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ABSTRAK 
Emerging adult merupakan individu yang berisiko untuk mengidap depresi, sebab mereka tengah 

berada pada fase transisi yang penuh dengan banyaknya perubahan dan ketidakstabilan. Depresi yang 

muncul pada emerging adult harus segera ditangani, agar tidak berkembang menjadi perilaku 

bermasalah lainnya. Salah satu faktor protektif yang dapat mencegah munculnya depresi adalah 

religiusitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara centrality of religiosity dan 

depresi pada emerging adult. Penelitian ini melibatkan 256 partisipan dengan rentang usia 18 hingga 

25 tahun. Instrument penelitian yang digunakan adalah Centrality of Religiosity Scale yang 

dikembangkan oleh Huber dan Huber (2012), dan Beck Depression Inventory-II yang dikembangkan oleh 

Beck, Steer, dan Brown (1996). Analisis data dilakukan melalui uji Spearman’s-rho. Hasil analisis data 

menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,000 dengan p sebesar -0,240. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif signifikan antara centrality of religiosity dan depresi pada emerging adult. 

 

Kata kunci: centrality of religiosity, depresi, emerging adult 

 

ABSTRACT 
Emerging adults are individual with risk for depression, because they are in a transitional phase that full 

with many changes and instability. Depression that present in emerging adult should be immediately 

addressed, so it will not develop into other problematic behaviors. One of the protective factors that can 

prevent the presence of depression is religiosity. This study aims to determine the relationship between 

centrality of religiosity and depression in emerging adult. The study involved 256 participants aged 18 to 

25 years. The research instruments used were the Centrality of Religiosity Scale developed by Huber and 

Huber (2012), and Beck Depression Inventory-II developed by Beck, Steer, and Brown (1996). Data analysis 

was done through Spearman's-rho test. The result of data analysis shows the correlation value of 0,000 

with p equal to -0,240. It shows that there is a significant negative relationship between centrality of 

religiosity and depression in emerging adult. 
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P E N D A H U L U A N  

Emerging adult merupakan individu yang tengah berada pada usia antara 18 hingga 25 tahun 
(Arnett, 2000). Tahap perkembangan individu pada usia tersebut diistilahkan oleh Arnett (2000) 
sebagai fase emerging adulthood, yakni suatu periode transisi ketika individu tidak lagi dapat disebut 
sebagai remaja (adolescence), namun belum dapat pula disebut sebagai dewasa awal (young adulthood). 
Salah satu fitur khas dari emerging adult adalah eksplorasi, yang memberikan dampak perubahan pada 
kehidupan mereka mulai dari bidang percintaan, kerja, serta worldview (Arnett, 2005). Perubahan-
perubahan tersebut terkadang tidak menyenangkan, sehingga memberikan dampak berupa 
ketidakstabilan pada kehidupan emerging adult (Arnett, 2005; Nelson, 2005). Adanya ketidakstabilan 
tersebut terkadang menyebabkan beberapa emerging adult menjadi depresi apabila tidak 
ditindaklanjuti dengan seksama (Nelson, 2005). 

Berkenaan dengan hal tersebut, kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa prevalensi 
kumulatif depresi tertinggi dialami oleh emerging adult, yakni diperkirakan sebanyak 1 dari 4 individu 
mengalami depresi (Kuwabara, Voorhees, Gollan, & Alexander, 2007). Menurut laporan penelitian yang 
dituliskan oleh Hedden, dkk. (2015), sebanyak 9,3% warga Amerika yang berada pada rentang usia 
antara 18 hingga 25 tahun diketahui mengidap depresi pada tahun 2014. Angka tersebut cukup tinggi, 
jika dibandingkan dengan persentase pengidap depresi pada tahun sebelumnya yang hanya berkisar 
pada angka 8,7%. Terkait dengan prevalensi di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan RI (2013) 
melaporkan bahwa diperkirakan sebanyak 6% dari penduduk Indonesia di atas 15 tahun pernah 
mengalami gangguan mental emosional hingga tahun 2013. Sejalan dengan laporan tersebut, penelitian 
yang dilakukan oleh Nurjannah & Pamungkas (2013) juga menunjukkan bahwa sebanyak 44,5% 
mahasiswa berusia 18 hingga 25 tahun yang ada di Aceh mengidap depresi mulai dari tingkatan yang 
ringan hingga yang berat. 

