mengalami kecemasan moral memiliki kesadaran jika dirinya melakukan 

kesalahan, sehingga timbul rasa bersalah, kepedihan hati, dan kecenderungan 

bereaksi untuk membetulkan diri. 

d. Tindakan 

 Tindakan adalah kecenderungan bereaksi untuk membetulkan diri. Orang 

yang mengalami kecemasan moral akan bertindak sesuai dengan norma-norma 

yang ada. Semua ini dilakukannya agar tercapai ketenangan jiwa. Sebaliknya, 

jika ia melanggar norma-norma yang ada maka akan menyebabkan banyaknya 
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konflik batin dan ketegangan-ketegangan sehingga akhirnya meletus menjadi 

gangguan jasmani dan rohani. 

e. Lingkungan 

 Pada orang yang memiliki kecemasan moral, lingkungan tidak bisa 

menguasai hati nuraninya, sehingga walaupun pengaruh lingkungannya begitu 

besar, ia tidak akan mudah terpengaruh. Ia akan selalu menimbang kembali apa 

yang terjadi di lingkungannya dengan hati nuraninya sendiri. 

 Dari aspek-aspek yang telah diuraikan di atas, aspek kecemasan moral yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah aspek menurut Kartono (2005) yaitu aspek 

hati nurani, tanggung jawab, kesadaran, tindakan dan lingkungan.  

5. Faktor-Faktor Kecemasan Moral 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan moral yang dialami oleh 

remaja antara lain adalah (Djubaedah, 2009): 

a. Faktor Internal 

 Faktor internal yang dimaksud misalnya perasaan tidak nyaman terhadap 

pelanggaran-pelanggaran norma yang terjadi disekitar masyarakat. Faktor-faktor 

tersebut mencakup perasaan tidak nyaman yang biasanya dikaitkan dengan  

peraturan atau norma yang berlaku dimasyarakat serta faktor agama yang dianut 

oleh orang tersebut. Norma-norma yang dimaksud seperti: norma sosial, norma 

adat, norma agama atau bisa disebut norma religiusitas. 

b. Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang 

dapat mempengaruhi diri individu yang bersangkutan. Faktor eksternal ini antara 
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lain lingkungan, teman sepergaulan, dan hal-hal lain yang berada di luar dirinya 

sendiri. Faktor-faktor yang berada di luar diri ini mempunyai pengaruh yang sangat 

kuat terhadap diri individu karena individu berada dalam lingkungan itu terus-

menerus. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecemasan moral antara lain faktor internal sperti tingkat 

religiusitas dan perasaan tidak nyaman terhadap pelanggaran norma sosial dan 

faktor eksternal seperti lingkungan dan teman sepergaulan. 

6. Kecemasan Moral idalam iPersepektif Islam 

 Kecemasan iadalah isalah isatu ipenyakit iyang ibanyak itersebar idiantara 

imanusia. iDalam ibahasa iarab idikatakan ibahwa ibila isesuatu icemas, imaka iia iakan 

ibergerak idari itempatnya. iHingga ibisa idikatakan ibahwa ibentuk ikecemasan iadalah 

iadanya iperubahan iatau igoncangan iyang ibersebrangan idengan iketenangan iyang 

iallah igambarkan idalam ifirmannya idalam isurat iAl-Fajr iayat i27-30. 

 ٰٓ0َ$+َ�ُ َ2ّ
َ
� i �ُ�َۡ3ّٱ� i ُ4َ3ِّ56َ7ۡ6ُۡ8ٱ i ٓ9ِ:%ِۡٱر i ٰ9َ�ِإ i <ِِ=َّر i ٗ4?َ@َِرا i ٗ4َ?ّ@ِ�ۡ َAّ i9ِ,� َوٱۡدُ�,Eَ ِ i9ِِٰ�يCَ) i9ِ) iۡدُ

i9ِ�َ3ّ%َ i  

Artinya:” iHai ijiwa iyang itenang. iKembalilah ikepada ituhanmu idengan ihati iyang 

ipuas ilagi idiridhai i–Nya. iMaka imasukkan ike idalam igolongan ihamba-hamba-Ku. 

iMasuklah ike idalam isyurga i–Ku”. i(QS ial-fajr: i27-30). i 

 Kecemasan imerupakan isesuatu iyang imembuat iseseorang imerasa igelisah 

itanpa itau ipenyebabnya iyang iterjadi, isehingga imanusia itersebut iakan imerasa ilemah. 
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iKecemasan imerupakan isesuatu iyang ialami iyang iada ipada idiri imanusia, iyang 

iberfungsi isebagai iilmu iyang imengkaji itentang iaspek ipsikis imanusia idan 

imenjelaskan ipula imengenai ikecemasan iini. iBukan ihanya ikecemasan idalam ibatas 

iyang iwajar, itetapi ijuga imenjelaskan ibagaimana ikecemasan imenjadi iparah isehingga 

isampai ipada itingkat iyang itakut idan imenjadikan iseseorang itak idapat iberfungsi 

inormal. iSedangkan iAllah imenyerukan ipada ihambanya iagar ihati itetap ipada iyang 

imaha ikuasa, itetap itenang, idan imenyerahkan isegalanya ikepada iAllah. 

