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BAB II 

RELIGIUSITAS DAN KEBAHAGIAAN SUBYEKTIF 

(SUBJECTIVE WELL-BEING) 
 

  

 Religiusitas dan kebahagiaan subyektif (subjective well-being, selanjutnya 

disingkat SWB)  merupakan dua hal yang berbeda. Namun tidak bisa dipungkiri, 

terkadang ada kebahagiaan yang ditunjukkan seseorang ketika kadar religiusitasnya 

terpuaskan, dan sebaliknya, religiusitas seseorang akan berkembang ketika seseorang 

mendapatkan kebahagiaannya. Apakah ada korelasi di antara kedua konsep tersebut? 

Sebelum meneliti apakah ada korelasi di antara keduanya, perlu dipaparkan dahulu 

landasan teoritis kedua konsep tersebut.     

 

A. Religiusitas 

  Religiusitas merupakan sebuah konsep yang luas dan cenderung sulit untuk 

dijelaskan secara definitif. Penjelasannya cenderung berada dalam keterkaitannya 

dengan istilah „agama„. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa antara „religiusitas„ dan 

„agama„ memiliki keterkaitan yang erat secara etimologis karena keduanya berasal 

dari bahasa Latin yang sama, religio atau religare, yang berarti mengumpulkan atau 

mengikat
5
.  Dari istilah religio muncullah istilah dalam bahasa  Inggris, religion, 

yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai „agama„ dan „religiusitas„. 

                                                           
5
 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 13 
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Namun dalam perkembangan selanjutnya, para ahli sepakat bahwa pengertian agama 

itu harus dibedakan dengan pengertian religiusitas karena agama lebih merujuk 

kepada aspek formal, sedangkan religiusitas lebih ke aspek religi yang dihayati oleh 

individu
 6

. Dalam hubungannya dengan fokus kajian penelitian ini, penulis akan lebih 

memfokuskan penjelasan berikut hanya pada ranah religiusitas. 

   

1. Pengertian Religiusitas 

Ada banyak ahli yang telah memaparkan definisi tentang religiusitas. Joko 

Warwanto dkk., menyatakan bahwa secara harafiah religiusitas itu berarti relasi.
7
 

Relasi yang dimaksud meliputi relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan 

sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri. Atmosuwito juga 

memaparkan bahwa religiusitas merupakan perasaan keagamaan, yaitu segala 

perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan, seperti perasaan dosa (Guilt 

Feeling), perasaan takut (Fear to God), dan kebesaran Tuhan (God’s Glory).
8
 Romo 

Mangunwijaya juga menyatakan bahwa religiusitas lebih melihat kepada segala 

sesuatu yang ada dalam lubuk hati, getaran hati nurani pribadi, serta sikap personal 

yang menjadi misteri bagi orang lain karena menafaskan intimitasi jiwa, yaitu cita 

                                                           
6
 Lih. Y.B. Mangunwijaya, Sastra dan Religiusitas (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1982), 

54-55. 
7
 Joko Warwanto, A.G. Hardjana, G.M. Susanto, Pendidikan Religiositas Menjadi Anak 

Beriman yang Terbuka (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 17. 
8
 Subijantoro Atmosuwito, Perihal Sastra dan Religiusitas dalam Sastra (Bandung: C.V. 

Sinar Baru), 123-124. 
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rasa yang mencakup totalitas kedalaman isi pribadi manusia.
9
 Menurut Jalaluddin 

Rakhmat, religiusitas adalah suatu keadaan yang ada dalam diri individu yang 

mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap 

agama.
10

 Sejalan dengan Rakhmat, Hardjana  juga mendefinisikan religiusitas sebagai 

perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali kepada Tuhan.
11

 Kibuuka 

juga menyatakan bahwa religiusitas merupakan perasaan spiritual yang berkaitan 

dengan model perilaku sosial dan individu yang membantu seseorang 

mengorganisasikan kehidupan sehari-harinya.
12

 Gladding, Lewis dan Adkins, 

sebagaimana yang dikutip oleh Glover, memaparkan bahwa religiusitas merupakan 

tujuan dan intensitas keyakinan religius seseorang, termasuk keyakinan akan adanya 

Tuhan, hubungan antara keyakinan dan tindakan personal, usaha religius, dan 

konsistensi antara keyakinan dan tindakan.
13

 Mencoba mensintesiskan berbagai 

pemahaman sebelumnya, Theresiawati dan Prihastuti memaparkan bahwa religiusitas 

adalah kualitas keadaan individu dalam memahami, menghayati serta 

                                                           
9
 Y.B. Mangunwijaya, Ragawidya: Religiositas Hal-hal Sehari-hari (Yogyakarta: Kanisius, 

1986), 12. 
10

 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama: Sebuah Pengantar (Bandung: Mizan, 2004), 50-51. 
11

 A.M. Hardjana, Agama, Religiusitas dan Spiritualitas (Bandung: Tarsito, 2005), 45-52. 
12

 H. Kibuuka, Religiosity and Attitudes on Intimacy: Implications for the HIV/AIDS 

Pandemic in Central Uganda (Immune Deficiency). Master Thesis. Pittsburgh, Duquesne University, 

2005; Lihat juga Kambiz Heidarzadeh Hanzae, Mina Movahedian Attar and Fatemeh Alikhan, 

“Investigating the Effects of Gender Role Attitude on the Relationship Between Dimensions of 

Religiosity and New Product Adoption Intention”, World Applied Science Journal, 2011, 13 (6): 1527-

1536. 
13

 Rebecca J. Glover, “Relationship in Moral Reasoning and Religion Among Members of 

Conservative, Moderate, and Liberal Religious Groups”. The Journal of Social Psychology, 1997, 

volume 137, issue 2, p. 247-254. 
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mengaplikasikan nilai-nilai luhur dan aturan-aturan agama yang dianutnya dalam 

kehidupannya sehari-hari yang menunjukkan ketaatan individu terhadap agamanya.
14

 

Religiusitas, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, memang 

merupakan sebuah konsep yang rumit dan sulit untuk dijelaskan, apalagi diukur. 

