
Hubungan antara Religiusitas dengan Kecemasan Kematian 
pada Dewasa Tengah

Siti Muthoharoh
Fitri Andriani
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

Abstract. 
The aim of this study was to empirical examine the relationship between religiosity and death 
anxiety. Participants were 67 people aged 40-60 years consisted of 31 men and 35 women. Data 
collection devices are religiosity scale which developed by researcher based on Stark and Glock’s 
religious dimensions and death anxiety scale which translated by researcher from Death Anxiety 
Scale Eextended (DAS-E) by Templer, et al. (2006). Result of this study indicate that religiosity did 
not correlate with death anxiety among middle- adult.
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Abstrak. 
Penelitian ini bermaksud untuk meneliti apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan 
kecemasan kematian. Penelitian ini dilakukan pada 67 orang dewasa tengah, yaitu berusia 40-
60 tahun yang terdiri dari 31 laki-laki dan 35 perempuan. Alat pengumpulan data berupa skala 
psikologis, yaitu skala religiusitas yang disusun sendiri peneliti berdasarkan dimensi religiusitas 
dari  Stark dan Glock dan skala kecemasan kematian yang merupakan hasil penerjemahan dari 
Death Anxiety Scale-Extended (DAS-E) oleh Templer, dkk. (2006). Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa religiusitas tidak berkorelasi dengan kecemasan kematian pada dewasa tengah.
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PENDAHULUAN

Menurut Santrock (2002), masalah kesehatan 
merupakan persoalan utama bagi dewasa tengah. 
Individu dewasa tengah adalah mereka yang berusia 
40-60 tahun (Hurlock, 1991). Pada usia ini mulai 
ditandai dengan menurunnya kemampuan fisik dan 
semakin besarnya tanggung jawab yang dimiliki. 
Kerutan diwajah mulai terlihat, mulai mengalami 
menopous atau andropous, serta penyakit kronis 
dan akut pun mulai terdeteksi. Menurut Santrock 

(2002), penyakit kardiovaskuler yang merupakan 
penyakit nomer satu, menjadi masalah kesehatan 
utama bagi orang dewasa tengah, kemudian baru di 
susul oleh penyakit kanker dan berat badan. 

Oleh karena itu, menurut Kalish dan Reynolds 
(1976, dalam Santrok 2002); Lehto dan Stein (2009); 
Wing (2011); Cicirelli (2006); Cuellar dan Ragan 
(1975, dalam Papalia, dkk., 2002) pada usia dewasa 
tengah ini, mereka mengalami kecemasan kematian 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya. 
Mereka mulai berpikir lebih jauh mengenai berapa 
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banyak waktu yang tersisa dalam hidupnya. 
Kematian merupakan  akhir kehidupan 

yang tidak dapat dihindari. Tetapi bagaimana, 
kapan, dan dimana kematian terjadi tidak ada 
orang yang mengetahuinya. Menurut Hartanto 
(1996) ketidakjelasan yang menyertai kematian ini, 
menyebabkan seseorang mengalami kecemasan 
kematian. Kecemasan kematian dapat diartikan 
sebagai suatu kondisi psikologis, baik pikiran-
pikiran ataupun perasaan yang tidak menyenangkan 
saat seseorang memikirkan tentang kematian dan 
dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya (Templer, 
1971 dalam Hartato 1996; Templer, 1976). Kecemasan 
kematian sendiri dipengaruhi oleh faktor psikologis 
seseorang dan pengalaman seseorang yang dapat 
dikaitkan dengan kematian (Templer 1976).

Beberapa penulis sebelumnya membedakan 
antara takut akan kematian dan kecemasan 
kematian, seperti Momeyer (1988, dalam Lehto & 
Stein 2009) bahwa kecemasan kematian adalah 
rasa takut akan kemusnahan atau kerusakan total, 
sedangkan takut akan kematian adalah kepercayaan 
yang lebih nyata bahwa mati itu menakutkan. 
Sekarang, kedua istilah tersebut sering digunakan 
bergantian (Cicirelli, 2002; Lehto & Stein, 2009). 
Sepertinya para peneliti memiliki kesepakatan 
bahwa ketakutan dan kecemasan kematian adalah 
hal yang sama. Hal tersebut ditujukkan dalam 
berbagai penelitian yang menggunakan kedua 
istilah tersebut secara bergantian,  seperti penelitian 
Templer (1970a); Templer (1971); Falkenhain dan 
Handal (2003);  Chelgren (2000); Clements (1998); 
Ford, dkk. (2004); Cicirelli (2003); Guertsen (2010); 
Wing (2012); Chuin dan Choo (2010); Lehto dan 
Stein (2009). 

