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BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Keberadaan agama sepenuhnya menjadi hal yang sangat penting bagi 

banyak  orang  dan  tidak  sedikit  perilaku  yang  ada  diatas namakan  dengan 

keterkaitan agama (Hood Jr,  Hill  & Spika,  2009).  Drikarya (Widiyanta,  2005) 

menjabarkan agama merupakan bentuk kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan 

yang  harus  dijalani.  Semua  hal  tersebut  pada  dasarnya  berfungsi  untuk 

mengikat  dan  mengukuhkan  diri  individu  atau  sekelompok  individu  dalam 

hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya.

Keberadaan  religi  atau  agama  tidak  akan  terlepas  dengan  kondisi  

beragama yang ada atau dapat disebut dengan religiusitas. Perihal beragama 

seperti  halnya dapat dijelaskan sebagai bentuk religiusitas dijelaskan sebagai 

bentuk perasaan, pikiran, pengalaman, dan perilaku yang timbul dari pencarian 

'suci' (Chida, Steptoe & Powell 2009)  yaitu salah satunya dengan keberadaan 

agama.  Religiusitas  menurut  Suhardiyanto  (Fauzan  &  Setiawati,  2005) 

dijelaskan  sebagai  bentuk  hubungan  antara  individu  dengan  Tuhan  yang 

memiliki  konsekuensi  dalam menjalankan  kehendak-Nya  dan  menjauhi  yang 

tidak  dikehendaki-Nya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh 

McDaniel dan Burnett (Abou-Yossef, Kortam, Abou-Aish & El-Bassiouny, 2011) 

bahwasanya  religiusitas  merupakan  bentuk  kepercayaan  kepada  Tuhan  dan 

diikuti  dengan  komitmen  untuk  mengikuti  prinsip-prinsip  yang  diajarkan  oleh 

Tuhan.

Kondisi keberagamaan tersebut di atas pada dasarnya akan membentuk 

manusia religius yang secara keseluruhan struktur  mental  secara tetap akan 

diarahkan pada  Tuhan sebagai  pencipta  penilaian  yang  mutlak,  memuaskan 

dan tertinggi (Adisubroto dalam Adisubroto, 1992). Hal tersebut pada dasarnya 

mengarah pada peran agama yang mampu menjadi sumber dan tujuan dalam 

kehidupan manusia serta nilai dalam kehidupan (Meissner dalam Nelson, 2009) 

sehingga  keberadaan  agama  pada  dasarnya  membentuk  nilai  dan  perilaku 

individu .
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Mengacu  pada  dinamika  di  atas  tersebut,  maka  bisa  dipahami 

bahwasanya  keterkaitan  agama  dan  keber-agamaan  pada  dasarnya  mampu 

memberikan keyakinan efek positif  bagi  keberlangsungan kehidupan individu. 

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dister (1994) bahwasanya individu 

memiliki motif tertentu untuk beragama. Hal ini menurut Dister (1994)  lebih jauh 

bahwasanya  individu  memandang  bahwa  agama  dapat  mengatasi  frustrasi, 

menjaga  kesusilaan  serta  tata  tertib  masyarakat,  memuaskan  keingintahuan 

akan perihal yang bersifat ilmu pengetahuan, serta mengatasi ketakutan. 

Lebih  lanjut,  agama  dalam  masyarakat  Indonesia  pada  realitasnya 

menjadi fokus perhatian yang tidak bisa dielakan. Pada satu sisi keberadaan 

agama tersebut pada masyarakat Indonesia dijelaskan oleh Daradjat (Andisti & 

Ritandiyono,  2008)  pada  dasarnya  digambarkan  sebagai  masyarakat  yang 

memegang  nilai-nilai  agama  dalam  sikap  dan  tingkah  laku  serta  kondisi 

kehidupan yang lainnya. Pada situasi yang lain menurut Kepala Pusat Litbang 

Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  Kementrian  Agama,  Prof.  H.  Abdul 

Rahman Mas’ud PhD (www.republika.co.id edisi 6 Oktober 2010) menyatakan 

bahwa sejauh ini ajaran agama di Indonesia masih kurang mampu diamalkan 

oleh  masyarakat.  Kehidupan  beragama  pada  sebagian  masyarakat  baru 

mencapai pada hal-hal yang bersifat simbol-simbol dan tidak berada pada hal 

yang substansial.

Keberadaan  pandangan  akan  kondisi  keberagamaan  yang  kontra 

tersebut pada dasarnya memberikan pemahaman bahwasanya agama dalam 

masyarakat  Indonesia  masih  menjadi  pembahasan  yang  memerlukan 

peninjauan  lebih  mendalam.  Lebih  lanjut,  keberadaan  agama  yang  masih 

berada dalam tataran simbolis  memberikan pemahaman bahwasanya agama 

belum  mampu  memberikan  efek  positif  terhadap  individu  hingga 

perkembangannya terhadap kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan.

Situasi ini seperti  halnya bisa dilihat terkait indikasi-indikasi kemunculan 

permasalahan sosial yang tidak jarang terjadi di kota-kota besar Indonesia salah 

satunya  Jakarta.  Jakarta  sebagai  pusat  pemerintahan  tidak  sedikit  memiliki  

permasalahan-permasalahan sosial yang diasumsikan sebagai hasil dari perilaku 

masyarakat  itu  sendiri.  Beberapa  contoh  permasalahan  sosial  yang  terjadi  di 

Jakarta saat ini dapat dilihat dengan beberapa indikator diantaranya: Pertama, 

6

http://www.republika.co.id/


disiplin berlalu lintas di Jakarta masih rendah. Hal ini dilihat dari hasil evaluasi 

pelaksanaan  Operasi  Zebra  Jaya  2011  yang  mendapati  81.043  kasus 

pelanggaran  berupa  pelanggaran  rambu,  melawan  arus,  penyerobotan  jalur 

busway, pelanggaran di jalan tol, menaikan dan menurunkan penumpang tidak 

pada  tempatnya  dan  pelanggaran  tidak  menggunakan  helm 

(www.republika.com); kedua, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan 

di kota Jakarta rendah. Hal ini terlihat dari tinjauan yang dilakukan oleh gubernur 