Keberadaan depresi sendiri sejatinya cukup menganggu kelangsungan hidup para emerging 
adult apabila tidak ditangani. Beberapa studi menunjukkan bahwa kehadiran depresi pada periode awal 
emerging adulthood memunculkan perilaku bermasalah seperti munculnya kecenderungan berperilaku 
antisosial, kegagalan di bidang akademis, hingga keinginan untuk menyakiti diri yang kerap berakhir 
pada tindakan bunuh diri (Araya, Montero-Marin, Barroilhet, Fritsch, & Montgomery, 2013; Arnett, 
2013). Studi lain juga menunjukkan bahwa kehadiran depresi pada pertengahan periode emerging 
adulthood akan memunculkan kecenderungan pada individu untuk mengalami permasalahan di bidang 
keluarga, disfungsi seksual, menurunnya kepuasan karir, hingga berakhir pada ketergantungan maupun 
penyalahgunaan zat (Kuwabara, Voorhees, Gollan, & Alexander, 2007). 

Hadirnya depresi pada diri emerging adult sejatinya tidak lepas dari keberadaan faktor risiko 
dan juga faktor protektif. Faktor risiko yang paling dapat memprediksi kemunculan fitur depresi adalah 
keputusasaan (Breton, dkk., 2015). Keputusasaan yang dialami oleh emerging adult nyatanya tidak lepas 
dari efek eksplorasi yang mereka lakukan. Terkait dengan faktor protektif, self-discovery yang 
melibatkan pentingnya religiusitas disebut dapat memberikan pencegahan pada munculnya fitur 
depresi (Breton, dkk., 2015). 

Kembali kepada agama merupakan salah satu cara yang digunakan individu untuk mendapatkan 
rasa damai, kenyamanan, serta insight-insight tertentu (Taylor, 2012). Tidak berhenti di situ, agama juga 
memberikan sebuah perspektif yang dapat digunakan individu untuk mengurangi distress yang mereka 
rasakan ketika harus menghadapi banyak stressor (Laubmeier, Zakowski, & Blair, 2004 dalam Taylor, 
2012). Terkait penanganan untuk kasus depresi sendiri, Smith, McCullough, dan Poll (2003, dalam 
Oman & Thoresen, 2005) menemukan bahwa religiusitas  mampu memberikan efek buffer sekaligus 
menjadi faktor protektif yang dapat memperbaiki ketika emerging adult  merasakan ketidakstabilan. 

Menggunakan pendekatan religius merupakan suatu hal yang banyak dilakukan ketika individu 
menemui kesulitan, sebab keterlibatan individu dalam aspek keagamaan merupakan suatu hal yang 
dianggap penting (Bonelli, Dew, Koenig, Rosmarin, & Vasegh, 2012). Setidaknya 48% (Reid, 2006 dalam 
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Bonelli, Dew, Koenig, Rosmarin, & Vasegh, 201) hingga 92% (Crabtree & Pelham, 2009 dalam Bonelli, 
Dew, Koenig, Rosmarin, & Vasegh, 2012) responden dari berbagai negara menyatakan bahwa agama 
merupakan bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Terkait dengan populasi di Indonesia, sebanyak 
93% dari 1,019 responden emerging adult menyatakan bahwa kepercayaan dalam beragama 
merupakan hal terpenting bagi kebahagiaan mereka (Broadbent, Gougoulis, Lui, Pota, & Simons, 2017). 

Terlepas dari pentingnya keterlibatan religiusitas, konsep religiusitas secara umum masih 
menyimpan sebuah permasalahan. Religiusitas merupakan bentuk konsep multidimensi yang 
melibatkan aspek kognitif, emosional, motivasi, dan perilaku, serta ritual (Koenig, King, & Carson, 2012 
dalam Bonelli, Dew, Koenig, Rosmarin, & Vasegh, 2012). Konsep multidimensi tersebut menyebabkan 
validitas serta reliabilitas dari pengukuran religiusitas menjadi bermasalah, sebab aspek yang dilihat 
dalam pengukuran tersebut masih menjadi rancu (Huber & Huber, 2012). Melalui pendekatan yang 
berbeda untuk mengatasi hal tersebut, Huber & Huber (2012) mengembangkan centrality of religiosity 
scale (skala sentralitas religius) yang merupakan hasil modifikasi dari model multidimentional religion 
milik Charles Glock. Konsep sentralitas sendiri sebenarnya overlap dengan konsep religiusitas milik 
Allport & Ross (1967). Baik centrality of religiosity maupun religiusitas, keduanya memiliki hubungan 
dengan efikasi agama di dalam kepribadian, yang mampu menunjukkan ekspresi keagamaan pada 
pengalaman subjektif maupun pada perilaku umum manusia (Huber, 2007). 