Pada dewasa tengah yang mana merupakan 
usia produktif apalagi pada mereka yang telah 
mengalami puncak kesuksesan dalam hidupnya, 
kecemasan kematian ini dapat menganggu dan 
berakibat kurang baik. Ada yang tidak bisa tidur 
karena takut tidak bisa bangun lagi, ada juga yang 
tidak mau bekerja karena lingkungannya tidak 
nyaman, dan masih banyak kasus lainnya (Hartanto, 
1996). Ada juga yang melakukan tindakan-tindakan 
berbahaya untuk menekan kecemasan kematiannya, 
misalnya sexual risk taking (Ford, dkk., 2004).

Menurut beberapa peneliti, aspek yang 

bisa digunakan ketika kita membahas tentang 
kecemasan kematian adalah agama (Falkenhain & 
Handal, 2003; Cicirelli, 2003; Wen, 2010; Thoulless, 
2000). Hal ini dikarenakan setiap agama pasti 
membicarakan atau membahas tentang kematian 
(Lonetto & Templer, 1986). Ketika mereka mengalami 
kecemasan kematian, intensitas mendekatkan diri 
kepada Tuhan dengan cara beribadah semakin 
tinggi. Namun setiap orang memiliki intensitas 
keberagamaan atau religiusitas yang berbeda satu 
sama lainnya. Menurut Stark dan Glock (1968) 
religiusitas adalah keadaaan atau kualitas seseorang 
dalam komitmennya terhadap suatu agama yang 
meliputi religious beliefs, religious practice, religious 
experience, religious knowledge, dan religious effect.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari 
hubungan religiusitas dengan kecemasan kematian 
pada dewasa tengah. Walaupun penelitian adalah 
penelitian replikasi, namun memiliki beberapa 
perbedaan dengan peneltian sebelumnya. 
Perbedaan tersebut adalah teori yang digunakan, 
alat ukur, dan subyek penelitian. Selain itu, masih 
terdapat ketidakkonsistenan hubungan antara 
kecemasan kematian dengan religiusitas. Ada yang 
mengatakan ada saling keterkaitan di antara dua 
variabel tersebut, baik yang berkorelasi positif pada 
penelitian Duff dan Hong (1995, dalam Falkenhain 
& Handal, 2003), ada yang berkorelasi negatif Hui 
dan Colemen (2012); Templer (1972); Clements 
(1998); Wen (2010). Ada juga yang menyatakan tidak 
ada keterkaitan di antara kedua variabel tersebut, 
yaitu menurut Templer dan Dotson (1970b); Abdul-
Khalek dan Lester (2009); Azaiza, dkk., (2010); 
Thorson dan Powel (1989, dalam Clements, 1998); 
Shadinger, dkk. (1999), dan Falkenhain dan Handal 
(2003).

Ketidakkonsistenan hubungan ini terjadi 
karena alat ukur yang digunakan untuk mengukur 
religiusitas masih dipertanyakan validitas dan 
reliabilitasnya (Wen, 2010). Kebanyakan penelitian 
menggunakan alat ukur yang dibuat sendiri dan 
meminta subyek untuk mengukur religiusitasnya 
sendiri. Selain itu mereka juga menggunakan 
alat ukur yang aitemnya sedikit, sehingga untuk 
mengeksplor lebih jauh mengenai keberagamaan 
kurang cukup (Abdul-Khalek & Lester, 2009). 

Oleh karena itulah dalam penelitian kali ini 
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penulis menggunakan teori Stark dan Glock (1968) 
yang terdiri dari lima dimensi. Alasan lainnya adalah 
terdapat penelitian yang menunjukkan tidak ada 
hubungan antara religiusitas dengan kecemasan 
kematian, walaupun sudah menggunakan aspek 
yang mengukur keyakinan saja, yaitu intrinsic 
religious motivation (Abdul-Khalek & Lester, 2009; 
Falkenhain & Handal, 2003). Sedangkan untuk alat 
ukur kecemasan kematian, penulis menggunakan 
alat ukur dari Templer, dkk (2006) yang telah 
dikembangkan dari alat ukur sebelumnya, yaitu 
Death anxiety Scale-Extend (DAS-E). Penelitian-
penelitian sebelumnya kebanyakan masih 
menggunakan alat ukur Death Anxiety Scale (DAS) 
yang belum mengalami pengembangan (Templer, 
1970a). 