DKI  Jakarta  (22/11/11)  terhadap  10  daerah  banjir  di  ibukota.  Berdasarkan 

tinjauan tersebut terlihat bahwa sungai-sungai di ibukota terlihat sebagian sungai 

dipenuhi oleh sampah (dkinews.com). Ketiga, tingkat tawuran antar massa yang 

terjadi. Menurut data Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa selama Januari-Juli  

2011  telah  terjadi  35  kasus  tawuran  di  wilayah  Jakarta  dan  Bekasi 

(megapolitan.kompas.com). 

Area pembahasan tersebut  di  atas pada dasarnya menjadi  kajian yang 

menarik saat permasalahan fungsi agama yang mampu memberikan penjagaan 

terhadap kesusilaan dan tata tertib di  dalam masyarakat (Dister,  1994).  Lebih 

lanjut  Dister  (1994)  menjelaskan  bahwa  kesusilaan  dan  tata  tertib  dalam 

masyarakat  tersebut  menunjukkan  bahwasanya  agama  memiliki  tujuan  yang 

bersifat moral dan sosial. Ketertiban dalam kehidupan secara moral dan sosial 

dalam masyarakat dapat menjadi fokus tujuan yang bisa dicapai melalui agama 

itu sendiri salah satunya di kota Jakarta.

 

1.2Tujuan Penelitian

1. Tujuan  pertama  studi  ini  ingin  melihat  bagaimana  tingkat  kondisi 

religiusitas pada masyarakat kota Jakarta. 

2. Tujuan  kedua  studi  ini  untuk  mengetahui  konstruksi religiusitas  pada 

masyarakat kota Jakarta. 

1.3Kontribusi Penelitian

1. Aspek Teoretis
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Penelitian ini  dapat memberikan manfaat  terkait  dengan perkembangan 

ilmu  psikologi  khususnya psikologi  indigenous  mengenai  keadaan 

keberagamaan yang terjadi di kota besar Jakarta. 

2. Aspek Praktis

Penelitian  ini  berfungsi  untuk  mencoba  memahami  konstruksi 

keberagamaan  yang  terjadi  di  kota  Jakarta.  Memahami  kondisi 

keberagamaan yang sesuai dengan situasi masyarakat terten.
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BAB II

PERUMUSAN MASALAH

2.1Perumusan Masalah

Berdasarkan  pada  pembahasan  latar  belakang  di  atas  maka  peneliti 

mencoba untuk merumuskan permasalahan yang sebagai berikut:

a. Bagaimanakah tingkat kondisi religiusitas masyarakat kota Jakarta?

b. Bagaimanakah konstruksi religiusitas masyarakat kota Jakarta?

2.2Pembatasan Masalah

Penelitian  ini  dibatasi  pada  studi  mengenai  keberagamaan  yang 

difokuskan dan dipahami  dalam batasan warga kota Jakarta.  Kajian psikologi 

indigenous menjadi batasan di dalam upaya mencoba dan memahami konstruksi 

keberagamaan yang  terbentuk  di  kelompok  tertentu  khususnya  dalam hal  ini 

masyarakat kota Jakarta.
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BAB III

LANDASAN TEORITIS

3.1Religius

Nasution (Jalaluddin, 2004) membedakan pengertian agama berdasarkan 

asal kata, yaitu al-din, religi (relegere, religare) dan agama. Al-din berarti undang-

undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti 

menguasai, menundukkan, patuh, dan kebiasaan. Kata religi (latin) atau relegere 

berarti  mengumpulkan  atau  membaca.  Kemudian  religare  berarti  mengikat. 

Adapun kata agama terdiri dari a= tidak ; gam = pergi, mengandung arti tidak 

pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun temurun.

Agama menurut Miller & Thoresen (Paloutzian & Park, 2005) seringnya 

dikarakteristikkan sebagai  sebuah institusi,  kepercayaan  individu  dan  praktek, 

sementara  spiritualitas  sering  diasosiasikan  dengan  keterhubungan  atau 

perasaan  di  dalam  hati  dengan  Tuhan. Nasution  (1986)  menyatakan  bahwa 

agama  mengandung  arti  ikatan  yang  harus  dipegang  dan  dipatuhi  manusia. 

Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi daripada 

manusia  sebagai  kekuatan  gaib  yang  tidak  dapat  ditangkap  dengan  panca 

indera,  namun  mempunyai  pengaruh  yang  besar  sekali  terhadap  kehidupan 

manusia sehari-hari. 

Dowd dan Nielsen (2006)  menyebutkan  agama  merupakan pergerakan 

utama untuk membantu diri sendiri (self-help). Seluruh agama menjelaskan suatu 

konteks  untuk  menggambarkan  makna,  keterikatan,  penyelamatan, 

penghargaan, nilai, kestabilan, dan rasa memiliki. Selanjutnya Pargament  et al 

(Scott & Bergin, 2007) bahwa agama memberikan fungsi layanan yang penting 

dalam membantu manusia untuk memahami dan mengatasi peristiwa kehidupan 

dengan bimbingan, dukungan dan harapan. Selain itu, agama membantu untuk 

mengatasi  ketika  sumber-sumber  secara  umum dijelaskan pada suatu  situasi 

dan aktivitas yang spesifik.

