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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Modernisasi telah membawa dampak yang signifikan di dalam kehidupan 

manusia, namun juga telah membutakan upaya sadar manusia dalam mencari 

kebahagiaan hidup. Berbagai kajian ilmiah pun telah diarahkan kepada pencapaian 

tersebut, namun tidak bisa dipungkiri bahwa benturan-benturan kepentingan 

terkadang menjadi faktor pertimbangan. Diawali dengan persoalan relevansi ideologi 

negara yang kemudian mempertimbangkan arah politik yang lebih berani dan 

fundamental. Juga persoalan ekonomi yang tidak lepas dari sorotan publik akibat arus 

kompetisi pasar global, serta pemekaran ketimpangan ekonomi yang disertai dengan 

gelombang tuntutan kaum demonstran. Hal ini kemudian menimbulkan kesenjangan 

sosial. Tujuan akhir menciptakan kebahagiaanpun hanya sebatas khayalan. 

 Sigmund Freud dalam teori psikoanalisisnya, sebagaimana yang diulas 

kembali oleh Erich Fromm, mencatat bahwa semakin modern sebuah kehidupan 

maka akan semakin besar kemungkinan seseorang akan mengalami stres atau 

ketidakbahagiaan.
1
 Masyarakat modern kini mulai mencari alternatif pencapaian 

kebahagiaan dengan berbagai pertimbangan lokal dan individual. Mereka pun mulai 

mempertimbangkan peningkatan kehidupan religiusitas sebagai solusi alternatif. 
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Dengan demikian, upaya meningkatkan kehidupan religiusitas pun kini telah menjadi 

isu sentral, ibarat sebuah ‘pelarian akhir‘ dari semua persoalan kehidupan. Mungkin 

benar kata Berger, bahwa akan terjadi kebangkitan kembali agama-agama di era post-

modern yang ditandai dengan peningkatan nilai-nilai religiusitas masyarakat.
2
 

Namun persoalannya adalah apakah dengan bangkitnya nilai-nilai religiusitas 

juga akan memengaruhi kebahagiaan subyektif seseorang? Dengan kata lain, apakah 

semakin tinggi religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula kebahagiaan 

subyektifnya? Persoalan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk 

melakukan penelitian.  

Penulis tertarik dengan isu ini karena didasarkan pada beberapa alasan. 

Pertama, persoalan religiusitas kini menjadi salah satu solusi alternatif pencapaian 

kebahagiaan. Menjadi menarik untuk diteliti karena religiusitas dewasa ini sedang 

berhadapan dengan pengaruh rasionalisasi dan modernisasi yang cenderung 

mengabaikan unsur-unsur religiusitas. Mungkinkah peningkatan religiusitas 

merupakan solusi pencapaian kebahagiaan? Kedua, kebahagiaan merupakan 

persoalan subyektif. Tiap-tiap individu memiliki pemahaman yang berbeda-beda 

tentang kebahagiaan. Mungkinkah kebahagiaan itu bersifat kolektif? Kolektif bukan 

dimaksudkan penulis bahwa semua individu mengalami kebahagiaan yang sama, 

namun dengan istilah kolektif dimaksudkan penulis untuk mengacu kepada penyebab 

bersama sehingga setiap individu mengalami kebahagiaan subyektifnya. Ketiga, 
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kebahagiaan merupakan pencapaian akhir sebuah entitas, realitas. Ketika seseorang 

mengalami peningkatan religiusitas, mungkinkah juga ia mengalami peningkatan 

kebahagiaan di dalam hidupnya? Keempat, religiusitas dan kebahagiaan merupakan 

variabel-variabel yang luas dan rumit untuk dijelaskan, apalagi diukur. Pengukuran 

terhadap kedua unsur tersebut membutuhkan sumber yang detail dan akurat sebagai 

acuan. Penulis menyadari bahwa keterbatasan sumber lokal yang membahas 

persoalan religiusitas dan kebahagiaan merupakan sebuah tantangan. Namun akan 

menjadi menarik ketika tantangan ini mampu teratasi. 