Karena itu menurut Barbara Holdcroft,  konsep religiusitas perlu dikaji secara lintas 

ilmu.
15

 Hal senada juga disampaikan oleh Cardwell, Demerath dan Hammond, bahwa 

masing-masing pemaparan terhadap konsep religiusitas harus didasarkan pada latar 

belakang keilmuwan para ahli, namun harus saling berkorelasi satu dengan yang 

lain.
16

 Sebagai contoh, seorang teolog akan membahas religiusitas dari sudut pandang 

iman
17

, sedangkan pendidik agama bisa fokus pada ortodoksi dan keyakinan.
18

 

Psikolog mungkin memilih untuk mengatasi pada dimensi pengabdian, kesucian dan 

kesalehan. Sedangkan sosiolog akan mempertimbangkan konsep religiusitas untuk 

kepentingan keanggotaan gereja, kehadiran di gereja, penerimaan iman, pengetahuan 

doktrinal, dan praktek iman.
19

  

                                                           
14

 El Nora Theresiawati dan Prihastuti, “Hubungan antara Tingkat Religiusitas dengan 

Metode Active Coping PTSD dimana Tingkat PTSD Merupakan Variabel Kontrol pada Pengungsi 

Remaja Asal Sampit Sebagai Santri Pondok Pesantren Darussalam Ketapang Sampang Madura”. 

Jurnal Insan, 2003, Vol. 5, No. 3, hal 157-168. 
15

 Barbara Holdcroft, “What Is Religiosity?”, A Journal of Inquiry and Practice, Vol. 10. No. 

1, September 2006, 89-103. 
16

 J. D. Cardwell, The Social Context of Religiosity (Lanham, MD: University Press of 

America, 1980); N. J. Demerath and P.E. Hammond, Religion in Social Context (New York: Random 

House, 1969). 
17

 T.H. Groome and M.J. Corso, Empowering Catechetical Leaders (Washington DC: 

National Catholic Educational Assosiation, 1999). 
18

 T.H. Groome, Educating for Life, Allen, TX: Thomas Moore Press, 1998.  
19

 J. D. Cardwell, … ibid. 
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Terlepas dari rumitnya konsep religustias, para ahli sepakat bahwa penjelasan 

dan pengukuran konsep tersebut harus memperhatikan dimensi-dimensinya. Berikut 

akan dipaparkan berbagai dimensi religiusitas menurut para ahli.  

 

2. Dimensi-dimensi Religiusitas 

Allport dan Ross
20

 mengidentifikasi bahwa ada dua dimensi dasar religiusitas, 

yaitu ekstrinsik dan  intrinsik. Mereka menafsirkan religiusitas ekstrinsik sebagai 

pandangan melayani diri sendiri dan menyediakan kenyamanan dalam keselamatan. 

Dalam dimensi ekstrinsik ini yaitu ketika individu menggunakan agama untuk tujuan 

pribadi, seperti status sosial, kepentingan pembenaran diri, dan sering selektif dalam 

membentuk keyakinan agar sesuai dengan tujuan sendiri. Sedangkan seseorang 

dengan religiusitas intrinsik adalah orang yang menginternalisasi keyakinan 

agamanya secara total, bukan sekedar kehadiran di gereja belaka.  

Lenski
21

 pun mengidentifikasi ada empat dimensi religiusitas, yaitu 

asosiasional, komunal, doktrin, dan devotion . Menurut Lenski, orang bisa menjadi 

religius tanpa agama. Sebaliknya, seseorang juga bisa menjadi sangat aktif dalam 

komunitas gereja tetapi tidak benar-benar menerima doktrin-doktrinnya. Dengan kata 

lain, seseorang mungkin tahu atau percaya, tetapi tidak mau hidup sesuai dengan 

kepercayaannya itu. 

                                                           
20

 G. Allport and J. Ross, “Personal Religious Orientation and Prejudice.” Journal of 

Personallity and Social Psychology, 5, 432-443. 
21

 G. Lenski, The Religious Factor (Garden City, NY: Doubleday 1963).  
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Guna mengatasi kerancuan istilah religiusitas tersebut, Bergan dan 

McConatha
22

 kemudian mencoba mendefinisikan religiusitas sebagai sejumlah 

dimensi yang berhubungan dengan keyakinan dan keterlibatan; atau iman dan 

praktek. Mereka menunjukkan bahwa penelitian terhadap religiusitas harus berfokus 

pada konsep unidimensional kehadiran agama. Para peneliti pun mencatat bahwa 

penelitian yang hanya bergantung pada kehadiran agama saja sebagai ukuran 

religiusitas dapat menyebabkan kesimpulan yang salah, seperti persoalan fisik yang 

dialami oleh lansia sebagai penghambat kehadirannya di dalam ibadah. Itu bukan 

jaminan bahwa ukuran religiusitasnya rendah.
23

 Studi terbaru lainnya tentang 

religiusitas lebih fokus pada multidimensi religiusitas yang mencakup konsep-konsep 

seperti, subyektif kognitif, dimensi perilaku, sosial, dan budaya
24

. 

Penjelasan yang lain tentang dimensi religiusitas dipaparkan oleh Glock dan 

Stark.
25

 Mereka telah mengidentifikasi lima dimensi dari religiusitas, yaitu:  

1. Religious Knowledge (The Intellectual Dimension): Dimensi ini berkaitan dengan 

pengetahuan atau informasi-informasi yang diperoleh seseorang berkaitan dengan 

dasar-dasar imannya.  