Studi  yang  dilakukan  Kallenburg  tahun  2000  (Burke  et.al,  2005) 

menemukan  bahwa  religius  memberikan  sikap  untuk  hidup  pada  seseorang 

yang mengalami peristiwa traumatis. Kallenburg juga menyatakan bahwa agama 

adalah asset  yang mampu memberikan dukungan sosial,  menyediakan suatu 

sistem  untuk  menjadikan  hidup  bermakna  dan  memberikan  harapan  kepada 

individu. Passmore  (2003)  mengemukakan  bahwa  keyakinan  akan  religius 
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memiliki  dampak  positif  dan  negative  pada  kesehatan  mental  dan  perilaku 

seseorang, tergantung pada tipe keyakinan dan penanaman keyakinan tesebut.

Glock  dan  Stark  (dalam  Ancok,  2005)  mengemukakan  religiusitas 

berdasarkan dimensi-dimensi yang dikembangkannya. Menurutnya Religiusitas 

adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun 

pelaksanaan  ibadah  dan  seberapa  dalam  penghayatan  agama  yang  dianut 

seseorang. Religiusitas adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif, 

yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama (being religious), 

dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama  (having religion). Religiusitas 

meliputi  pengetahuan agama,  keyakinan  agama,  pengamalan  ritual  agama, 

pengalaman agama, perilaku (moralitas)agama, dan sikap sosial keagamaan.

3.2Dimensi Religiusitas

Menurut  Glock  dan  Stark  (dalam  Ancok  dan  Suroso,  2005;  Reitsma, 

Scheeper, Grotenhuis, 2006), ada 5 dimensi religiusitas (keagamaan) yaitu : 

3.2.1. Dimensi Keyakinan

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius 

berpegang  teguh  pada  pandangan  teologis  tertentu  dan  mengakui 

kebenaran doktrin  tersebut.  Misalnya keyakinan akan adanya malaikat, 

surga dan neraka.

3.2.2. Dimensi Ritual Keagamaan

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, pelaksanaan ritus formal 

keagamaan,  ketaatan  dan  hal-hal  yang  dilakukan  orang  untuk 

menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya Praktik-praktik 

keagamaan ini terdiri atas dua kelas penting, yaitu :

1) Ritual,  mengacu  kepada  seperangkat  ritus,  tindakan  keagamaan 

formal  dan  praktik-praktik  suci  yang  semua  mengharapkan  para 

pemeluk melaksanakannya.

2) Ketaatan,  apabila  aspek  ritual  dari  komitmen  sangat  formal  dan 

khas  publik,  semua  agama  yang  dikenal  juga  mempunyai 

seperangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang 

relatif spontan, informal dan khas pribadi.
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3.2.3. Dimensi Pengalaman

Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan, 

persepsi  dan  sensasi  yang  dialami  seseorang  atau  didefinisikan  oleh 

suatu kelompok keagamaan (atau masyarakat) yang melihat komunikasi, 

walaupun  kecil,  dalam  suatu  esensi  ketuhanan  yaitu  dengan  Tuhan, 

kenyataan terakhir, dengan otoritas transedental.

3.2.4. Dimensi Pengetahuan Agama

Dimensi  ini  merupakan  suatu  aspek  yang  berbasis  pada 

pengetahuan, penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran, norma, dan 

nilai-nilai  agama.  Dimensi  ini  mengacu  pada  harapan  bagi  orang-orang 

yang  beragama  paling  tidak  memiliki  sejumlah  minimal  pengetahuan 

mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. 

Pengetahuan  tersebut  dapat  dijadikan  pedoman  oleh  manusia  dalam 

menyelesaikan  masalah  dan  membimbing  manusia  untuk  mengambil 

keputusan yang terbaik melalui fungsi kognitif. 

3.2.4. Dimensi Konsekuensi/Efek

Dimensi  ini  mengacu  pada  identifikasi  akibat-akibat  keyakinan 

keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke 

hari. Dengan kata lain, sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi 

perilakunya

3.3. Fungsi agama bagi manusia

Dalam kehidupan manusia, agama memiliki fungsi yang penting ba gi 

kehidupan sebagai individu dan juga bagi kehidupannya di masyarakat. Ramayulis 

(2007) menyebutkan fungsi agama dalam kehidupan individu yaitu:

1. Agama sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan

Sistem  nilai  yang  berdasarkan  agama  dapat  memberikan  pedoman  bagi 

individu  dan  masyarakat.  Nilai-nilai  keagamaan  merupakan  landasan  bagi 

nilai-nilai sosial,  dimana nilai-nilai itu penting sekali untuk mempertahankan 

masyarakat di masa mendatang.
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2. Agama sebagai sarana untuk mengatasi frustrasi

Manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi, apabila 

kebutuhan  itu  tidak  terpenuhi,  tidak  seimbang  maka  akan  menumbuhkan 

kekecewaan yang  tidak  menyenangkan,  kondisi  atau  keadaan  inilah  yang 

disebut frustrasi.  Keadaan ini  dapat menimbulkan tingkah laku keagamaan 

untuk mengatasai frustrasinya. 

3. Agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan

Ketakutan  yang  dimaksud  terkait  dengan  agama  sebagai  sarana  untuk 

mengatasinya, ketakutan tersebut tidak ada obyeknya. Ketakutan kalau ada 

obyeknya,  maka  rasa  takut  tersebut  diatasi  dengan  menghilangkan  atau 

memerangi obyek yang menakutkan itu. Namun, jika ketakutan itu tidak ada 

obyek,  sulit  untuk  mengatasinya.  Untuk   mengatasinya,  seseorang 

mendapatkan tempat berlindung dari rasa takut. Secara psikologis, motivasi 

agama sebagai salah satu untuk mengatasinya.

4. Agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuan

Agama mampu memberi jawaban atas kesukaran intelektual-kognitif. Tanpa 

agama, manusia tidak mampu menjawab pertanyaan yang sangat mendasar 

dalam kehidupannya.