 Dari iayat idiatas itersebut itelah imenegaskan iagar imanusia ijangan imerasa 

icemas ipada isesuatu ihal iyang itidak ijelas iserta idapat imemberikan isebuah iketakutan 

ikarena imanusia ihanya idiberikan icobaan idan ikeringanan ioleh iAllah, iagar imanusia 

idapat iselalu imengingat ituhannya iyaitu iAllah iSWT. 

 Kemudian Arti moral dari segi bahasa Latin, mores yaitu jamak dari 

kata mos yang berarti adat kebiasaan. Selanjutnya moral dalam arti istilah adalah 

suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, 

kehendak pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, 

baik atau buruk. Selanjutnya pengertian moral dijumpai pula dalam The Advanced 

Leaner’s Dictionary of Current English. Dalam buku ini dikemukakan beberapa 

pengertian moral sebagai berikut. 

a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah,baik dan buruk; 

b. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah; 

c. Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik. 
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 Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa moral adalah 

istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia 

dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan 

sehari-hari dikatakan bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik. 

 Secara substansial etika, moral, dan akhlak memang sama, yakni ajaran 

tentang kebaikan dan keburukan, menyangkut perikehidupan manusia dalam 

hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam dalam arti luas. Yang 

membedakan satu dengan yang lainnya adalah ukuran kebaikan dan keburukan itu 

sendiri. 

 Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kecemasan moral dalam 

islam adalah suatu perasaan iyang menyebabkan seseorang imerasa igelisah ikarna 

takut melanggar atau sudah melanggar aturan dan hukuman yang sudah ditetapkan 

oleh Allah SWT sehingga manusia itu sendiri akan merasakan takut, gelisah atas 

perbuatannya maupun apa yang akan dilakukannya.  
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B. Religiulitas 

 

1. Definisi Religiulitas 

 Menurut Syafaat, Sahrani, dan Muslih (2008) agama eligi merupakan 

norma-norma abadi yang mengerti kehidupan manusia. Menurut Siswanto (2007) 

agama adalah yang menentukan norma-norma hidup dan norma-norma etika. 

Menurut Rahmat (dalam Ali, 2007) religiusitas adalah sikap keagamaan yaitu suatu 

keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku 

sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Menurut Mangunwidja, agama 

dan religiusitas merupakan kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi 

karena keduanya merupakan konsekuensi logis manusia yang diibaratkan selalu 

mempunyai dua kutub, yaitu kehidupan pribadi dan kebersaman ditengah 

masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Glock dan Stark yang memahami 

religiusitas sebagai percaya terhadap ajaran-ajaran agama tertentu dan dampak dari 

ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat (Afriani, 2009). 

 Menurut Nasution (dalam Arifin, 2008), kata religi berasal dari bahasa latin 

yaitu religare yang berarti mengikat. Agama (religi) mengandung arti ikatan yang 

harus dipegang dan dipatuhi manusia. Menurut Glock dan Stark (Ancok, 2005) 

agama atau religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem  nilai, dan 

sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-

persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning).  

 Menurut Mangunwidjaja (2009) agama dan religiusitas merupakan 

kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi karena keduanya merupakan 
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konsekuensi logis manusia yang diibaratkan selalu mempunyai dua kutub, yaitu 

kehidupan pribadi dan kebersamaan ditengah masyarakat. Tidak jauh berbeda 

dengan pendapat Glock dan Stark yang memahami religiusitas sebagai percaya 

terhadap ajaran-ajaran agama tertentu dan dampak dari ajaran itu dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat (Afriani, 2009).  

 Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk 

melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dinilai mempunyai 

unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh seseorang 

untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam 

melakukan suatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana 

yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya (Ali, 

2007).  

 Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas 

beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual 

(beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang di dorong oleh 

kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak 

dan dapat di lihat mata, tapi juga aktivitas yang tidak nampak dan terjadi dalam hati 

seseorang (Suroso, 2005).  