                                                           
22

 A. Bergan and J. T. McConatha, “Religiosity and Life Satisfaction”, Activities, Adaptation 

and Aging, 24 (3), 2000, 23-34. 
23

 C. Ellison, Religious … ibid; C. Ellison, D. Gay, and T. Glass, … ibid; K. Kristensen, D. 

Pedersen, and R. William, “Profiling Religious Maturity: The Relationship of Religious attitude 

components to Religious orientation”. Journal for the Scientific Study of Religion, 12, 2001, 75-86. 
24

 N. R Chumbler, “An Empirical Test of a Theory of Factors Affecting Life Satisfaction: 

Understanding the Role of Religious Experience”, Journal of Psychology and Theology, 24, 1996, 

220-232; C. Ellison, Religious… ibid; C. Ellison, D. Gay, and T. Glass, Does … ibid. 
25

 C.Y. Glock dan R. Stark, Religion and Society in Tension (San Fransisco: Rand McNally, 

1965) 
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2.  Religious Practise (The Ritualistic Dimension): Dimensi ini berkaitan dengan 

perilaku seseorang dalam menyatakan kepercayaannya terhadap agama. Perilaku 

yang dimaksudkan di sini mengacu pada perilaku-perilaku khusus yang ditetapkan 

oleh agama seperti keanggotaan gereja, frekuensi kehadiran, tata cara ibadah, 

pembaptisan, pengakuan dosa, dan berpuasa atau menjalankan ritual-ritual tertentu 

pada hari tertentu. 

3.  Religious Feeling (The Experiental Dimension): Dimensi ini berkaitan dengan 

perasaan keagamaan yang dialami oleh penganut agama. Dalam Psikologi dikenal 

dengan istilah religious experience. Setiap agama mengharapkan bahwa setiap 

penganut agama mengalami langsung pengalaman dengan Ilahi yang melibatkan 

emosi, termasuk di dalamnya adalah perasaan, persepsi, dan sensasi-sensasi yang 

dirasakan saat mengalami suatu “komunikasi” dengan Ilahi. 

4.  Religious Belief (The Ideological Dimension): Dimensi ini berkaitan dengan apa 

yang dipercayai seseorang sebagai suatu kebenaran yang berkaitan dengan agama 

yang dianutnya. Hal inilah yang membedakan satu agama dengan agama yang 

lainnya. Isi (content) dan ruang lingkupnya (scope) berbeda-beda pada tiap agama 

dan dapat didekati dari perspektif doktrin agama. 

5.  Religious Effects (The Consequential Dimension): Dimensi ini berkaitan dengan 

efek dari keempat dimensi yang lain termasuk di dalamnya adalah bagaimana agama 

yang diyakini, secara langsung maupun tak langsung, menjadi petunjuk dalam 

bertingkah laku atau bersikap dalam kehidupan sehari-hari individu, baik dalam 

kehidupan personal, maupun dalam kehidupan sosialnya. Hal ini merupakan 



16 
 

konsekuensi atau efek dari apa yang individu percaya dan yakini. Efek agama ini 

boleh jadi positif atau negatif, pada tingkat personal dan sosial. 

Glock dan Stark mengakui bahwa dua dimensi terakhir sangat erat terkait 

karena pengetahuan tentang iman diperlukan untuk penerimaan iman itu sendiri. 

Namun, mereka juga mengakui bahwa keyakinan tidak selalu mengalir dari 

pengetahuan, juga tidak semua pengetahuan agama menghasilkan keyakinan. 

Berdasarkan klasifikasi dimensi yang sudah dipaparkan oleh para ahli, maka 

penulis lebih memilih untuk beradaptasi dengan dimensi religiusitas versi Glock dan 

Stark. Pilihan penulis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa versi Glock dan Stark 

ini, sudah mencakup seluruh versi ahli-ahli yang lain.  

Mengacu pada teori-teori religiusitas di atas, maka sehubungan dengan 

kepentingan penelitian ini, penulis mengartikan religiusitas sebagai perasaan dan 

penghayatan secara sadar seseorang ketika berelasi dengan Tuhan, sesama, alam dan 

diri sendiri berdasarkan dimensi intelektual, ritual, eksperiensal, ideoligikal, dan 

konsekuensial. 

 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Religiusitas 

Setiap individu terkait secara dialektis dengan pribadi dan lingkungannya. 

Proses refleksi dan aksi setiap individu inilah yang kemudian memberikan makna 

yang dinamis terhadap kehidupan religiusitasnya. Dengan demikian religiusitas pada 

akhirnya membutuhkan proses, dan di dalam proses perkembangannya, religiusitas 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor. Thouless
26

 mencoba memetakan faktor-faktor yang 

memengaruhi religiusitas, yaitu : 

a.  Pengaruh pendidikan dari orang tua dan berbagai tradisi sosial.  

Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan itu, 

termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan dari lingkungan 

sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang 

disepakati oleh lingkungan itu. 

b.  Faktor pengalaman spiritual.  

Berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk sikap keagamaan. 

Terutama pengalaman mengenai keindahan, konflik moral dan pengalaman 

emosional keagamaan. Faktor ini umumnya berupa pengalaman spiritual yang 

secara cepat dapat memengaruhi perilaku individu. 

c.  Faktor kebutuhan kehidupan 

Kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat menjadi empat bagian, yaitu : 

(1).  kebutuhan akan keamanan atau keselamatan; (2). kebutuhan akan cinta kasih; 

(3). kebutuhan untuk memperoleh harga diri; dan (4). kebutuhan yang timbul 

karena adanya ancaman kematian. 

 

 

d.  Faktor intelektual (pengetahuan akan iman) 

                                                           
26

 Robert H. Thouless, Pengantar Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2000), 20-29. 
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Berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau rasionalisasi. Faktor ini 

juga terkait dengan daya nalar seseorang terhadap sesuatu yang diimani. Dengan 

kata lain, epistemologi pengetahuan seseorang akan sangat memengaruhi gaya 

berimannya.  

   

4. Tahap-tahap Perkembangan Religiusitas  

Telah disinggung sebelumnya bahwa religiusitas merupakan sebuah konsep 

yang dinamis sehingga membutuhkan proses di dalam perkembangannya. Ketika 

memahami tahap-tahap perkembangan religiusitas, penulis mengacu kepada teori 

James Fowler tentang tahap-tahap perkembangan iman. Adaptasi teori Fowler ini 

berangkat dari asumsi bahwa religiusitas erat terkait dengan persoalan iman 

seseorang. [Penulis memaparkan teori ini juga sehubungan dengan kepentingan 

karakteristik dari sampel penelitian]. 

Fowler sendiri membedakan pengertian iman dengan agama. Pengertian iman 

cenderung terkait dengan usaha-usaha psikologis, sementara agama bersifat historis. 