  Selain itu subyek dalam penelitian ini adalah 
dewasa tengah. Sedangkan penelitian-penelitian 
sebelumnya lebih banyak mengeksplor pada dewasa 
akhir, padahal menurut Lonetto dan Templer (1986), 
orang dewasa akhir mengalami kecemasan kematian 
yang rendah. Penelitian-penelitian yang selama 
ini dilakukan lebih banyak menggunakan subyek 
pada orang-orang barat. Sedangkan di Indonesia, 
orangnya memiliki karakter yang tentunya berbeda 
dengan orang barat dalam hal keberagamaan dan 
melihat kematian. Ada penelitian di Indonesia yang 
menguji kedua variabel tersebut, tetapi dikenakan 
pada subyek usia dewasa akhir panti jompo di Banda 
Aceh (Safrilsyah, dkk., 2011).

Oleh karena itu penelitian ini layak dilakukan. 
Selain itu, juga untuk memperkaya literatur tentang 
kecemasan kematian, memperbarui penelitian 
yang sudah ada, dapat juga digunakan sebagai dasar 
untuk dikembangkannya penelitian-penelitian 
lebih lanjut mengenai kecemasan kematian yang 
masih sedikit di Indonesia. 

METODE PENELITIAN

 Subyek dalam penelitian ini adalah laki-laki 
atau perempuan yang berusia dewasa tengah, yaitu 
40-60 tahun dan memiliki agama atau kepercayaan 
tertentu. Teknik pengambilan sampel yang dipilih 
penulis adalah snowball sampling. Teknik ini dipilih 
karena jumlah populasi dewasa tengah sangat 
banyak dan akan mengalami peningkatan terus-

menerus, maka data statistik yang ada tidak bisa 
menggambarkan berapa jumlah populasi dewasa 
tengah di Indonesia.
 Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 
67 subyek, yang terbagi menjadi 32 laki-laki dan 35 
perempuan. Usia sampel dalam penelitian ini yang 
paling banyak adalah usia 49-60, dengan prosentasi 
53,73%. Agama yang paling dominan dalam 
penelitian ini adalah agama Islam sebesar 70,14%. 
Latar belakang pendidikan yang paling dominan 
adalah SMA/ Sederajat (40,29%), kemudian disusul 
dengan Sarjana S1 (31,34%). Pekerjaan yang paling 
banyak adalah dalam bidang swasta, yaitu sebesar 
5,82%. Mayoritas subyek penelitian adalah kalangan 
ekonomi atas, yaitu subyek dengan pendapat tinggi 
sebesar 58,20% dan subyek dengan pengeluaran 
tinggi sebesar 53,73%. Pengelompokan kriteria 
ekonomi ini berdasarkan Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) tahun 2006 (BPS, 2006).   
 Sebagian besar subyek penelitian ini adalah 
mereka yang menikah, yaitu 94,02% dan pernah 
kehilangan anggota keluarga, kerabat, atau teman 
karena meninggal dengan proporsi 74,62%. Kondisi 
satu minggu terakhir subyek saat penelitian ini 
berlangsung mayoritas adalah biasa saja, artinya 
tidak senang dan tidak pula sedih, yaitu sebesar 
59,7%. Subyek juga pernah menderita berbagai 
penyakit, yang paling banyak adalah demam/batuk/
flu dan thypus meskipun hanya sebesar 5,97%. 
Sebagian besar subyek tidak mengidentifikasikan 
sedang menderita suatu penyakit, yaitu sebesar 
56,71%.

 Instrumen dalam penelitian ini adalah 
skala religiusitas yang disusun sendiri peneliti 
berdasarkan dimensi religiusitas dari  Stark dan 
Glock (1968) dan skala kecemasan kematian 
yang merupakan hasil penerjemahan dari Death 
Anxiety Scale-Extended (DAS-E) oleh Templer, dkk. 
(2006). Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach skala 
religiusitas adalah 0,897, setelah analisis aitem 
dari 63 aitem tersisa 42 aitem dan reliabilitas skala 
kecemasan kematian adalah 0,929, setelah analisis 
aitem dari 51 aitem tersisa 44 aitem. Analisis data 
dilakukan dengan teknik statistik korelasi non-
parametrik, yaitu Spearman’s Rho dengan bantuan 
program SPSS 16.0 for windows. Hal ini dikarenakan 
karena data yang diperoleh normal, tetapi uji 
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linieritasnya menunjukkan data tidak linier.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil uji korelasi, dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 
religiusitas dengan kecemasan kematian pada 
dewasa tengah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p 
sebesar 0,425, yaitu lebih dari > 0,05. Berikut adalah 
hasil uji korelasi antara variabel religiusitas dengan 
kecemasan kematian:

Tabel 1 Hasil Uji Korelasi Spearman’s rho

Religiusitas
Kecemasan 
Kematian

Religiusitas Koefisien korelasi 1.000 -.099
Sig. (2-tailed) . .425

Kecemasan Kematian Koefisien korelasi -.099 1.000
Sig. (2-tailed) .425 .