Dalam praktiknya,  Ramayulis  (2007)  menyebutkan  bahwa  agama  juga 

berfungsi dalam kehidupan di masyarakat, diantaranya:

1. Berfungsi edukatif

Ajaran  agama  secara  yuridis  berfungsi  menyuruh  dan  melarang. 

Kedua  hal  tersebut  mengarahkan  bimbingan  agar  pribadi  penganutnya 

menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-

masing.

2. Berfungsi penyelamat

Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah 

keselamatan  yang  meliputi  dua  alam  yaitu:  dunia  dan  akhirat.  Agama 

mengajarkan  para  penganutnya  untuk  mengenal  terhadap  sesuatu  yang 

sacral yang disebut supernatural.

3. Berfungsi pendamaian 

Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai 

kedamaian batin melalui tuntunan agama. 
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4. Berfungsi sebagai social control

Ajaran  agama  oleh  penganutnya  dianggap  sebagai  norma-norma 

dalam kehidupan,  sehingga dalam hal  ini  agama dapat  berfungsi  sebagai 

pengawas baik secara individu maupun secara kelompok.

5. Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas

Rasa kesatuan  akan menimbulkan  rasa solidaritas  dalam kelompok 

maupun perorangan, dan dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.

6. Berfungsi transformatif

Ajaran  agama dapat  merubah  kehidupan  seseorang  atau  kelompok 

menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Ajaran 

agama  mampu  mengubah  kesetiaan  kepada  adat  atau  norma  kehidupan 

yang dianutnya sebelum itu.

7. Berfungsi kreatif

Ajaran  agama  mendorong  dan  mengajak  para  penganutnya  untuk 

bekerja  produktif  bukan  untuk  kepentingan  diri  sendir,  tetapi  untuk 

kepentingan orang lain.  Penganut agama dituntut untuk melakukan inovasi 

dan penemuan baru dalam pekerjaan yang dilakukannya.

8. Berfungsi sublimatif

 Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia bukan saja yang 

bersifat ukhrawi (akhirat) melainkan juga yang bersifat duniawi. Segala usaha 

manusia  selama  tidak  bertentangan  dengan  norma-norma  agama,  bila 

dilakukan dengan ikhlas merupakan ibadah.

3.4. Kerangka Pemikiran: 

Religiusitas pada dasarnya terdiri dari aturan-aturan yang berasal dari ajaran-

ajaran  agama  yang  dianut  oleh  setiap  individu.  Keberadaan  religiusitas  dalam 

masyarakat memiliki beberapa fungsi yang salah satu diantaranya dijadikan sebagai 

pedoman  maupun  norma-norma  di  dalam  perilaku  yang  dimunculkan.  Untuk 

mengetahui tingkat serta konstruksi religiusitas yang dimiliki oleh suatu masyarakat 

diperlukan usaha pengujian yang bersifat kekinian maupun sedang terjadi saat ini.

Usaha  di  dalam  memahami  kondisi  religiusitas  pada  satu  masyarakat, 

diuraikan melalui penjabaran dimensi-dimensi yang membentuk konsep religiusitas 
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tersebut. Dimensi-dimensi pembentuk religiusitas ini tergambarkan melalui dimensi 

keyakinan, ritual, pengalaman, pengetahuan serta efek dalam beragama.
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Gambar III.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Glock & Strak (Ancok, 2005; Reitsma, Scheeper & Grotenhuis, 2006)
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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan unit analisis individu. Individu yang digunakan 

dalam penelitian ini  merupakan warga masyarakat  kota Jakarta yang meliputi 

area Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta 

Utara.  Subjek  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  517 

orang  yang  berasal  dari  5  area  yaitu  Jakarta  Pusat,  Jakarta  Barat,   Jakarta 

Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.  Namun pada pelaksanaannya hanya 

466 orang yang datanya dapat dipergunakan sedangkan terdapat 51 kuesioner 

tidak dapat diikutsertakan dalam pengolahan data.  

4.2 Metode Penelitian dan Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan  metode penelitian  survei. Penelitian survey 

pada  dasarnya  menyajikan  deskripsi  kuantitaif  atau  numerik  terkait 

kecenderungan,  sikap  maupun  pendapat  dari  suatu  populasi  dengan 

mempelajari  sampel  dari  populasi  tersebut  (Creswell,  2009).  Bowling  (2002) 

lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  survey  merupakan  metode  untuk 

mengumpulkan  informasi  dari  suatu  sampel  yang  menggambarkan  satu 

populasi.  Biasanya  dilakukan  melalui  interview  personal  (tatap  muka  atau 

telepon), melalui  pos, atau metode kuesioner mengenai diri  atau diari.  Dalam 

penelitian survey (Alsa, 2004), peneliti memberikan angket atau skala pada satu 

sampel  untuk  mendeskripsikan  sikap,  opini,  perilaku,  atau  karakteristik 

responden.  Dalam  penelitian  survey  ini  peneliti  membuat  klaim  tentang 

kecenderungan yang ada dalam populasi.