Pengertian iman menurut Fowler ini identik dengan pengertian religiusitas yang juga 

terkait dengan persoalan-persoalan psikologis.
27

  

Berikut merupakan tahap-tahap perkembangan iman (baca: religiusitas) 

menurut Fowler. 

Tahap 1: Kepercayaan Elementer Awal (Primal Faith, 0 - 2 tahun) 

                                                           
27

 Agus Cremers, Tahap-Tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James Fowler Sebuah 

Gagasan Baru dalam Agama, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 21-22. 
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Tahap ini adalah tahap 0 atau pratahap (pre-stage yaitu masa orok, bayi 0-2 

tahun) atau disebut juga dengan kepercayaan yang belum teridentifikasi karena bayi 

belum mengenal dan merasakan lingkungannya. Pola kepercayaan ini disebut 

elementer. Rasa kepercayaan elementer ini timbul dengan spontan yang bersifat 

pralinguistis (preverbal) sebelum munculnya kemampuan berbahasa yang terdapat di 

lingkungan sekitar dan yang setia merawatnya (orangtua, terutama ibu).
28

  Anak 

disini membutuhkan kasih tanpa syarat sehingga butuh dikasihi sebagai pribadi yang 

unik. Oleh karena itu, peran yang paling utama disini adalah peran ibu.
29

 

Pengalaman kepercayaan akan Allah transenden selaku Wujud Tertinggi yang 

maha cinta, maha kuasa, dan maha bijaksana, telah digariskan dan dikembangkan 

oleh diri pengasuh utama. Pengasuh utama akan memengaruhi juga gambaran asli 

tentang Allah sebagai Ibu-Bapak. Di sini tidak hanya menyadari adanya ambivalensi 

dan ambiguitas dalam hidup dan realitas manusia, tetapi juga pada Allah sendiri. 

 

Tahap 2: Kepercayaan Intuitif-Proyektif (3 – 5 tahun) 

Pada tahap ini, anak belum memiliki kemampuan operasi logis sehingga daya 

imajinasinya  berkembang secara bebas. Daya imajinasi dirangsang oleh cerita, gerak, 

isyarat, upacara, simbol, dan kata-kata. Gambaran dunia dan imajinasi ini menguasai 

seluruh hidup afektif dan kognitif yang mendasari pola kepercayaan si anak.  

                                                           
28

 Robert W. Crapps, Dialog Psikologi dan Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 91. 
29

 Nico Syukur Dister, Psikologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 36. 
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Allah digambarkan menurut alam fantasi pra-antromorf, artinya anak 

mencoba menerapkan berbagai ide yang tidak kelihatan seperti roh, udara, dan lain 

sebagainya untuk menggambarkan Allah yang memengaruhi dunia secara fisik dan 

substansial. Namun, biarpun Allah dilukiskan secara pra-antromorf (misalnya Allah 

bagaikan udara, Dia ada dimana-mana) anak juga memahami Allah sebagai suatu 

pribadi (misalnya, pribadi Allah digambarkan menurut aspek-aspek fisik, Allah 

berpakaian putih). Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa anak memahami Allah 

melalui campuran antara gambaran antromorf dan pra-antromorf.
30

 

 

Tahap 3: Kepercayaan Mistis Harafiah (6-11 tahun) 

Masa ini adalah masa usia sekolah. Pada tahap ini gambaran emosional dan 

imajinasi masih berpengaruh kuat. Namun muncul operasi-operasi logis baru yang 

melampaui tingkat perasaan dan imajinasi dari tahap sebelumnya. Anak belajar 

melepaskan diri dari egosentrisnya dengan mulai membedakan perspektif dirinya 

dengan orang lain. Berkat gaya logikanya yang baru dan pengambilan perspektif 

orang lain tersebut, maka anak sanggup memandang religiusitasnya dengan tolok 

ukur logikanya sendiri. Tetapi pada tingkat moral, anak belum mampu menyusun 

dunia batin atau interioritas yaitu seluruh perasaan, sikap dan proses penuntun 

batiniah yang dimilikinya sendiri. Pandangan moralnya  menuntut bahwa yang baik 

harus dihadiahi dan yang jahat harus dihukum.  

                                                           
30

 Agus Cremers, Tahap-Tahap Perkembangan Kepercayaan… Ibid. 109-110. 
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Aspek yang paling penting pada tahap ini adalah bahwa anak dapat menyusun 

dan mengartikan dunia pengalamannya melalui cerita rakyat dan hikayat. Pada tahap 

ini juga, anak sudah mampu menuangkan pengalamannya dalam bentuk cerita.
31

 

 

Tahap ke 4: Kepercayaan Sintesis-Konvensional (masa adoselen umur 12 - masa 

dewasa awal).  

Tahap ini muncul pada masa adoselen (umur 12-18 tahun). Sekitar umur 12 

tahun, remaja biasanya mengalami suatu perubahan radikal. Erikson, sebagaimana 

yang dikutib oleh Crapps, menyatakan bahwa masalah pokok pada masa remaja 

adalah antara identitas dan kekacauan peran. Krisis identitas tercipta oleh runtuhnya 

dunia kanak-kanak. Pencapaian identitas itu terjadi di tengah-tengah krisis yang 

hebat.
32

 Karena munculnya operasi-operasi logis, remaja sanggup merefleksikan 

secara kritis riwayat hidupnya dan menggali arti sejarah hidupnya bagi dirinya 

sendiri.  Fowler menyebut pola kepercayaan ini dengan istilah konvensional. Tetapi 

pembentukan identitas diri menjadi krisis yang paling utama pada tahap ini, karena 

remaja akan bingung dan sulit menemukan jati dirinya, serta gambaran-gambaran 

heterogen dari luar disatukan dengan dirinya, baik itu dari masyarakat, keluarga, 

maupun sahabat (psikososial). 