 Berbagai wujud sisi kehidupan manusia tersebut pada akhirnya menjadi 

tolak ukur sampai sejauhmana realisasi tingkat religiusitasnya. Tingkat religiusitas 

adalah kadar atau tingkat keterikatan religius (religiouse commitment) seseorang 

atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia serta 
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alam sekitarnya, yang dilandasi dengan keyakinan untuk kemudian diwujudkan 

dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dari pengertian ini terlihat bahwa religiusitas 

tidak hanya tampak dari perilaku ritual dan pengalaman ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga termanifestasi dalam bentuk keimanan dan 

penghayatan agama yang dirasakan (Budiman, 2017).  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas dapat 

diartikan sebagai kualitas keadaan individu dalam memahami, menghayati ajaran 

agama yang dianutnya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, 

yang merefleksikan ketaatannya dalam beragama. 

2. Faktor-FaktorReligiusitas 

 Menurut Thouless, 1992 (Astra, 2005) faktor-faktor yang mempengaruhi 

keagamaan ada 4 macam yaitu:  

a. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial (faktor 

eksternal). 

b. Berbagai pengalaman yang dialami oleh individu dalam membentuk sikap 

keagamaan terutama pengalaman-pengalamannya mengenai keindahan, 

keselarasan dan kebaikan dunia lain (faktor alamiah), adanya konflik moral, 

dan pengalaman emosional keagamaan (faktor afektif). 

c. Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian timbul dari kebutuhan-kebutuhan 

yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan-kebutuhan terhadap keagamaan, 

cinta kasih, harga diri, ancaman kematian. 

d. Berbagai proses pemikiran verbal atau proses intelektual. Manusia diciptakan 

dengan memiliki berbagai macam potensi. Salah satunya adalah potensi untuk 
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beragama. Potensi beragama ini akan terbentuk, tergantung bagaimana 

pendidikan yang diperoleh anak. Seiring dengan bertambahnya usia, maka 

akan muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran verbal. Salah satu dari 

pemikiran verbal ini adalah pemikiran akan agama. Anak yang beranjak 

dewasa akan mulai menentukan sikapnya terhadap ajaran-ajaran agama. Sikap-

sikap ini yang akan mempengaruhi jiwa keberagamaannya.  

 Berdasarkan ike empat ifaktor idi iatas, imaka idapat iditarik ikesimpulan ibahwa 

iada idua ifaktor iyang imempengaruhi itimbulnya ikeagamaan iseseorang, iyakni: iyang 

ipertama ifaktor iyang itimbul idari idalam idiri iseseorang i(internal), imeliputi 

ipengalaman-pengalaman iemosional iseseorang, iadanya ikonflik idalam idiri, iadanya 

iproses iintelektual iserta iketidakmampuan iseseorang idalam imencapai ikebutuhan-

kebutuhan ipsikologis i(cinta, ikasih, iharga idiri, idan ilain-lain); iyang ikedua ifaktor 

ieksternal, imeliputi ipendidikan iyang idiperoleh iseseorang ibaik idi ilingkungan 

ikeluarga, isekolah imaupun imasyarakat, idan iadanya itekanan-tekanan isosial. 

3. Dimensi i– iDimensi i iReligiusitas 

 Religiusitas idiwujudkan idalam iberbagai isisi ikehidupan imanusia. 

iReligiusitas itidak ihanya idilakukan isaat iindividu imelaksanakan iritual i(beribadah) 

isaja, iakan itetapi iaktivitas ijuga ididorong ioleh ikekuatan idari idalam idiri iindividu iitu 

isendiri. iOleh isebab iitu ireligiusitas iseseorang iakan imeliputi iberbagai imacam isisi iatau 

idimensi. iDimensi ireligiusitas imenurut iGlock i& iStark i(Ancok, i2005) iada i5 imacam, 

iyaitu i: i 

a. Dimensi ikeyakinan, iyaitu itingkatan isejauh imana iseseorang imenerima ihal-hal 

iyang idogmatik idalam iagamanya. iMisalkan iapakah iseseorang ipercaya iakan 
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iadanya iAllah, ipara imalaikat, iNabi/Rasul, ikitab-kitab iAllah, iHari iakhir, iserta 

iqadha idan iqadar. 

b. Dimensi iperibadatan, iyaitu itingkatan isejauh imana iseseorang imengerjakan 

ikewajiban-kewajiban iritual idalam iagamanya. iMisalkan ibagi iyang iberagama 

iislam iapakah imereka ishalat, ipuasa idan imembaca iAl-Qur’an. 

c. Dimensi iPenghayatan, iyaitu imenggambarkan ibentuk-bentuk iperasaan iatau 

ipengalaman ikeagamaan iyang ipernah idialami idan idirasakan. i iMisalnya ikhusuk 

idalam ishalat, ikhusuk idalam iberdoa idan ikhusuk idalam iberdzikir. 