Depresi merupakan gangguan klinis yang paling banyak dipelajari dalam kaitannya dengan 
religiusitas. Salah satu alasan yang melatarbelakangi studi tersebut adalah karena seluruh agama secara 
fundamental memiliki tujuan untuk memberikan harapan, kebahagiaan, serta padangan yang dapat 
memberikan rasa pemenuhan diri bagi para pengikutnya, dengan cara yang bertentangan dengan 
simtoma depresif (Oman & Thoresen, 2005). 

Menurut review literatur Bonelli, Dew, Koenig, Rosmarin, & Vasegh (2012), setidaknya 444 studi 
kuantitatif yang membahas baik keterkaitan depresi dengan religiusitas maupun efek religiusitas 
terhadap intevensi kasus depresi pada tahun 1962 hingga tahun 2010. Sebanyak 272 studi (61,2%) dari 
444 studi kuantitatif tersebut menyatakan bahwa religiusitas dapat menurunkan tingkat depresi, 
sebanyak 28 studi (6,3%) menyatakan bahwa religiusitas justru memperparah depresi itu sendiri, dan 
sebanyak 144 studi (32,4%) menyatakan bahwa tidak ada kaitan antara religiusitas dan depresi. 
Perbedaan-perbedaan temuan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik baik dari sisi individu 
maupun lingkungannya (Bonelli, Dew, Koenig, Rosmarin, & Vasegh, 2012). 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai hubungan antara centrality of relgiiosity dan depresi pada emerging adult. 

Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara centrality of 
relgiiosity dan depresi pada emerging adult. 

 
M E T O D E  

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatori, dalam bentuk penelitian survei 
untuk mencari tahu hubungan antara centrality of religiosity (variabel x/bebas) dan depresi (variabel 
y/terikat). Uji korelasi menggunakan pendekatan analisis non-parametrik yakni uji Spearman’s-rho, 
sebab data penelitian tidak memiliki distribusi yang normal. 

Instrumen Penelitian 
 Terdapat 3 instrumen penelitian yang digunakan adalah Centrality of Religiosity Scale (CRS) yang 
dikembangkan oleh Huber dan Huber (2012) untuk mengukur variabel centrality of religiosity, Beck 
Depression Inventory-II (BDI-II) yang dikembangkan oleh Beck, Steer, dan Brown (1996) untuk 
mengukur variabel depresi, serta kuisioner demografis yang digunakan untuk mengetahui nama, usia, 
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jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir, agama, status pekerjaan, dan status pernikahan dari seluruh 
responden. Alat ukur CRS dan BDI-II telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia di bawah pengawasan 
rating yang diberikan oleh dosen Psikologi dengan kompetensi yang sesuai. 
 Alat ukur CRS terdiri atas 15 aitem berskala likert, dengan rentang jawaban antara 1 sampai 
dengan 5. Reliabilitas alat ukur CRS menggunakan uji Cronbach’s Alpha adalah 0,922. Alat ukur BDI-II 
terdiri atas 21 aitem dengan pilihan jawaban multiple choices, yang berkisar antara 4 sampai dengan 7 
untuk setiap aitemnya. Reliabilitas alat ukur CRS menggunakan uji Cronbach’s Alpha adalah 0,904. 

Subjek Penelitian 
Responden dipilih menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive-

sampling, agar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yakni individu emerging adult. Subjek 
penelitian ini adalah 256 responden, dengan rentang usia antara 18 hingga 25 tahun. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  
Data Demografis Subjek 

Berikut merupakan gambaran data demografis dari subjek penelitian yang ada dalam 

penelitian ini. 

 
Tabel 1. Data Demografis Subjek Penelitian 

Karakteristik Sosiodemografis N % 

Usia (tahun) 
18 13 5,1 
19 28 10,9 
20 43 16,8 
21 72 28,1 
22 75 29,3 
23 10 3,9 
24 10 3,9 
25 5 2,0 

Jenis Kelamin 
Wanita 188 73,4 
Pria 68 26,6 

Tingkat Pendidikan Terakhir 
SMA 189 73,8 
Diploma 9 3,5 
Sarjana 57 22,3 
Magister 1 0,4 

Agama 
Islam 221 86,3 
Kristen 21 8,2 
Katolik 7 2,7 
Hindu 7 2,7 
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Status Pekerjaan 
Pelajar 3 1,2 
Mahasiswa 219 85,5 
Sedang mencari kerja 11 4,3 
Sudah bekerja 23 9,0 