 
 Nilai koefisien korelasi (ρ) antara religiusitas 
dengan kecemasan kematian adalah -.099, yang 
berarti terdapat hubungan negatif atau terbalik 
antara kedua variabel dengan kekuatan hubungan 
sangat lemah atau dianggap tidak ada (Sarwono, 
2006). Ini berarti bahwa semakin tinggi variabel 
religiusitas, maka kecemasan kematiannya akan 
semakin rendah, begitu sebaliknya.  

HASIL DAN BAHASAN

 Hasil penelitian ini menunjukkan tidak 
terdapat hubungan antara religiusitas dengan 
kecemasan kematian pada dewasa tengah. Hal 
ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
Templer dan Dotson (1970b); Abdul-Khalek dan 
Lester (2009); Azaiza, dkk., (2010); Thorson dan 
Powel (1989, dalam Clements, 1998); Shadinger, 
dkk. (1999), dan Falkenhain dan Handal (2003). 
Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian 
yang dilakukan oleh Hui dan Colemen (2012); 
Templer (1972); Clements (1998); Wen (2010), yang 
menunjukkan adanya hubungan signifikan negatif 
antara religiusitas dengan kecemasan kematian. 

Tidak adanya hubungan antara religiusitas 
dengan kecemasan kematian, mungkin disebabkan 

penggunaan metode sampel snowball, sehingga 
diperoleh subyek yang memiliki karakteristik 
hampir sama atau homogeny. Selain itu, karena 
alat ukur yang digunakan dalam penelitian saat 
melakukan seleksi aitem menggunakan batasan 
koefisien korelasi aitem-total ≥ 0,25. Ini mungkin 
juga menyebabkan tidak adanya hubungan, karena 
batasan yang biasa digunakan adalah ≥ 0,3 (Azwar, 
2010a). 

Alasan lainnya, mungkin alat ukur dalam 
penelitian ini kurang sensitif untuk mengukur 

unsur-unsur keyakinan agama yang mempengaruhi 
kecemasan kematian (Azaiza, dkk., 2010). Jika saat 
mengukur religiusitas dibedakan antara keyakinan 
agama dengan perilaku keagamaan, maka akan 
ditemukan hubungan yang tinggi antara religiusitas 
dengan kecemasan kematian dari pada ketika 
diukur bersama-sama (Fortner & Neimeyer, 1999 
dalam Hui & Colemen 2012). Selain itu, alat ukur 
kecemasan kematian dari Templer, mungkin perlu 
dilakukan adaptasi bukan hanya sekedar translasi.
 Selain itu, mungkin juga karena hubungan 
antara agama dengan kematian menunjukkan 
hubungan yang komplek, yang harus dimengerti 
berdasarkan sejarah kebudayaan, konteks 
situasional, dan kondisi psikologis individu 
(Kastenbaum, 2000). Sehingga dimungkinkan 
terdapat beberapa variabel mediator yang 
memperantarai hubungan antara religiusitas 
dengan kecemasan kematian, yaitu variabel afterlife 
belief (Hui & Colemen 2012; Falkenhain & Handal, 
2003). Penelitian lain seperti Hartanto (1996); 
Osarchuck dan Tatz (1973), juga menunjukkan 
terdapat hubungan antara belief in afterlife dengan 
kecemasan kematian, dan juga penelitian Burris 
dan Bailey (2009), yang menunjukkan adanya 
hubungan antara afterdeath belief dengan ketakutan 
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terhadap kematian. Sedangkan dalam penelitian ini 
hanya mengukur apakah mereka percaya adanya 
kehidupan setelah kematian, walaupun aitem 
ini menunjukkan reliabilitas yang rendah, tanpa 
mengukur kepercayaan mana yang mereka percayai.
 Selain itu, dimungkinkan juga dimediatori 
oleh persepsi individu. Bagaimana seseorang 
mempersepsikan peribadatan yang selama 
ini ia lakukan, dan apakah bekal yang dibawa 
ke kehidupan kelak sudah cukup atau belum, 
tergantung dari persepsi masing-masing individu. 
Bisa juga dimediatori oleh time anxiety. Hal ini 
karena pada dewasa tengah, menurut Kalish dan 
Reynolds (1976, dalam Santrock 2002) mereka 
mulai memikirkan berapa banyak waktu yang 
tersisa dalam hidupnya. Sehingga time anxiety yang 
menunjukkan adanya hubungan positif dengan 
kecemasan kematian (Lonetto & Templer, 1986) 
juga perlu diukur. 
 Alasan lain, kenapa penelitian ini tidak 
menunjukkan adanya hubungan adalah karena 
subyek dalam penelitian ini menunjukkan 
religiusitasnya tinggi, sehingga mungkin 
memberikan kontribusi terhadap hasil yang tidak 
signifikan. Selain itu, karena kepercayaan terhadap 
agama dalam sebyek penilitian ini tinggi sehingga 
mengakibatkan kepercayaan tradisional mereka 
juga tinggi, yaitu tentang nasib, kesehatan, dan 
penyakit berada sepenuhnya di tangan Tuhan 
(Azaiza, dkk., 2010), bisa menjadi faktor yang 
berpengaruh kenapa penelitian ini tidak terdapat 
hubungan yang signifikan.
 Alasan lainnya mungkin karena penulis 
mengontrol usia, yaitu pada usia dewasa tengah. 
Kecemasan kematian tinggi pada usia dewasa tengah 
masih dilakukan di barat, bukan di Indonesia. 
Sehingga mungkin yang perlu di kontrol bukan 
usianya tetapi kematangan psikososialnya. Hal ini 
sesuai dengan penelitian Rasmussen dan Brems 
(1996) yang menunjukkan adanya hubungan yang 
lebih besar antara kecemasan kematian dengan 
kematangan psikososial dibandingkan dengan usia.
 Tidak terjadinya hubungan mungkin juga 
karena terdapat faktor-faktor lain yang lebih 
berhubungan dengan kecemasan kematian. 
Faktor-faktor tersebut adalah tekanan lingkungan, 
diagnosa penyakit yang mematikan, dan memiliki 