d. Dimensi ipengetahuan, iyaitu iseberapa ijauh iseseorang imengetahui iajaran-ajaran 

iagamanya idan iseberapa ijauh iaktivitas iindividu iuntuk imenambah ipengetahuan 

iagamanya. iMisalnya ipengetahuan iyang iberkaitan itentang iisi iAl-Qur’an, 

ipengetahuan itentang ipokok-pokok iajaran iyang iharus idi iimani, idan ipengetahuan 

itentang ihukum-hukum iIslam. 

e. Dimensi ipengamalan, iyaitu isejauh imana iperilaku iseseorang idimotivasi ioleh 

iajaran-ajaran iagamanya. iDimensi iini imenunjukkan iakibat iajaran iagama idalam 

iperilaku. iInilah iefek iajaran iagama ipada iperilaku iindividu idalam ikehidupan 

isehari-harinya. iMisalnya iAkhlak iyang imulia idan imematuhi inorma-norma 

iislam. i 

 Lima idimensi iyang idiungkapkan iGlock idan iStark idi iatas isearah idengan 

idimensi-dimensi ireligiusitas iislam isebagaimana idiungkapkan iKementerian 

iKependudukan idan iLingkungan iHidup i(Afriani, i2009). iKementerian iKe-

pendudukan idan ilingkungan ihidup imembagi ireligiusitas imenjadi ilima iaspek, iyaitu: i 
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a. Aspek iIman, imenyangkut ikeyakinan idan ihubungan imanusia idengan iAllah, ipara 

imalaikat, iNabi/Rasul, ikitab-kitab iAllah, iHari iakhir, iserta iqadha idan iqadar. 

b. Aspek iIslam, imenyangkut ifrekuensi, iintensitas ipelaksanaan iibadah iyang itelah 

iditetapkan, imisalnya ishalat, izakat idan ipuasa. 

c. Aspek iIhsan, imenyangkut ipengalaman idan iperasaan itentang ikehadiran iAllah 

idan itakut imelanggar ilarangan iAllah. 

d. Aspek iIlmu, imenyangkut ipengetahuan iseseorang itentang iajaran-ajaran 

iagamanya. iMisalnya ipengetahuan iFiqih idan iTauhid idalam iIslam. 

e. Aspek iAmal, imenyangkut itingkah ilaku idalam ikehidupan ibermasyarakat, 

imisalnya imenolong iorang ilain, imembela iorang ilemah idan ibekerja. i 

 Berdasarkan iuraian idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa idimensireligiusitas 

imenurut iGlock idan iStark imemiliki ikesamaan idengan iaspek ireligiusitas iislam 

imenurut iKementerian iKependudukan idan iLingkungan iHidup. iDimensi ikeyakinan 

imemiliki ikesamaan idengan iaspek iiman, idimensi iperibadatan imemiliki ikesamaan 

idengan iaspek iislam, idimensi ipenghayatan imemiliki ikesamaan idengan iaspek iihsan, 

idimensi ipengetahuan imemiliki ikesamaan idengan iilmu idan idimensi ipengamalan 

imemiliki ikesamaan idengan iaspek iamal. 
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C. Hubungan iantara iReligiusitas idengan iKecemasan iMoral 

 kecemasan imoral imerupakan ikecemasan iyang iterjadi iapabila iseseorang 

imerasa itakut idan ibersalah ijika imelakukan iatau ibahkan iberfikir iuntuk imelakukan 

isesuatu iyang ibertentangan idengan inorma imoral iyang iada idi imasyarakat. iKecemasan 

imoral i imuncul iapabila iseseorang imerasa ikhawatir iakan imelakukan isesuatu iyang 

ibertentangan idengan imoral. iOleh ikarena iitu, iindividu iyang imemiliki ikecemasan 

imoral iakan icenderung imenghindari iapa iyang ibertentangan idengan imoral i(Hall i& 

iLindzey, i1993). iAfriani i(2009) imengatakan ibahwa, i imemperkuat ikesadaran iagama 

imerupakan isalah isatu icara iyang iefektif idalam imengatasi ikecemaan imoral ipada idiri 

iseseorang, ihal iini idikarenakan isalah isatu ifaktor iyang imempengaruhi ikecemasan 

imoral iadalah itingkat ireligiusitas iyang idimiliki iindividu itersebut. iReligiusitas idapat 

idiartikan isebagai ikualitas ikeadaan iindividu idalam imemahami, imenghayati iajaran 