Status Pernikahan 
Belum menikah 255 99,6 
Sudah menikah 1 0,4 

 

Data Centrality of Religiosity 

 

Tabel 2. Data Centrality of Religiosity 

Katagori skor Frekuensi Persentase 

Sangat religius – sentral 158 61,7% 

Religius – subordinat 91 35,5% 

Non religius – marginal 7 2,7% 

Total 256 100% 

 
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa subjek dengan katagori sangat religius – 

sentral sebanyak 158 orang atau sebesar 61,7%, katagori religius – subordinat sebanyak 91 

orang atau sebesar 35,5%, dan katagori non religius – marginal sebanyak 7 orang atau sebesar 

2,7%. 

Data Depresi 

 

Tabel 3. Data Depresi 

Katagori skor Frekuensi Persentase 

Depresi berat 29 11,3% 

Depresi sedang 41 16% 

Depresi ringan 54 21,1% 

Depresi minimal 132 51,6% 

Total 256 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa subjek dengan kategori depresi berat 

sebanyak 29 orang atau sebesar 11,3%, katagori depresi sedang sebanyak 41 orang atau 
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sebesar 16%, kategori depresi ringan sebanyak 54 orang atau sebesar 21,1%, dan katagori 

depresi minimal sebanyak 132 orang atau sebesar 51,6%. 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov, dengan bantuan 

program SPSS 22.0 for mac. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa baik variabel centrality of 

religiosity maupun depresi, keduanya memiliki distribusi data yang tidak normal. Taraf 

signifikansi untuk kedua variabel adalah 0,000 yakni p (sig) <0,05. Taraf signifikansi kedua 

variabel tersebut lebih kecil daripada 0,05. 

Uji Korelasi 

Uji korelasi non-parametrik Spearman’s-rho digunakan untuk melihat hubungan antara 

variabel centrality of religiosity dan depresi pada emerging adult. Hasil data menunjukkan 

koefisien korelasi sebesar -0,240 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara centrality of religiosity 

dan depresi. Hasil tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi centrality of religiosity, maka 

akan semakin rendah depresi pada diri individu, begitu pula sebaliknya. Angka koefisien 

korelasi yang tertera sebesar -0,240 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel 

tersebut bersifat lemah. 

 
D I S K U S I  

Emerging adult merupakan sebuah tahapan ketika individu tidak lagi berada pada fase 

remaja, namun juga belum berada pada fase dewasa yang stabil (Arnett, 2007). Individu yang 

berada dalam rentang usia tersebut, memiliki serangkaian perubahan seperti perasaan 

mengemban tanggung jawab sebagai orang dewasa, perubahan dalam kehidupan yang tidak 

sejalan dengan yang mereka mau, serta perasaan-perasaan tidak stabil lain karena merasa 

berada di antara 2 fase perkembangan (Arnett, 2007). Perasaan-perasaan tersebut merupakan 

wujud manifestasi yang diakibatkan oleh faktor-faktor lingkungan, dan dalam 

perkembangannya akan menyebabkan depresi bagi emerging adult itu sendiri (Nelson, 2005). 

 Setiap diri individu sejatinya mempunyai peluang untuk depresi maupun mengidap 

gangguan mental lain, sebab setiap individu memiliki kerentanan secara genetis (Arnett, 2013). 
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Depresi dan gangguan mental lain hanya akan muncul apabila kerentanan genetis tersebut 

berinteraksi dengan stressor yang hadir dari lingkungan. Besarnya tuntutan-tuntutan dari 

lingkungan pada emerging adult, membuat mereka semakin rentan untuk terekspos dengan 

stressor-stresstor tadi. Tidak mengherankan apabila emerging adult memiliki peluang untuk 

menjadi depresi (Arnett, 2013) 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan berarah negatif antara 

variabel centrality of religiosity dan variabel depresi, dengan koefisien korelasi sebesar -0,240 

serta signifikansi sebesar 0,000. Arah hubungan dalam koefisien korelasi tersebut 

menunjukkan fenomena bahwa ketika skor centrality of religiosity pada diri individu cenderung 

naik, maka skor depresi pada diri individu tersebut memiliki kecenderungan untuk turun. 

 Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Krok (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan dengan arah 

negatif antara centrality of religiosity dan depresi. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan 

272 studi (61,2%) dari 444 studi mengenai hubungan antara religiusitas dan depresi dalam 

rentang antara tahun 1962 sampai dengan tahun 2010, yakni ditemukannya tingkat depresi 

yang lebih rendah pada individu-individu yang cenderung lebih religius (Bonelli, Dew, Koenig, 

Rosmarin, & Vasegh, 2012). Hal tersebut dapat terjadi karena ketika individu memiliki 

keterlibatan religiusitas di dalam dirinya, mereka akan mempunyai emosi yang positif seperti 

munculnya kepuasan dalam hidup, hadirnya optimisme, munculnya harapan, serta hadirnya 

perasaan-perasaan lain yang dapat membantu menetralisir emosi-emosi negatif yang 

mendasari munculnya fitur depresi pada diri seseorang (Bonelli, Dew, Koenig, Rosmarin, & 

Vasegh, 2012). Munculnya emosi-emosi negatif pada fitur depresi dapat dijelaskan melalui 

paradigma the primary triad, yakni aktifnya pola kognitif yang memaksa individu melihat 

dirinya, keadaan di sekitarnya, serta masa depannya dengan cara pandang yang negatif (Beck 

& Alford, 2009). 

 Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa korelasi antara variabel centrality of 

religiosity dan depresi dapat dikatakan lemah, sebab  koefisien korelasi yang muncul adalah -

0,240. Menurut Widiyanto (2013), koefisien korelasi dalam interval antara 0,200 sampai 

dengan 0,399 memiliki kekuatan hubungan yang rendah atau lemah. Hasil tersebut nyatanya 
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sejalan dengan temuan Bonelli, Dew, Koenig, Rosmarin, dan Vasegh (2012), bahwa rata-rata 

nilai hubungan antara religiusitas dan depresi berdasar 272 studi dalam rentang antara tahun 

1962 sampai dengan tahun 2010 adalah rendah, yakni di angka -0,10. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Krok (2014) juga menunjukkan nilai yang sama, yakni koefisien korelasi berada 

di angka -0,15. 

Krok (2014) menyatakan bahwa hasil tersebut sesuai dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa aspek keagamaan hanya merupakan salah satu dari 

banyak faktor yang mempengaruhi aspek kesehatan mental. Aspek keagamaan seringkali 

kurang dapat membendung dampak negatif yang disebabkan oleh karakteristik individu 

tersebut maupun dari lingkungan di sekitarnya (Koenig, 2009: 2012 dalam Krok, 2014). Krok 

(2014) juga menyatakan bahwa hubungan antara religiusitas dan aspek kesehatan mental 

sebenarnya sering kali dimediasi oleh faktor-faktor lain, seperti perilaku sehat individu 

tersebut, keadaan psikologis individu tersebut, cara koping yang digunakan, maupun hadirnya 

dukungan sosial bagi individu tersebut. Sejatinya keterlibatan religiusitas individu memiliki 

dampak yang lebih besar pada aspek kesehatan mental, hanya pada individu yang berada pada 

lingkungan yang penuh tekanan, maupun pada individu yang tengah berada dalam kondisi yang 

sulit seperti sedang mengidap sakit yang cukup parah atau memiliki kecacatan (Moreira-

Almeida, Neto, & Koenig, 2006 dalam Krok, 2014). 

 
 

S I M P U L A N  
Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat hubungan signifikan yang negatif antara centrality of religiosity dan depresi 

pada emerging adult, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa semakin tinggi nilai centrality of religiosity pada diri individu, maka akan semakin 

rendah nilai depresinya. Walaupun begitu, kekuatan korelasi antara dua variabel tersebut 

tergolong lemah. 

Lemahnya korelasi tersebut memberikan gambaran bahwa dalam penanganan kasus 

depresi sejatinya tidak cukup jika hanya mengandalkan pendekatan religiusitas semata, 

sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel-variabel lain 

seperti perilaku sehat, cara koping, maupun dukungan sosial (Krok, 2014). Saran untuk 
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emerging adult adalah berdasarkan adanya hubungan signifikan antara centrality of religiosity 

dan depresi, emerging adult dapat mulai mendekatkan diri pada Tuhan untuk meningkatkan 

kesehatan mentalnya. Tidak berhenti sampai di situ, emerging adult dapat semakin 

mendekatkan diri dan mulai memperbanyak ibadah kepada Tuhan apabila mereka merasa 

bahwa simtoma-simtoma depresi mulai muncul. Apabila pendekatan religiusitas kurang 

mampu membendung emosi negatif yang muncul, emerging adult disarankan untuk 

menambahkan pendekatan lain seperti penggunaan koping yang konstruktif maupun mencari 

dukungan sosial.  
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