Pengambilan  sampel  ini  memiliki  aspek  non-random yang  memenuhi 

kriteria-kriteria,  yaitu (1) sebagai warga kota Jakarta (Jakarta Pusat,   Jakarta 

Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara), (2) Menganut salah 

satu agama yang sah di Indonesia (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan 

Konghuchu), (3) Berusia 22-60 tahun. Metode sampling yang dipakai merupakan 

teknik  non  random  sampling  dengan  jenis  sampel  quota. Hadi  (2004) 
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menjelaskan bahwa dalam sampel quota peneliti  menetapkan terlebih dahulu 

jumlah/kuota subjek yang akan diselidiki. Penyebaran kuesioner dalam sampel 

ini harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 

4.3 Definisi Operasional

Religiusitas:

Proses  keberagamaan  yang  mengarah  pada  hubungan  dan 

kepercayaan kepada Tuhan dengan cara mengikuti  kehendak dan menjauhi 

larangan  melalui  ajaran  agama  yang  diyakini.  Tingkat  religiusitas  individu 

diukur melalui dimensi keyakinan (tingkat belief dan penerimaan individu terkait 

ajaran agamanya), ritual keagamaan (sejauh mana individu melakukan ritual 

yang  ada  dalam  ajaran  agamanya),  pengalaman  (kondisi  yang 

menggambarkan pengalaman, perasaan, persepsi  dan sensasi yang dialami 

terkait  kondisi  keberagamaan  yang  dijalani),  pengetahuan  (kondisi  yang 

menggambarkan  tingkat  pengetahuan  yang  dimiliki  individu  terkait  dengan 

ajaran agamanya), dan konsekuensi/efek (sejauh mana implikasi ajaran agama 

mempengaruhi perilakunya).

4.4 Instrumen Pengumpul Data

Alat  pengumpul  data  yang digunakan dalam penelitian  ini  terdiri  dari 

kuesioner yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori Glock dan Stark (dalam 

Ancok dan Suroso, 2005). Kuisioner yang disusun menggunakan open-ended 

questions (Glasow,  2005)  memungkinkan  responden  untuk  memberikan 

jawaban dengan kata-kata maupun kalimat sendiri. Open-ended questions juga 

memberikan  cara  bagi  peneliti  untuk  mengeksplorasi  ide  yang  dapat 

memunculkan  perihal-perihal  lain  yang  mungkin  tidak  muncul  dan  mampu 

memberikan  tambahan  wawasan  yang  ingin  dicari  (Salant  &  Dillan dalam 

Glasow, 2005). 

4.5 Metode Analisis

Teknik analisis  data yang dilakukan melalui  tahap pengkodingan dan 

pentabulasian  hasil  pengumpulan  data  yang  telah  dilakukan. Pengkodingan 
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(Kerlinger  & Lee,  2000)  dilakukan untuk  memberikan gambaran terjemahan 

terkait respon yang muncul dari pertanyaan yang diajukan serta informasi dari 

responden  terkait  kategori-kategori  khusus  yang  menjadi  tujuan  analisis. 

Pengkodingan pada dasarnya juga suatu analisis terhadap data faktual  dari  

hasil  respon  yang  diperoleh  dan  menetapkan  kategori-kategori  atau  kelas. 

Setelah  melalui  proses  pengkodingan  maka  tahap  pentabulasian  dilakukan 

untuk mencatat jumlah respon dalam kategori yang sesuai, setelah dilakukan 

analisis statistik: persentase, rata-rata dll.

Goodrich  (2008)  mengembangkan  tujuh tahapan  dalam  melakukan 

pengkodingan  serta  cara  pengidentifikasikan  wilayah  yang  akan  diteliti 

sehingga membuat responden tertarik untuk menjelaskan seputar tema yang 

akan diteliti  secara elaborotif.  Kemudian, menjelaskan cara mengkategorikan 

respon  (hasil  jawaban  responden)  sesuai  denga  tema  yang  diteliti.  Tujuh 

tahapan tersebut antara lain:

1. Membuat daftar semua kalimat yang memiliki relevansi dan keunikan dari 

jawaban responden yang terdapat dalam pertanyaan (kuesioner). Kata-kata 

atau  kalimat  tersebut  akan  digunakan  sebagai  istilah  kunci  (key  terms) 

dalam menganalisanya.

2. Dengan menggunakan daftar yang berisikan istilah kunci (key terms). Maka 

tahap selanjutnya yakni melakukan pembuatan kategori pokok dengan cara 

mengkelompokkan  serta  mengkonsepkan  berbagai  istilah-istilah  yang 

memiliki makna yang sama.  

3. Memberikan tanda atau kode setiap jawaban responden apakah di dalam 

jawaban tersebut terdapat istilah kunci (key terms) atau tidak. Hal tersebut 

memungkinkan  untuk  memberikan  tanda  pada  jawaban  lebih  dari  satu 

tema. 

4. Pada tahap ini ada beberapa jumlah jawaban responden yang tidak dapat 

ditandai. Lakukanlah kembali pemeriksaan pada setiap jawaban responden 

serta  menetukan  apakah  ada  istilah  kunci  (key  terms)  yang  tidak 

merepresentasikan  jawaban  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  tahap 

pertama.  Jika  ada  satu  atau  lebih  istilah  kunci  (key  terms)  yang  tidak 

merepresentasikan, namun diperlukan maka lebih baik membuat kategori 

pokok yang baru. Terakhir, jika ada hal pokok yang tidak teridentifikasi pada 
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jawaban responden sesuai dengan kategori. Maka tandai jawaban tersebut 

dengan menulis “tidak ada jawaban” atau “tidak ada tanda”.

5. Setelah kategori pokok direvisi, hendaknya ulangi kembali tahap ke 3.

6. Apabila semua jawaban responden sudah masuk kedalam kategori pokok 

seperti yang telah dijelaskan di atas. namun masih ada kalimat yang tersisa 

dan tidak masuk kedalam istilah kunci (key terms). Hendaknya diperikasa 

kembali untuk mencari alternatif lain sehingga dapat masuk sebagai istilah 

kunci (key terms).

7. Setelah kategori pokok diperbarui, ulangi kembali tahap ke 3.

Berikut  merupakan  proses  analisa  yang  dilakukan  dalam  proses 

penelitian:

Gambar IV.1 Proses analisa penelitian survey

(Kerlinger & Lee, 2000)
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Responden Penelitian

Responden  penelitian  ini berjumlah  517  orang.  Namun,  data  yang 

dapat  diolah  berjumlah  466  responden.  Gambaran  responden  penelitian 

tercantum dalam gambar di bawah ini:

Gambar V.1. Jenis kelamin

Berdasarkan gambar di atas jumlah responden laki-laki sebanyak 284 

orang (61%) dan responden perempuan berjumlah 184  (39%).