iagama iyang idianutnya iserta imengaplikasikannya idalam ikehidupan isehari-hari, iyang 

imerefleksikan iketaatannya idalam iberagama. i 

Religiusitas iadalah isuatu iketentuan iyang imengatur ihubungan idengan 

ilingkungan isosialnya iserta ialam isekitar iagar isesuai idengan itata icara iberprilaku, 

inorma ikebenaran idan itata icara iperaturan idalam inorma iagama. i iReligiusitas 

iberkaitan idengan ikecemasan imoral, ihal iini idapat idilihat idari iindividu iyang 

imempunyai itingkat ireligiusitas iyang itinggi iakan itakut ijika imelakukan iperbuatan 

idosa, iberbuat ipelanggaran inorma, ikarena ididalam ilima iaspek ireligiusitas itersebut 

imengajarkan imengenai iperbuatan-perbuatan iyang idilarang ioleh iagama, imaka 

iindividu itersebut iakan imerasakan ikecemasan imoral ijika imelanggar iperbuatan iyang 
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idilarang ioleh iagama isehingga imenghindari ihal iyang ibertentangan idengan inorma 

imoral idan iagama. i i i i 

 iDjubaedah i(2009) i imengatakan i ibahwa ireligiusitas imerupakan isalah isatu 

ifaktor iyang idapat imempengaruhi ikecemasan imoral iseseorang. iIndividu iyang 

imemiliki ireligiusitas iyang itinggi iakan iberusaha iuntuk imematuhi iapa iyang idiperintah 

ioleh iagama idan imenjauhi iyang idilarang ioleh iagama. iIndividu itersebut iakan ikhawatir 

idan imerasa ibersalah ijika imelanggar iapa iyang itelah idiperintahkan ioleh iagama idan 

itakut iakan imendapatkan idosa ikarena iperbuataanya, ijangankan iuntuk imelakukannya 

ihanya imemikirkan iuntuk imelakukan ihal iyang ibertentangan idengan iagama isaja iia 

isudah imerasa itakut. iSehingga idapat idikatakan ibahwa iindividu iyang imemiliki 

itingkat ireligiusitas iyang itinggi iakan imempunyai ikecemasan imoral iyang itinggi ipula, 

iyaitu icemas ijika imelakukan isesuatu iyang ibertentangan idengan iagamanya. i 

Sebagai idasar iacuan idan ipembuktian idari iteori iyang idikemukakan, iadapun 

ipenelitian iterlebih idahulu iyang irelevan idan isejalan idalam ipenelitian iini iadalah 

isebagai iberikut i: 

 iPenelitian iyang idilakukan iSatriani i(2011) i idengan ijudul i“Hubungan iantara 

iReligiusitas idengan iKecemasan iMoral ipada iMahasiswa iUniversitas iIslam iNegri 

iSultan iSyarif i iKasim iRiau’’. iHasil idari ipenelitian iini imenunjukan iadanya ihubungan 

iyang ipositif iantara itingkat ireligiusitas idengan ikecemasan imoral ipada imahasiswa 

iUshuluddin iUIN iSUSKA i iRiau idengan idiperoleh iF iregresi i isebesar i0,552 idengan 

iP=0,000 i(p<0,001) iartinya isemakin itinggi ireligiusitas imaka isemakin itinggi ipula 
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ikecemasan imoral idan ibegitu ijuga isebaliknya, isemakin irendah itingkat ireligiusitas 

imaka isemakin irendah ipula ikecemasan imoral imahasiswa itersebut 

 Senada idengan ihasil idiatas iyang itelah idilakukan iReza i(2013) idengan ijudul i“ 

iHubungan iantara iReligiusitas idengan iMoralitas ipada iRemaja idi iMadrasah iAliyah 

i(MA)” idapat idikatakan ireligiusitas idengan imoralitas imemiliki ihubungan iyang 

isangat isignifikan. i iHasil ipenelitian iini idiperoleh inilai ikoefisien ikorelasi i( ir i) isebesar 

i0,775 idengan isignifikansi i( ip i) isebesar i0,000, idimana ip i< i0,01. iBerdasarkan ianalisis 

idata, ikesimpulan iyang idiambil idari ipenelitian iini iadalah iada ihubungan iyang isangat 

isignifikan iantara ireligiusitas idengan imoralitas iremaja idi iMadrasah iAliyah iPondok 

iPesantren ikota iPalembang. 