Mempertimbangkan maksud penelitian di atas, penulis kemudian memilih 

Minahasa sebagai tempat penelitian. Hal ini dikarenakan kekhasan yang 

membedakannya dengan wilayah-wilayah yang lain.   

Minahasa adalah satu di antara suku-suku di Indonesia yang tidak luput 

dengan arus modernisasi. Gaya hidup modern, masyarakat yang toleran, dan budaya 

pengucapan syukur keagamaan sangat kental di wilayah ini. Minahasa kini juga telah 

menjadi sorotan global ketika berhasil menetralisir konflik horisontal yang berunsur 

SARA. Minahasa juga terkenal sebagai salah satu ‘kantong Kristen’ di Indonesia 

yang tak terjamah oleh konflik sosial-agama.  

Minahasa juga terkenal dengan maraknya bangunan-bangunan gereja dengan 

berbagai corak arsitektur, dalam perpaduan  seni budaya Timur dan Barat. Ada 

banyak gereja yang berdiri kokoh di tanah Minahasa yang membuat Minahasa kini 

dijuluki „Negeri Seribu Gereja„.  
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Ketika mengucap syukur, orang-orang Minahasa mengungkapkan 

kebahagiaan mereka. Budaya pengungkapan syukur atau pengucapan syukur juga 

telah menjadi ciri khas masyarakat di Minahasa, seperti halnya di USA ada upacara 

thanksgiving. Di sela-sela ketimpangan ekonomi global, masyarakat Minahasa tetap 

menyatakan syukur keagamaan mereka lewat upacara-upacara keagamaan, dan itu 

telah membudaya dan menjadi salah satu wujud kebahagiaan masyarakat Minahasa.  

Minahasa juga terkenal dengan budaya pestanya. Hampir di setiap kegiatan, 

pasti diselingi dengan unsur pesta, tak terkecuali kegiatan-kegiatan keagamaan. Pesta 

juga sudah membudaya, akan menjadi sorotan publik apabila secara individu atau 

keluarga tidak mengambil bagian di dalam pesta ketika seseorang atau keluarga 

tersebut mendapat ‘berkat‘. Religiusitas masyarakat terkadang diukur dari seberapa 

besar pesta syukur yang diadakan.   

Apakah ada korelasi antara kebahagiaan yang ditampakkan oleh orang-orang 

di Minahasa dengan religiusitasnya? Dengan kata lain, apakah religiusitas yang tinggi 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebahagiaan orang-orang di 

Minahasa? Ataukah fenomena ini hanyalah wujud semangat konsumerisme dan aksi 

pamer masyarakat Minahasa. Hal inilah yang menarik untuk diteliti.         

Di Minahasa ada banyak denominasi gereja. Maka dalam rangka spesifikasi 

penelitian ini, penulis mengambil salah satu denominasi yang ada di wilayah ini yaitu 

GMIM. Sebagai salah satu wujud kebahagiaan beragamanya, jemaat GMIM pada 

umumnya menyatakan syukur lewat ibadah-ibadah yang disertai dengan budaya 

pesta.  
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Menurut data statistik
3
 pada tahun 2012, GMIM terdiri dari 99 Wilayah/klasis 

dengan 877 Jemaat, yang dengan ini telah membuat GMIM menjadi salah satu gereja 

dengan populasi jemaat yang besar di Indonesia. Untuk lebih memfokuskan 

penelitian ini, penulis memilih salah satu jemaat GMIM, yaitu Jemaat GMIM 

Zebaoth Wanea.  

Jemaat GMIM Zebaoth Wanea ini dipilih dengan berbagai pertimbangan. 

GMIM Zebaoth Wanea ini unik karena berdiri di atas sebuah lahan yang bukan milik 

GMIM yakni di atas lahan TNI AD yang merupakan bekas Aula Den Zipur 4 Wanea 

Manado. Lokasinya terletak di tengah-tengah Asrama Den Zipur 4, Asrama Polisi 

Pakowa, Asrama Sapta Marga IX, Asrama POM Pakowa, dan Asrama Intelijen 

Pakowa. GMIM Zebaoth Wanea juga terletak di tengah-tengah kota Manado, tempat 

bertemu dan berdomisilinya berbagai indvidu dengan berbagai latar belakang budaya 

yang ada di Sulawesi Utara. Mayoritas anggota jemaatnya adalah pensiunan tentara 

dengan jemaat yang terdiri dari 10 Kolom (sektor) dan beranggotakan 206 Kepala 

Keluarga
4
. Sekalipun mayoritas jemaatnya adalah pensiunan tentara, namun tingkat 

keaktifan dalam persekutuan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya masih 

tinggi. 