Gambar V.2 Kategori Usia Responden

Berdasarkan  gambar  V.2  diatas  terlihat  jumlah  presentasi  kategori  usia 
responden  sebagai  berikut:   usia  remaja  akhir  (usia  berkisar  sebesar  1.07%), 
dewasa awal  (usia berkisar 18-40 tahun) sebesar 88.41%, dewasa madya (usia 
berkisar 41- 60) sebesar 10.09%, dan lansia (diatas usia 60 tahun) sebesar 0.43%.
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Gambar V.3 Status Pernikahan

Berdasarkan  hasil  penelitian,  responden  yang  berstatus  belum 

menikah sebesar 58% dan yang menikah sebesar 42%.

Selanjutnya gambar  V.4  di  bawah ini  menunjukkan  bahwa terdapat 

beberapa jenis pekerjaan dari responden penelitian. Jumlah yang terbanyak 

adalah  pekerjaan  swasta  sebesar  48.71%,  kuliah  sebesar  24,89%,  tidak 

bekerja  sebesar  9.44%,  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  sebesar  4.72%, 

TNI/POLRI sebesar 0.21%, NGO dan pensiunan PNS sama-sama sebesar 

0.21%. 

Gambar V.4. Jenis Pekerjaan
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Gambar V.5 Daerah/lokasi

Gambar di atas menunjukkan lokasi atau daerah responden. Sebesar 

25%  responden  dari  Jakarta  Barat,  20%  responden  dari  Jakarta  Utara, 

Jakarta  Timur dan Jakarta  Selatan masing-masing sebesar 19% dan 17% 

responden berasal dari Jakarta Pusat.

5.1.2 Kondisi religiusitas masyarakat kota Jakarta

Hasil  penelitian  terkait  dengan  pandangan  responden  terhadap 

pentingnya agama adalah sebagai berikut:

Gambar V.6 Presentasi pentingnya agama

Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  sebesar  95%  responden 

menyatakan bahwa agama penting, sebesar 4% menyatakan agama cukup 
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penting  dan  sebesar  1%  responden  menyatakan  bahwa  agama  tidak 

penting.

Hasil penelitian selanjutnya adalah terkait dengan kondisi religiusitas 

masyarakat  kota  Jakarta  yang  terdiri  dari  lima  dimensi  yaitu  dimensi 

keyakinan, dimensi ritual, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan dan 

dimensi efek/konsekuensi. Berikut adalah hasil  temuan  yang tercamtum 

dalam gambar-gambar di bawah ini:

Gambar V.7 Tingkat Dimensi Keyakinan

Berdasarkan  gambar  diatas  menunjukkan  tingkat  keyakinan  dalam 

agama yaitu 92% dan tingkat ini berada pada tingkat tertinggi dari dimensi-

dimensi yang lain.

Gambar V.8 Tingkat Dimensi Ritual keagamaan

24



Berdasarkan  gambar  diatas  menunjukkan  tingkat  dimensi  ritual 

keagamaan pada masyarakat Jakarta sebesar 66% pada tingkat tinggi, 32% 

sedang, dan 2% rendah.

Gambar V.9 Tingkat Dimensi Pengalaman

Berdasarkan  gambar  V.9  di  atas  menunjukkan  bahwa  tingkat  dimensi 

pengalaman sebesar 73% pada tingkat tinggi, 26% pada tingkat sedang dan 

1% pada tingkat rendah.

Gambar V.10 Tingkat Dimensi Pengetahuan

Berdasarkan  gambar  V.10  di  atas,  menunjukkan  bahwa  dimensi 

pengetahuan sebesar 79% pada tingkat tinggi, 20% pada tingkat sedang, dan 

1% pada tingkat rendah.
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Gambar V.11 Tingkat Dimensi Efek/Konsekuensi

Gambar di atas menunjukkan tingkat pada dimensi efek/konsekuensi. 

Adapun hasilnya  adalah terdapat  7!% berada pada tingkat  tinggi,  28% pada 

tingkat sedang, 1% pada tingkat rendah.

5.1.3  Konstruksi religiusitas masyarakat kota Jakarta

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa konstruksi  religiusitas masyarakat 

kota  Jakarta  terbentuk  ke  dalam  13  kategori.  Adapun  13  kategori  tersebut 

terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar V.12 Makna Agama

Ketigabelas  (13)  kategori  tersebut  adalah  tenang  sebesar  22.32%, 

Pedoman  hidup  (21,89%),  hidup  lebih  baik  (16.74%),  punya  keyakinan 
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(13.52%), berakhlak (10.09%), mengerti  arti  hidup (3.22%), bahagia (2.36%), 

tambahan  ilmu  (2.15%),  biasa  saja  (1.07%),  bertakwa  (1.07%),  mengerti 

kesabaran (0.64%), mengerti orang lain (0.43%).

Selanjutnya adalah sikap keteraturan terhadap lalu lintas.

Gambar V.13 Sikap Keteraturan terhadap lalu lintas

Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  responden  menyatakan  sikap 

terhadap keteraturan lalu lintas sebagai berikut: 84% menyatakan tidak suka, 

9% menyatakan biasa saja, 6 % tidak peduli, 1% blank. 

5.2 Pembahasan

Agama menyajikan sebuah kerangka acuan kepada manusia sehingga 

manusia  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  situasi  di  dalam kehidupannya. 

Durkheim  (Kamanto,  2004)  mengemukakan  bahwa  agama  adalah  suatu 

system terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan 

dengan  hal  yang  suci  dan  bahwa  kepercayaan  dan  praktik  tersebut 

mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral 

yang dinamakan umat. 