                                                           
31

 Agus Cremers, Teori Perkembangan Kepercayaan Karya-Kerya Penting James Fowler 

(Yogyakarta: Kanisius, 1995),  17. 
32

 Robert W. Crapps, Perkembangan Kepribadian dan Keagamaan (Yogyakarta: Kanisius, 

1994), hlm. 26. 
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Pada tahap ini juga remaja akan menyusun gambaran yang agak personal 

mengenai lingkungan akhir. Artinya, Allah tidak lagi dibayangkan menurut model 

antromorf semata-mata seperti pada tahap sebelumnya, melainkan menurut 

paradigma “hubungan antar pribadi mutual” yaitu Allah yang “personal” yang 

merupakan seorang pribadi yang mengenal seorang remaja  secara lebih baik daripada 

dirinya sendiri, sehingga remaja dapat mengandalkan Allah sebagai sahabat, 

penyelamat, dan  Allah sebagai Pribadi yang mengenal dan memahami remaja. 

 

Tahap 5: Kepercayaan Individuatif-Reflektif (masa dewasa awal 18 – 34 tahun) 

 Paling cepat berumur 18 tahun, atau biasanya pada umur sekitar 20 tahun, 

seseorang sekali lagi mengalami perubahan yang mendalam dan menyeluruh dalam 

hidupnya. Tahap ini ditandai dengan lahirnya refleksi kritis atas seluruh pendapat, 

keyakinan dan nilai agama, dan sudah mampu melihat dirinya sendiri dan orang lain 

sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan.
33

 

Pada tahap ini juga, seorang dewasa muda mulai sadar akan 

tanggungjawabnya atas penentuan pilihan ideologis, dan gaya hidup yang membuka 

jalan baginya untuk mengikatkan diri dengan cara menunjukkan kesetiaan pada 

seluruh hubungan dan panggilan tugas. Pada tahap ini, orang dewasa muda sangat 

tanggap dan peka terhadap model pemimpin ideologis dan kharismatis yang pastinya 

membutuhkan kebenaran logis, sehingga pada tahap ini diperlukan pembimbing yang 
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cerdas untuk menerapkan kebenaran dengan kehidupan yang nyata dalam pelayanan 

yang mereka lakukan sesuai dengan bakat mereka untuk melayani Tuhan. 

Kepercayaan pada tahap ini disebut dengan “individuatif” karena baru saat 

inilah pertama kalinya dalam refleksi diri tidak semata-mata bergantung pada orang 

lain. Pribadi mengalami diri autentik dan mandiri. Tahap ini juga, pribadi sudah 

bersikap kritis terhadap simbol. Simbol tidak lagi dianggap identik dengan yang 

sakral, tetapi dipahami secara rasional. 

 

Tahap 6: Kepercayaan Eksistensial Konjungtif (usia sekitar 35-44 tahun) 

            Ini dimulai pada usia pertengahan (sekitar 35 tahun ke atas). Semua yang 

diupayakan di bawah kuasa kesadaran dan pengontrolan rasio pada tahap sebelumnya 

kini ditinjau kembali.  Batas-batas sistem pandangan hidup dan identitas diri yang 

jelas, kaku, dan tertutup kini menjadi luntur dan kembali samar-samar. Tahap ini 

ditandai oleh suatu keterbukaan dan perhatian baru terhadap adanya polaritas, 

ketegangan, paradoks, dan ambiguitas dalam kodrat kebenaran diri dan hidupnya. 

Kini perhatian utama ditujukan pada upaya membuat hidupnya menjadi lebih utuh, 

menggabungkan kembali daya rasio dengan sumber ketidaksadarannya dan 

melampaui egosentrismenya yang tertutup menuju pengabdian diri yang lebih radikal 

pada kepentingan orang lain. Ia menjadi lebih peka terhadap fakta bahwa hidup lebih 

merupakan anugerah pemberian daripada hasil upaya rasional. Tahap ini menyadari 

bahwa semua kehidupan yang dialaminya selama ini bukanlah hasil usaha kerja 

kerasnya, melainkan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. 
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            Pada tahap ini juga pribadi mencapai tingkat kepolosan kedua yang meresapi 

rasa tanggap baru terhadap segala arti simbol, bahasa, kiasan, cerita, mitos, metafor 

yang dianggap sebagai sarana untuk memahami kebenaran. Segala simbol dan 

upacara dipandang sebagai jalan perantara sah yang mampu mengangkat hati manusia 

kepada yang Ultima, dan dihayati sebagai wujud yang sungguh-sunguh pribadi. 

Tahap ke 7: Kepercayaan yang Mengacu Pada Universalitas (usia pertengahan 

dan selanjutnya, sekitar 45 tahun ke atas). 

Kepercayaan kepada universalitas sebenarnya jarang terjadi, dan jika terjadi 

umumnya berkembang sesudah  umur 30 tahun atau berkembang pada umur 45 tahun 

ke atas. Pada tahap ini, pribadi melampaui tingkat paradoks dan polaritas karena gaya 

hidupnya langsung berakar pada kesatuan yang Ultima, yaitu pusat nilai, kekuasaan 

dan keterlibatan yang terdalam.  

Gaya hidup pada tahap ini diliputi semangat inklusif dan universal. Oleh 

karena itu, perjuangan terhadap kebenaran, keadilan, kesatuan sejati berdasarkan 

cinta universal. Pribadi yang berada dalam kepercayaan eksistensial universal ini 

hendak mewujudkan cinta dari perspektif universalitas (yang tidak lain adalah 

perspektif transendensi Allah). 

 

 

Jika keimanan manusia memiliki tahapan-tahapan perkembangan, maka 

demikian pula dengan kebutuhan manausia.  
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5. Hirarkhi kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow 

 Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh 

manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang 

bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan.  

 Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki lima tingkat kebutuhan hidup, 

sepanjang masa hidupnya. Kebutuhan itu berjenjang, jika kebutuhan yang satu sudah 

terpenuhi maka kebutuhan yang lain akan muncul dengan sendirinya. Pada dasarnya 

manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama, akan tetapi karena perbedaan budaya, 

maka kebutuhan tersebut ikut berbeda dalam menyesuaikan diri dengan prioritas yang 

ada.  