 Penelitian isebelumnya ijuga idilkukan ioleh iMustea, iNegru i& iOpre i(2010) 

imengenai ireligiusitas idan imoral imemiliki ihubungan iantara imoralitas idan iagama idari 

isudut ipandang ipsikologi imoralitas idalam imasyarakat, ipeneliti iharus imemanfaatkan 

iperan iyang idimiliki ioleh iagama idalam iperkembangan imoral iindividu. iKemudian 

idari ihasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iOskuoi& iEbrahimpour i(2015) 

imenunjukkan ibahwa isemua iaspek iagama i(keyakinan, iempiris, iritual idan idimensi 

ihasil) imemiliki ihubungan iyang isignifikan idan ipositif idengan imoral. iAda ihubungan 

iyang isangat isignifikan iantara ireligiusitas idengan imoralitas iremaja idi iMadrasah 

iAliyah iPondok iPesantren ikota iPalembang i(Reza, i2013). 

 Peneliti iBudiman i(2017) idengan ijudul i“Hubungan iantara iReligiusitas idan 

iKecemasan iMoral ipada imahasiswa iPsikologi iUIN iMaulana iMalik iIbrahim iMalang 

iAngkatan i2014”. iHasil ipenelitian imenunjukan ibahwa isebagian ibesar imahasiswa 



32 

 

imemiliki itingkat ireligiusitas isedang idengan iprosentase i72,72%. iSedangkan iuntuk 

ikecemasan imoral, isebagian ibesar imahasiswa iberada ipada itingkat isedang idengan 

iprosentase i52,72%. iHasil ipenelitian imenunjukan ikorelasi iyang isignifikan iantara 

iReligiusitas idan iKecemasan iMoral ipada imahasiswa iPsikologi iUIN iMaulana iMalik 

iIbrahim iMalang iAngkatan i2014. iDengan ihasil ipearson icorelation i(0,844) idengan 

isignifikansi i(p) isebanyak i0,000, iyang iartinya iP<0,001. iDengan ikata ilain, iada 

ihubungan iyang ipositif idan isignifikan iartinya isemakin itinggi itingkat ireligiusitas 

imaka isemakin itinggi ipula itingkat ikecemasan imoral imahasiswa idan isebaliknya 

isemkain irendah itingkat ireligiusitas, imaka isemakin irendah ijuga itingkat ikecemasan 

imoral. 

 Berdasarkan kesimpulan dari uraian diatas menunjukan hasil yang 

mendukung dalam penelitian yang penulis lakukan. Hal ini menjadikan sebuah 

idasar iacuan idan ipembuktian idari iteori iyang idikemukakan, oleh karena itu dari 

uraian diatas tersebut peneliti menyimpulkan bahwasannya ada hubungan yang 

positif antara Religiusitas dengan Kecemasan Moral pada Mahasiwa UIN Raden 

Intan Lampung.  
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D. Kerangka iBerfikir 
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Gambar i1. iSkema iHubungan iantara iReligiusitas idengan iKecemasan iMoral 

   = iVariabel iIndependent 

   = iVariabel iDependent 

   = iHubungan 

 Kepedulian imahasiswa idalam icara imeningkat imoral ipada ijaman isekarang 

isemakin imenurun. iHal iini idikarenakan isalah isatu ifaktor iyang imempengaruhi 

imahasiswa iyaitu ikurangnya ipemahaman idalam iagamanya. iSehingga idapat ididuga 

irendahnya iterhadap ireligiusitas iatau inilai ikeagamaan ipada iremaja isaat iini icendrung 

imembuat iremaja ibanyak imelakukan ipelanggaran ihukum ibaik idalam isuatu iagama 

iatau iaturan ilembaga ipendidikan. iHal itersebut ikarena irendahnya ireligiusitas idalam 

idiri imahasiswa itersebut iyang imenyebabkan irendahnya ikecemasan imoral imereka. 

 Pada iperkembangan izaman isaat iini ibanyak iperubahan-perubahan idalam 

isebuah iaturan idari iinstansi iumum ilainnya iseperti idi iuniversitas iatau iperguruan 

itinggi, ihal iitu ibaik idalam isegi ikebudayaan iatau ihal ilainnya. iHal itersebut imenarik 
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ibanyak iremaja idalam ikalangan imahasiswa iyang imelakukan ipelanggaran imoral iyang 

imenyebab itindakan iamoral. iHal iitu idi karenakan ikurangnya ipemahaman imahasiswa 

iterhadap iagamanya isehingga imereka imelakukan itindakan-tindakan iyang imelanggar 

imoral. iDengan iitu iberdasarkan idalam iGambar i1. iPeneliti iakan imenggunakan iaspek-

aspek itersebut isebagai ialat iukur idalam ipenelitian iini. 