 Sebagai indikasi awal yang penulis amati adalah bahwa sekalipun hidup di 

tengah kota, dengan dasar pembentukan watak yang kasar dan disiplin yang tinggi 

ala aparat, jemaat yang sering terlibat di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan 

                                                           
3
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4
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memiliki tingkat kebahagiaan dan kesuksesan keluarga yang lebih baik dibandingkan 

dengan yang tidak turut aktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.  

Ketika mencoba mengangkat permasalahan ini, penulis mendapati bahwa 

belum ada penelitian yang mengkaji tentang persoalan ini di Minahasa umumnya, dan 

di Jemaat GMIM Zebaoth Wanea khususnya. Hal ini semakin memperkuat maksud 

penulis untuk melakukan penelitian ini.       

 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalahnya, maka pertanyaan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana korelasi antara religiusitas dan kebahagiaan subyektif di dalam 

Jemaat GMIM Zebaoth Wanea? 

2. Dimensi apa saja dari religiusitas yang memiliki hubungan paling kuat dengan 

kebahagiaan subyektif anggota Jemaat GMIM Zebaoth Wanea? 

3. Faktor-faktor apakah yang paling memengaruhi korelasi antara religiusitas 

dengan kebahagiaan subyektif jemaat GMIM Zebaoth Wanea? 

4. Bagaimana korelasi antar usia dan jenis kelamin dengan kebahagiaan 

subjektif? 

 

 

 

 



7 
 

B. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mendeskripsikan korelasi antara religiusitas dengan kebahagiaan subyektif 

Jemaat GMIM Zebaoth Wanea. 

2. Menganalisa dimensi-dimensi religius apa yang memiliki hubungan paling 

kuat antara religiusitas dengan kebahagiaan subyektif Jemaat GMIM Zebaoth 

Wanea 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang paling memengaruhi korelasi antara 

religiusitas dengan kebahagiaan subyektif jemaat GMIM Zebaoth Wanea 

4. Mendeskripsikan korelasi antara usia, jenis kelamin dengan kebahagiaan 

subyektif Jemaat GMIM Zebaoth Wanea. 

 

C. Signifikansi Penelitian 

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah: 

1. Pada tataran akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan studi Sosiologi Agama. Khususnya dalam hubungan 

religiusitas dan kebahagiaan subjektif 

2. Pada tataran praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

jemaat umumnya menyangkut pentingnya peningkatan religiusitas seseorang 

dalam upaya pencapaian kebahagiaan subyektifnya.  
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D. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dikembangkan secara tertulis dengan sistematika berikut. Bab I 

berisi ulasan pendahuluan dengan kajian latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi 

kajian teoritis sosial keagamaan tentang religiusitas, dimensi-dimensi religiusitas, 

faktor-faktor yang memengaruhi religiusitas, tahap-tahap perkembangan religiusitas, 

hirarkhi kebutuhan, kebahagiaan subyektif, aspek-aspek kebahagiaan, faktor-faktor 

yang memengaruhi kebahagiaan, dan hubungan antara religiusitas dengan 

kebahagiaan subyektif. Bab III berisi kajian metodologi penelitian yang spesifik 

tentang korelasi antara religiusitas dengan kebahagiaan subyektif. Bab IV berisi 

penyajian data penelitian dan kajian analisis korelasi dengan paparan-paparan 

statistik, dan interpretasi deskriptif tentang korelasi antara religiusitas dan 

kebahagiaan subyektif di Jemaat GMIM Zebaoth Wanea. Bab V berisi ulasan 

penutup yang di dalamnya ada kesimpulan, usulan dan saran untuk penelitian lanjut.  

 