Adapun hirarki kebutuhan manusia adalah sebagai berikut
34

 

1. Kebutuhan fisiologis atau dasar (Biological and Physicological needs) 

Kebutuhan yang bersifat fisiologis terlihat dalam tiga hal yakni sandang, 

pangan, papan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar (basic 

needs) yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim – 

misalnya kelaparan – bisa menyebabkan manusia kehilangan kendali atas 

hidupnya karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan 

dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, sebaliknya jika 

kebutuhan dasar ini relatif sudah terpenuhi, muncullah kebutuhan yang 

lebih tinggi yakni kebutuhan akan rasa aman.  

2. Kebutuhan akan rasa aman (Safety needs) 
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Kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan dan 

stabilitas, bebas dari rasa takut dan cemas, karena adanya kebutuhan ini 

manusia membuat aturan, undang-undang, mengembangkan kepercayaan, 

dll. Sama halnya dengan basic needs, jika kebutuhan akan keamanan ini 

tidak terpenuhi maka pandangan seseorang mengenai dunianya bisa 

terpengaruh dan menyebabkan perilaku ke arah yang makin negatif. 

3. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi (Belongingness and Love needs) 

Setiap orang ingin memiliki hubungan yang akrab dan hangat, bahkan 

sebuah hubungan mesra. Manusia pun ingin mencintai dan dicintai, serta 

mendapat tempat dalam kelompok atau lingkungan sosialnya. Jika ini 

tidak terpenuhi, akan menyebabkan kepercayaan dirinya berkurang. 

4. Kebutuhan untuk dihargai  (Esteem needs) 

Ada dua macam kebutuhan akan harga diri, pertama kebutuhan akan 

penghargaan dari orang lain. Kedua ialah, adalah kebutuhan-kebutuhan 

akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, dan kemandirian. Kebutuhan ini 

meliputi perasaan tidak bergantung pada orang lain dan selalu siap untuk 

berkembang terus untuk selanjutnya masuk ke kebutuhan tertinggi yakni 

aktualisasi diri. 

5. Kebutuhan untuk aktualisasi diri (Self-actualisation) 

Kebutuhan ini meliputi kemampuan untuk mengenal diri dengan baik 

(mengenal dan memahami potensi diri), belajar memenuhi kebutuhan diri 

sendiri, berkontribusi pada orang lain/lingkungan serta mencapai potensi 
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diri sepenuhnya. Aktualisasi diri bukan hanya dalam dunia materi saja, 

melainkan mengaktualisasikan diri merupakan suatu kebahagiaan, 

kebahagiaan untuk melakukan apa yang diinginkan. 

Hirarkhi kebutuhan Maslow ini bisa digambarkan dalam bentuk piramid seperti 

berikut ini. 

 

Kebutuhan-kebutuhan ini mungkin akan terlihat overlapping satu dengan 

lainnya, jika itu terjadi maka yang harus dilihat adalah motif yang mendasari serta 

kepuasan yang didapat.  

 

 

B. Kebahagiaan Subyektif 

Kebahagiaan memang merupakan sesuatu yang bersifat personal, dan tidak 

mudah diketahui pihak lain, apalagi di teliti. Namun, kebahagiaan merupakan 

dambaan setiap individu. Walaupun demikian kebahagiaan itu harus diusahakan 
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karena tiap orang secara subjektif menentukan ukuran kebahagiaannya, sekali 

menentukan ukuran kebahagiaan ia akan mengusahakan untuk memenuhi ukuran-

ukuran itu. Ada beberapa pertimbangan dasar yang harus ditempuh seseorang agar 

bisa dikategorikan berbahagia.  

  Berikut merupakan ulasan menyangkut kebahagiaan dengan segala faktor 

penyebabnya. 

1. Pengertian Kebahagiaan Subyektif 

Pemahaman seseorang terhadap kebahagiaan mungkin akan berbeda dengan 

yang lain. Ada yang berbahagia ketika mendapat sandang, pangan dan papan yang 

cukup. Sebaliknya, ada yang merasa tidak bahagia meskipun hidupnya dalam kondisi 

yang serba aman, mewah, dan sehat. Dengan kata lain, kebahagiaan tiap pribadi itu 

berbeda-beda dan cenderung berubah-ubah menurut peredaran waktu dan tempat. 

Orang yang terlihat bahagia tidak selalu bahagia, dan orang yang terlihat tidak 

bahagia tidak selalu tidak bahagia. Hanya orang itu sendiri yang tahu apakah dia 

bahagia atau tidak.  

Menurut Seligman
35

, kebahagiaan merupakan konsep yang mengacu pada 

emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas-aktivitas positif yang disukai 

oleh individu tersebut. Berdasarkan pengertian Seligman ini, dapat dikatakan bahwa 

kebahagiaan itu merupakan gejala dari keadaan psikologis seseorang. Dengan 
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demikian konsep kebahagiaan lebih mengarah kepada pendekatan-pendekatan 

psikologi. 

Dewasa ini, dalam bidang psikologi sudah berkembang sebuah pendekatan 

baru, yaitu psikologi-positif, yang lebih memfokuskan kajian pada aspek positif 

manusia. Salah satu kajian utamanya adalah tentang kebahagiaan. Beberapa ahli 

psikologi-positif cenderung mendefinisikan kebahagiaan sebagai keadaan pikiran atau 

perasaan dengan adanya kepuasan, cinta, kesenangan atau sukacita.
36

  

Orang Yunani kuno menyebut kebahagiaan dengan eudaimonia, sebuah 

istilah yang masih digunakan dalam Etika, yang terkait dengan kebahagiaan. Para 

filsuf, seperti Aristoteles, lebih suka menggunakan kata „kesenangan„ ketika 

menyebut istilah kebahagiaan. Aristoteles, dalam Rakhmat
37

, menyatakan 

kebahagiaan berasal dari kata “happy” atau bahagia yang berarti  feeling good, 

having fun, having a good time, atau sesuatu yang membuat pengalaman yang 

menyenangkan. Sedangkan orang yang berbahagia menurut Aristoteles, sebagaimana 

yang dikutip oleh Rakhmat
38

, adalah orang yang mempunyai good birth, good health, 

good look, good reputation, good friends, good money and goodness. 