E. Hipotesis 

 Hipotesis iyang idiajukan idalam ipenelitian iini iadalah iada ihubungan iyang 

positif dan isignifikan iantara ireligiusitas idengan iKecemasan imoral ipada imahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR iPUSTAKA 

 

Afriani. i(2009). iStudi iKomparatif iTingkat iReligiusitas iAntara iRemaja iYang iSalah i

 Satu iOrangtuanya iBerkarir iDengan iRemaja iYang iKedua iOrangtuanya i

 Berkarir. iSkripsi. iPekanbaru: iFakultas iPsikologi iUIN iSuska iRiau. 

Ali, iR.(2007). iHubungan itingkat ireligiusitas idengan ikecemasan imoral ipada i

 Mahasiswa iFakultas i Psikologi iUniversitas iWangsa iManggala. iSkripsi.

 Yogyakarta: iFakultas iPsikologi iUniversitas iWangsa iManggala. 

Alwisol. i(2011). iPsikologi iKepribadian. iJakarta: iGramedia. 

Ancok, iD., i& iSuroso, iF.N. i(2005). iPsikologi iIslami iSolusi iIslam iAtas i

 ProblemProblem iPsikologi.Yogyakarta: iPustaka iBelajar 

Andri i& iDewi iP, iYenny, i(2007). iTeori ikecemasan iBerdasarkan iPsikoanalisis i

 Klasik i Dan iBerbagai iMekanisme iPertahanan iTerhadap iKecemasan.

 Jakarta: iMajalah iKedokteran i Indonesia. 

Aridhona, iJ. i(2018). iHubungan iPrilaku iPrososial idan iReligiusitas iDengan iMoral i

 pada iremaja.Jurnal. iMalang: iUniversitas i iMuhammadiyah. 

Arikunto, iS. i(2006). iProsedur iPendekatan iPraktik i(Edisi iRevisi iVI). iJakarta: iPT. i

 Raga iGrafindo iPersada. 

Astra, iY. iK. i(2005). iHubungan iReligiusitas iDengan iPerilaku iAgresif iPada iRemaja. i

 Jurnal i psikologi. iPekanbaru: iFakultas iPsikologi iUIN iSuska iRiau. 

Azwar, iS. i(2007). iReliabilitas iDan iValiditas. iYogyakarta: iPustaka iBelajar. 

_______ i. i(2012). iReliabilitas iDan iValiditas. iYogyakarta: iPustaka iBelajar. 

Budiman, iD. iA.(2017). iHubungan iantara iReligiusitas idan iKecemasan iMoral ipada i

 mahasiswa iPsikologi iUIN iMaulana iMalik iIbrahim iMalang iAngkatan i2014.
 Skripsi. iFakultas iPsikologi: iUniversitas iIslam iNegri iMaulana iMalik i

 Ibrahim iMalang. 

Davinson, iG.C, i& iNeale, iJ.M. i(2006). iPsikologi iAbnormal. iJakarta: iPT. iRaja i

 Grafindo iPersada. 

Departemen iAgama i iR.I. i(1994). iAl-Qur’an iDan iTerjemahannya: iJuz i1-30. i

 Jakarta: iPT. iKemundasmoro iGrafindo. 

Djubaedah, iN. i(2009). iPornografi idan iPornoaksi iDitinjau idari iHukum iIslam. i

 Jakarta: iPrenada iMedia. 

Darajdat, iZ. i(1995). iPeranan iAgama iDalam iKesehatan iMental. iJakarta: iPT iToko i

 Gunung iAgung. 



 

_________, i(2005). iIlmu iJiwa iAgama. iJakarta: iBulan iBintang. 

Etty, iM.(2002). iMengelola iEmosi. iJakarta: iPT iGrasindo. 

Hadi, iS. i(2002). iMetodologi iRiset. iYogyakarta: iAndi iOfset. 

Hall, iCalvin iS, i& iLindzey, iGardner. i(1993). iTeori-Teori iPsikodinamik i(Klinis). i

 Yogyakarta: iKanisius. 

Harahap, iSyahrin. i(2005). iPenegakan iMoral iAkademik iDi iDalam iDan iDi iLuar i

 Kampus. iJakarta: iPT iRaja iGrafindo iPersada. 

Hartono, i i(2008). iSPSS i16,0. iYogyakarta: iPustaka iPelajar i 

Hartono, i i(2010). iStatistik iUntuk iPenelitian. iYogyakarta: iPustaka iPelajar. 

Harveni, iJeny i& iMukhlis. i(2007). iHubungan iAntara iSikap iTerhadap iKegiatan i

 Keagamaan i iDengan iPrilaku iMoral iPada iRemaja iAwal iYang iBerstatus i

 Sebagai iSiswa iSMPIT iAl-ittihad iPekanbaru. iJurnal iPsikologi. iPekanbaru: i

 Fakultas iPsikologi iUIN iSuska iRiau. 