pengalaman tentang kematian (Lehto & Stein, 
2009). Terdapatnya karakteristik sampel yang tidak 
beragam menyebabkan tidak adanya hubungan 
antara dewasa tengah dengan kecemasan kematian, 
yaitu tekanan lingkungannya rendah, diagnosis 
penyakitnya hampir tidak ada, dan pengalaman 
adanya anggota keluarga meninggal hampir sama.
 Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang 
tidak mungkin bisa dikontrol dalam penelitian ini, 
misalnya adalah tingakat ekonomi, pendidikan, 
pekerjan, kondisi psikologis, kesehatan, pernikahan, 
kepribadian, dan sebagainya (Lonetto & Templer, 
1986). Dalam penelitian kali ini sebagian subyek 
mengindikasikan dari kalangan ekonomi menengah 
ke atas, tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki 
pekerjaan yang tidak berbahaya atau pekerjaan 
yang memiliki hubungan dengan kematian, 
sudah menikah, dan kondisi satu minggu terakhir 
tidak menunjukkan adanya kedukaan, sehingga 
mengakibatkan hampir semua subyek memiliki 
kecemasan kematian yang rendah. Hal ini dapat 
mempengaruhi kenapa tidak terjadi hubungan 
yang signifikan antara kedua variabel tersebut.
 Alasan lain yang menyebabkan tidak 
adanya hubungan adalah karena hubungan antara 
religiusitas dan kecemasan kematian menunjukkan 
ketidakkonsistenan. Mungkin karena hubungan 
yang membingungkan dan kontradiktif antara 
kedua variabel inilah yang menyebabkan tidak 
adanya hubungan (Falkenhain & Handal, 2003). 
Ini terlihat dari hasil pengkategorian subyek, ada 
yang menunjukkan religiusitas tinggi – kecemasan 
kematian rendah dan ada yang menunjukkan 
religiusitas tinggi – kecemasan kematian tinggi. 

SIMPULAN DAN SARAN

 Berdasarkan hasil analisa data, maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 
religiusitas dengan kecemasan kematian pada 
dewasa tengah. Saran untuk penelitian selanjutnya 
adalah mempertimbangkan variabel-variabel yang 
dapat memediatori kedua variabel dan melakukan 
kontrol pada variabel-variabel yang dapat 
mempengaruhi hubungan antara kedua variabel. 
Disarankan juga untuk meninjau usia dewasa tengah 
berdasarkan pembagian kronologis di Indonesia. 
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Selain itu perlu juga untuk  melakukan perluasan 
penelitian kepada orang-orang yang memiliki 
pekerjaan yang berbahaya dan memiliki resiko 

kematian yang tinggi, seperti pada pilot, pemadam 
kebakaran, pembersih gedung bertingkat, dan 
sebagainya.
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