Diener juga menyatakan bahwa satisfaction with life (kepuasan dengan 

kehidupannya) merupakan bentuk nyata dari kebahagiaan yang lebih dari suatu 

pencapaian tujuan, karena pada kenyataannya kebahagiaan itu selalu dihubungkan 
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dengan kesehatan yang lebih baik, kreativitas yang lebih tinggi, serta tempat kerja 

yang lebih baik. Penjelasan definitif ini mengindikasikan bahwa kebahagiaan 

cenderung bersifat subyektif, artinya kebahagiaan bagi individu yang satu, belum 

tentu merupakan kebahagiaan bagi individu yang lain. Selanjutnya menurut Diener, 

kebahagiaan subyektif (subjective well-being) mempunyai makna yang sama dengan 

kesenangan. Kebahagiaan subyektif merupakan evaluasi diri atas kehidupan individu, 

yaitu penilaian terhadap kepuasan hidupnya dan evaluasi terhadap suasana hati dan 

emosi individu tersebut.
39

 

Bersama Larsen, Diener juga mengungkapkan bahwa kebahagiaan subyektif 

merupakan kondisi yang cenderung stabil sepanjang waktu dan sepanjang rentang 

kehidupan. Diener, Lucas dan Oishi kemudian mengembangkan kembali pengertian 

kebahagiaan subyektif sebagai konsep yang luas, meliputi pengalaman emosi 

menyenangkan atau positif, rendahnya tingkat mood atau pengalaman yang negatif, 

dan kepuasan hidup yang tinggi.
40

 Definisi inilah yang penulis pakai, dan nantinya 

akan menjadi acuan definisi operasional dalam penelitian ini. 

2. Aspek-aspek Kebahagiaan 
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Kebahagiaan mengandung beberapa aspek, dan aspek-aspek ini coba 

dipaparkan oleh para ahli secara rinci. Mulai dengan Seligman
41

 yang menyatakan 

bahwa ada lima aspek utama yang dapat menjadi sumber kebahagiaan sejati, yaitu : 

a. Terjalinnya hubungan positif dengan orang lain.  

Hubungan positif (positive relationship) bukan sekedar memiliki teman, pasangan, 

ataupun anak, tetapi dengan menjalin hubungan yang positif dengan individu yang 

ada di sekitaran.  

b. Keterlibatan penuh 

 

Keterlibatan penuh bukan hanya pada karir, tetapi juga dalam aktivitas lain seperti 

hobi dan aktivitas bersama keluarga. Dengan melibatkan diri secara penuh, bukan 

hanya fisik yang beraktivitas, tetapi hati dan pikiran juga turut serta dalam 

aktivitas tersebut. 

c.  Penemuan makna dalam keseharian 

Dalam keterlibatan penuh dan hubungan positif dengan orang lain tersirat satu cara 

lain untuk dapat bahagia, yakni menemukan makna dalam kegiatan apapun yang 

dilakukan. 

d.  Optimisme yang realistis 

Orang yang optimis ditemukan lebih berbahagia. Mereka tidak mudah cemas 

karena menjalani hidup dengan penuh harapan. 

e.  Resiliensi 
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Orang yang berbahagia bukan berarti tidak pernah mengalami penderitaan. Karena 

kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak peristiwa menyenangkan 

yang dialami. Melainkan sejauh mana seseorang memiliki resiliensi, yakni 

kemampuan untuk bangkit dari peristiwa yang tidak menyenangkan sekalipun. 

Sementara menurut Diener 
42

, kebahagiaan subyektif memiliki dua komponen, 

yaitu: 

a. Komponen afektif yaitu menggambarkan pengalaman emosi dari kesenangan, 

kegembiraan dan emosi. Ditambahkan lagi oleh Diener bahwa komponen afektif 

ini terbagi lagi atas afeksi positif dan afeksi negatif. 

b.  Komponen kognitif yaitu kepuasan hidup dan domain kehidupan lainnya.  

Komponen di atas didukung oleh Suh, dalam Carr
43

, yang menyatakan bahwa 

kegembiraan dalam hidup merupakan komponen afektif; dan kepuasan hidup 

merupakan komponen kognitif. Kemudian Suh juga menambahkan bahwa komponen 

afektif tersebut terbagi menjadi dua komponen yang saling bebas yaitu afek positif 

dan afek negatif. Selanjutnya evaluasi kognitif tergantung pada kepuasan dalam 

variasi domain seperti keluarga atau aturan kerja dan pengalaman-pengalaman 

kepuasan lainnya. 

Dalam penelitiannya tentang kebahagiaan subyektif, Diener
44

 pada akhirnya 

mematenkan lima (5) item pernyataan yang telah menjadi rujukan para ahli yang 
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mencoba meneliti soal kebahagiaan subyektif. Kelima pernyataan item tersebut 

adalah: 

a.  In most ways my life is close to my ideal 

b.  The conditions of my life are excellent 

c.  I am satisfied with my life 

d.  So far I have got the important things I want in life 

e.  If I could live my life over I would change almost nothing 

 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kebahagiaan Subyektif 

Kebahagiaan tidak timbul dengan sendrinya. Ada faktor-faktor penyebab atau 

yang memengaruhi kebahagiaan. Menurut Seligman
45

 ada dua (2) faktor yang 

memengaruhi kebahagiaan subyektif, yaitu:  

a. Faktor External 

Seligman memberikan delapan faktor eksternal yang memengaruhi 

kebahagiaan seseorang, namun tidak semuanya memiliki pengaruh yang besar. Selain 

itu, Berikut ini adalah penjabaran dari faktor-faktor eksternal yang berkontribusi 

terhadap kebahagiaan seseorang: 

1.  Uang 

 Keadaan keuangan yang dimiliki seseorang pada saat tertentu menentukan 

kebahagiaan yang dirasakannya akibat peningkatan kekayaan. Individu yang 
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menempatkan uang di atas tujuan yang lainnya juga akan cenderung menjadi 

kurang puas dengan pemasukan dan kehidupannya secara keseluruhan. 