Hawari, iDadang. i(1996). ial-Qur’an; iIlmu iKedoteran iJiwa idan ikesehatan iJiwa. i

 Jakarta: iDana i Bhakti iPrima iYasa. 

_____________. i(2001). iManajemen iStress, iCemas, idan iDepresi. iJakarta: iFakultas i

 Kedokteran iUniversitas iIndonesia. 

Kartono, iK, i i(2005). iTeori iKepribadian. iBandung: iMandar iMaju. 

Keraf, iG. i(1998). iPengajaran iMengarang iSebagai iSarana iPengembanagan i i

 Kemampuan iBerbahasa iIndonesia. iBahasa iIndonesia iMenejelang iTahtun i i

 2000: iRisalah iKongres iBahasa iIndonesia iVI, iJakarta: iPusat iPembinaan i&
 Pengembangan iBahasa. 

Mustea, iA., iNegru, iO., i& iOpre, iA. i(2010). iMorality iand ireligion: ia ipsychological i

 perspective. iJournal ifor ithe iStudy iof iReligions iand iIdeologies. 

Nevid, iS.F, iRathus, iA.S., iGreene, iB. i(2003) iPsikologi iAbnormal iEdisi iKelima. i

 Jakarta: iErlangga. 

Oskuoi, iM. iH., i& iEbrahimpour, iH. i(2015). iThe ieffect iof ireligion ion ithe imoral i

 performance i employees iin iIran iinsurance iof iArdabil iProvince. iJournal iof i

 Current iResearch iin iScience. 

Pratiwi, iD. i(2017). iHubungan iantara iReligiusitas iDengan iKecemasan i

 menghadapi i kematian ipada iLansia idi iBalai iDharma iPutera iPurworejo i

 “Wilso iWredo”. iSkripsi. iYogyakarta; iUniversitas iMercu iBuana. 

Reza, iF.I. i(2017). iHubungan iAntara iReligiusitas iDengan iMoralitas iPada iRemaja i

 Di iMadrasah iAliyah i(MA). iSkripsi. iJakarta:Universitas iIslam iNegeri iSyarif i

 Hidayatullah. 



 

Salam. i(2000). iEtika iIndividual iPola iDasar iFilsafat iMoral. iJakarta: iPT iRineka i

 Cipta. 

Santrock, iJ. iW. i(2007). iRemaja iEdisi iII iJilid iI. iJakarta: iErlangga. 

Sarwono, iS.W. i(1978).Perbedaan iAntara iPemimpin iDan iAktivis iDalama iGerakan i

 Protes iMahasiswa. iJakarta: iBulan iBintang. 

Sarwono, iS.W. i(1989). iPsikologi iRemaja. iRaja iGrafindo iPersada. iJakarta. 

Satriani. i(2011). iHubungan iantara itingkat ireligiusitas idengan ikecemasan imoral i

 pada imahasiswa iUshuluddin iUIN iSuska iRiau. iSkripsi. iFakultas iPsikologi. i

 Universitas iIslam iNegri iSultan iSyarif ikasim: iRiau. 

Siswanto. i(2007). iKesehatan iMental: iKonsep, iCakupan iDan iPerkembangannya. i

 Yogyakarta: iPenerbit iAndi. 

Sony.(2013). iHubungan iAntara iReligiusitas idengan iKenakalan iRemaja ipada i

 siswa- siswi iKelas iXI iSMK iNegri i2 iMalang. iSkripsi. iMalang: iFakultas i

 Psikologi iUniversitas iIslam iNegri iMaulana iMalik iIbrahim. 

Sunberg, iD, iWinbarger, iA i& iTaplin, iR. i2007. iPsikologi iKlinis. iYogyakarta. 

Syafaat, iAat, iSahrani idan iMuslih. i(2008). iPeranan iPendidikan iAgama iIslam i

 Dalam i Mencegah iKenakalan iRemaja. iJakarta: iRajawali iPers. 

Thoules, iRobert, iH. i(1992). i iPengantar iPsikolohi iAgama. iJakarta: iCV. iRajawali. 

Wardhana, iK.A. i(2018). iHubungan iantara iReligiusitas iDengan iKecemasan iMoral i

 Pada imahasiswa iPsikologi iUniversitas iMuhammadiyah iSurakarta.Skripsi.

 Surakarta: iFakultas iPsikologi iUniversitas iMuhammadiyah iSurakarta. 

http://www.cnnindonesia.com i(2019) 
www.suara-islam.com/news/.../876-mencegah-pergaulan-bebas, i30 iJuni i2018 
  