Henslin  (2006)  mengemukakan  bahwa  Agama  berfungsi  untuk 

memberikan  jawaban  pada  pertanyaan  yang  membingungkan  mengenai 

makna kehidupan yang sebenarnya—seperti tujuan hidup, mengapa manusia 

menderita,  dan  eksistensi  kehidupan  di  alam  baka.  Menurutnya  agama 

mendorong  solidaritas  sosial  komunitas  yang  memiliki  nilai  dan  perspektif 

yang  sama.  Sejalan  dengan  MD Dahlan  (2005)  yang  menyatakan  bahwa 
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agama  berfungsi sebagai radar yang mengarahkan pada suatu titik tentang 

realitas, bahwa terdapat aspek-aspek kompleks pada diri  individu yang tak 

terjangkau untuk  ditelusuri  dan dijamah,  serta  menyadarkan bahwa aspek 

hidayah hanya datang dari sang pengenggam kehidupan itu sendiri.

Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  dengan  seberapa  penting 

keberadaan agama bagi masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa sebesar 95% 

dari  responden penelitian menyatakan bahwa agama penting bagi mereka, 

4% cukup penting,  dan 1 % menyatakan tidak penting.  Berdasarkan hasil  

tersebut dapat disimpulkan bahwa responden penelitan menganggap bahwa 

agama penting  bagi  mereka.  Namun,  pentingnya keberadaan agama bagi 

responden tidak diikuti dengan konsistensi dari setiap dimensi religiusitas. Hal 

ini terlihat dari hasil setiap dimensi religiusitas.

Adapun hasil  penelitian setiap dimensi  menunjukkan bahwa besaran 

persentasi  dari  dimensi  keyakinan  sebesar  92%,  pengetahuan  (79%), 

pengalaman (73%), efek (71%), dan ritual (66%). Berikut adalah pembahasan 

dari temuan kondisi tingkat religiusitas

Keyakinan.

Agama merupakan hal yang penting bagi para responden hal ini sesuai 

dengan  hasil  temuan  dimana  sebesar  95%  menanyatakan  bahwa  agama 

penting bagi mereka. Hal ini selaras dengan hasil dimensi keyakinan dalam 

agama yaitu sebesar 92%. 

Pengetahuan

Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  dimensi  pengetahuan 

sebesar  79%.  Apabila  ditinjau  dari  hasil  yang  menyatakan  bahwa  agama 

merupakan  hal  yang  penting  bagi  responden  yaitu  sebesar  95%,  pada 

dimensi  ini  terlihat  penurunan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi 

ketidakkonsistenan  antara  pentingnya  agama  bagi  responden  dan  tingkat 

pemahaman terkait ajaran dalam agama, khususnya mengenai larangan dan 

perintah dalam ajaran agama.

Pengalaman

Hasil penelitian pada dimensi pengalaman menunjukkan bahwa hanya 

sebesar 73% responden yang merasakan adanya kedekatan dengan Tuhan. 
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Hal  ini  juga  menggambarkan  bahwa  terjadi  ketidak  selarasan  antara 

pentingnya  agama  dan  pengalaman  religiusitas  yang  dirasakan  oleh 

responden. 

Efek 

Dimensi  efek/konsekuensi  ditemukan  sebesar  71%.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa  responden  yang  menyatakan  bahwa  agama  menjadi 

pedoman dalam perilaku, pedoman hidup, landasan hidup ternyata juga tidak 

selaras dengan pernyataan keberadaan bahwa agama penting bagi mereka. 

Ritual

 Dari  hasil  penelitian,  menunjukkan  bahwa  dimensi  ritual  memiliki 

tingkat  terendah yaitu  66%.  Berdasarkan hasil  tersebut  bahwa pentingnya 

agama yang responden yakini tidak selaras dengan tuntutan untuk melakukan 

ritual yang diajarkan dalam agama. 

Gambaran dimensi-dimensi religiusitas masyarakat Jakarta

Hasil  penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat  dimensi  keyakinan 

(keyakinan responden terhadap ajaran agama) masyarakat Jakarta memiliki 

tingkat  tertinggi  dari  dimensi  yang  lain,  yaitu  sebesar  92%.  Dimensi 

pengetahuan  yang  merupakan  pemahaman  responden  terhadap  ajaran 

agama yang terkait dengan larangan dan perintah adalah sebesar 79%. Pada 

dimensi  pengalaman  yaitu  merasakan  kedekatan  dengan  Tuhan  sebesar 

73%. Selanjutnya dimensi efek/konsekuensi yang menjadikan agama sebagai 

pedoman  dalam  perilaku  sebesar  71%.  Dimensi  yang  berikutnya  adalah 

dimensi ritual yang terkait dengan ibadah yang diperintahkan dalam agama 

sebesar 66%.  Hal ini dapat diasumsikan kemungkinan masyarakat Jakarta 

menganggap  bahwa  menyakini  apa  yang  ada  dalam  ajaran  agama 

merupakan hal yang terpenting dibandingan dengan dimensi-dimensi lain dari 

religiusitas. 

Konstruksi religiusitas masyarakat Jakarta

Secara  umum  bentuk  atau  konstruksi  religius  masyarakat  Jakarta 

berdasarkan  penelitian  ini  adalah  terbagi  2  kategori  besar  yaitu  konteks 

personal dan konteks sosial.  Berdasarkan pada hasil kategorisasi penelitian 

diperoleh 10 kategori  yang mengarah pada konteks personal  yaitu  tenang 
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sebesar 22,32%, Pedoman hidup (21,89%), hidup lebih baik (16,74%), punya 

keyakinan  (13,52%),  berakhlak  (10,09%),  mengerti  arti  hidup  (3,22%), 

bahagia  (2,36%),  tambahan  ilmu  (2,15%),  biasa  saja  (1.07%),  bertakwa 

(1,07%),  mengerti  kesabaran  (0,64%).  Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan 

Prayitno dan Erman Amti (2004) bahwa agama sebagai sumber spiritualitas. 

Agama sebagai sumber moral, etika dan aturan-aturan forma berfungsi untuk 

melindungi  dan  melestarikan  kebenaran  kebenaran  dan  kesucian  hidup 

manusia.  Karakter  dan  gaya  hidup  perorangan  dikembangkan  dengan 

memperhatikan keharmonisan dengan Sang Maha Kuasa. 

Selain  itu  juga konteks sosial  terdapat  1  kategori  yaitu  makna agama 

sebagai  bentuk  media  untuk  mengerti  orang  lain  (0.43%). Hal  ini  sejalan 

dengan  fungsi  agama  yang  dikemukakan  oleh  Ramayulis  (2007)  yang 

menyatakan bahwa ajaran agama berfungsi sublimatif  yang mengharuskan 

usaha manusia tidak hanya bersifat personal (hubungan dia dengan Tuhan) 

atau  ukhrawi  (akhirat)  melainkan  juga  yang  bersifat  duniawi  atau  konteks 

sosial (mengerti orang lain).  Ramayulis (2007) menekankan lebih jauh bahwa 

usaha manusia yang bersifat  konteks  sosial  atau  duniawi  dapat  dikatakan 

sebagai bentuk perilaku non ritual yang dicontohkan seperti gotong royong, 

menyantuni fakir miskin, membangun rumah sakit dan sebagainya.

Kaitan religiusitas dengan keteraturan

Dari hasil  temuan bahwa terdapat 95% responden yang menyatakan 

bahwa  agama  penting  bagi  mereka.  Pentingnya  keberadaan  agama  bagi 

responden  lebih  diarahkan  pada  11  aspek  personal.  Namun  hal  ini  tidak 

diperoleh  besaran  prosentasi  yang  sama  saat  responden  diberikan 

pertanyaan mengenai sikap mereka terhadap kondisi pelanggaran lalu lintas. 

Hasil temuan menunjukkan 84% responden menyatakan tidak suka jika ada 

orang yang melanggar peraturan, 9% menyatakan bahwa biasa saja dan 6% 

menyatakan tidak peduli jika ada orang yang melanggar peraturan.

Terkait  dengan  hal  tersebut  dapat  diasumsikan  bahwa  efek  agama 

ternyata lebih kepada konteks personal dan tidak pada konteks sosial. Artinya 

efek  agama  lebih  mengarah  ke  Tuhan,  tetapi  tidak  pada  kehidupan 

bersosialisasi sehingga masyarakat cenderung melakukan pelanggaran, dan 

keteraturan. Mereka hanya berasumsi bahwa keyakinan dalam agama terkait 
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pada kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan merupakan faktor penting.  Hal 

tersebut  selaras  dengan  Prayitno  dan  Erman  Amti  (2004)  yang 

mengemukakan bahwa arti keagamaan sangat beraneka ragam dan dalam 

banyak seginya diwarnai  oleh dan bahkan ada yang terpadu menjadi satu 

dengan unsur-unsur kebudayaan yang dikembangkan masnusia sendiri. 
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BAB VI

KESIMPULAN  DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  responden  sebesar  95% 

menyatakan bahwa agama penting bagi mereka. Hasil lain menunjukkan bahwa 

tingkat  dimensi  keyakinan  (keyakinan  responden  terhadap  ajaran  agama) 

responden  di  Jakarta  memiliki  tingkat  tertinggi  dari  dimensi  yang  lain,  yaitu 

sebesar 92%. Sedangkan dimensi pengetahuan yang merupakan pemahaman 

responden terhadap ajaran agama yang terkait dengan larangan dan perintah 

adalah sebesar  79%. Pada dimensi  pengalaman yaitu merasakan kedekatan 

dengan  Tuhan  sebesar  73%.  Selanjutnya  dimensi  efek/konsekuensi  yang 

menjadikan agama sebagai  pedoman dalam perilaku  sebesar  71%.  Dimensi 

yang  berikutnya  adalah  dimensi  ritual  yang  terkait  dengan  ibadah  yang 

diperintahkan dalam agama sebesar 66%.  

Hasil  penelitian juga ditemukan konstruksi  religiusitas terdiri  dari  13 

kategori  yaitu  kategori  tenang  memperoleh  persentasi  yang  tertinggi  yaitu 

sebesar 22.32%, kategori pedoman hidup sebesar 21,89%, kategori hidup lebih 

baik  sebesar  16.74%,  kategori  punya  keyakinan  sebesar  13.52%,  kategori 

berakhlak  sebesar  10.09%.  Sedangkan  7  kategori  selanjutnya  memiliki 

presentasi kurang dari 4% yaitu kategori mengerti arti hidup, kategori bahagia,  

kategori  tambahan  ilmu,  kategori  biasa  saja,  kategori  bertakwa,  kategori 

mengerti kesabaran, dan kategori mengerti orang lain merupakan kategori yang 

terendah yaitu sebesar 0.43%.

6.2 Saran

1.  Untuk  penelitian  selanjutnya:  Melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai 

religiusitas dengan konteks keteraturan sosial

2.  Untuk  pemuka  agama:  memberikan  pendekatan  dan  arahan  yang  lebih 

mendalam mengenai pentingnya makna agama dalam kehidupan sehari-hari 

dan  juga  memberikan  arahan  bahwa  agama  tidak  hanya  pada  konteks 

vertical saja akan tetapi juga pada konteks horizontal (kemanusiaan).
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3. Untuk masyarakat: pentingnya memiliki kesadaran dan konsisten terhadap 

apa yang diyakini dengan perilaku keseharian baik konteks vertical maupun 

horizontal.
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