2.  Pernikahan 

 Pernikahan memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding uang dalam 

memengaruhi kebahagiaan seseorang. Individu yang menikah cenderung lebih 

bahagia daripada mereka yang tidak menikah. Lebih bahagianya individu yang 

telah menikah karena pernikahan menyediakan keintiman psikologis dan fisik, 

konteks untuk memiliki anak, membangun rumah tangga, dan mengafirmasi 

identitas serta peran sosial sebagai pasangan dan orangtua. 

3.  Kehidupan Sosial 

 Individu yang memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi umumnya memiliki 

kehidupaan sosial yang memuaskan dan menghabiskan banyak waktu 

bersosialisasi. Pertemanan yang terjalin juga sebaiknya terbuka antar satu sama 

lain sehingga berkontribusi terhadap kebahagiaan, karena dengan pertemanan 

tersedia dukungan sosial dan terpenuhinya kebutuhan akan affiliasi. 

 

 

 

4.  Kesehatan 

 Kesehatan yang dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan adalah kesehatan yang 

dipersepsikan oleh individu (kesehatan subyektif), bukan kesehatan yang 

sebenarnya dimiliki (kesehatan obyektif). 
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5.  Agama 

 Penelitian menunjukkan bahwa individu yang religius lebih bahagia dan lebih puas 

dengan kehidupannya dibandingkan individu yang tidak religius. Hal ini 

disebabkan oleh tiga hal. Pertama, efek psikologis yang ditimbulkan oleh 

religiusitas cenderung positif, mereka yang religius memiliki tingkat 

penyalahgunaan obat-obatan, kejahatan, perceraian dan bunuh diri yang rendah. 

Kedua, adanya keuntungan emosional dari agama berupa dukungan sosial dari 

mereka yang bersama-sama membentuk kelompok agama yang simpatik. Ketiga, 

agama sering dihubungkan dengan karakteristik gaya hidup sehat secara fisik dan 

psikologis dalam kesetiaan perkawinan, perilaku prososial, makan dan minum 

secara teratur, dan komitmen untuk bekerja keras. 

6.  Emosi Positif 

 Melalui penelitian yang dilakukan oleh Norman Bradburn diketahui bahwa 

individu yang mengalami banyak emosi negatif akan mengalami sedikit emosi 

positif, dan sebaliknya. Lafreniere juga menyatakan bahwa emosi positif 

merupakan emosi yang dikehendaki seseorang, seperti gembira, rasa ingin tahu, 

cinta, dan bangga. 

7.  Usia 

 Sebuah studi mengenai kebahagiaan terhadap 60.000 orang dewasa di 40 negara 

membagi kebahagiaan ke dalam tiga komponen, yaitu kepuasan hidup, afek 

menyenangkan, dan afek tidak menyenangkan. Kepuasan hidup yang meningkat 
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perlahan seiring dengan usia, afek menyenangkan menurun sedikit, dan afek tidak 

menyenangkan tidak berubah. 

8.  Pendidikan, Iklim, Ras dan Gender 

 Keempat hal ini memiliki pengaruh yang tidak cukup besar terhadap tingkat 

kebahagiaan seseorang. Pendidikan dapat sedikit meningkatkan kebahagiaan pada 

mereka yang berpenghasilan rendah karena pendidikan merupakan sarana untuk 

mencapai pendapatan yang lebih baik. Iklim di daerah dimana seseorang tinggal 

dan ras juga tidak memiliki pengaruh terhadap kebahagiaan. Sedangkan gender, 

antara pria dan wanita tidak terdapat perbedaan pada keadaan emosinya, karena 

wanita cenderung lebih bahagia sekaligus lebih sedih dibandingkan pria. 

9.  Produktivitas Pekerjaan 

 Individu yang bekerja cenderung lebih bahagia daripada yang menganggur, 

terutama jika tujuan yang dicapai merupakan tujuan yang memiliki nilai tinggi 

bagi individu. Hal ini disebabkan oleh adanya stimulasi menyenangkan, 

terpuasnya rasa keingintahuan dan pengembangan keterampilan, dukungan sosial, 

serta identitas diri yang didapat dari pekerjaan. 

 

b. Faktor Internal 

Menurut Seligman
46

, terdapat tiga faktor internal yang berkontribusi terhadap 

kebahagiaan, yaitu kepuasan terhadap masa lalu, optimisme terhadap masa depan, 

dan kebahagiaan pada masa sekarang. Ketiga hal tersebut tidak selalu dirasakan 
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secara bersamaan, seseorang bisa saja bangga dan puas dengan masa lalunya namun 

merasa getir dan pesimis terhadap masa sekarang dan yang akan datang. 

1.  Kepuasan Terhadap Masa Lalu 

Kepuasan terhadap masa lalu dapat dicapai melalui tiga cara: 

 a).  Melepaskan pandangan masa lalu sebagai penentu masa depan seseorang. 

 b).  Bersyukur terhadap hal-hal baik dalam hidup yang akan meningkatkan 

kenangan-kenangan positif. 

 c).  Memaafkan dan melupakan. Perasaan seseorang terhadap masa lalu 

tergantung sepenuhnya pada ingatan yang dimilikinya. Salah satu cara 

untuk menghilangkan emosi negatif mengenai masa lalu adalah dengan 

memaafkan. Definisi memaafkan menurut Affinito, dalam Seligman
47

, 

adalah memutuskan untuk tidak menghukum pihak yang menurut 

seseorang telah berlaku tidak adil padanya, bertindak sesuai dengan 

keputusan tersebut dan mengalami kelegaan emosi setelahnya. 

Memaafkan dapat menurunkan stress dan meningkatkan kemungkinan 

terciptanya kepuasan hidup. 

2.  Optimisme Terhadap Masa Depan 

Optimisme didefinisikan sebagai ekspektasi secara umum bahwa akan terjadi 

lebih banyak hal baik dibandingkan hal buruk di masa yang akan datang. 

3.  Kebahagiaan Masa Sekarang 

Kebahagiaan masa sekarang melibatkan dua hal, yaitu: 
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a).  Pleasure yaitu kesenangan yang memiliki komponen sensori dan 

emosional yang kuat, sifatnya sementara dan melibatkan sedikit 

pemikiran. Pleasure terbagi menjadi dua, yaitu bodily pleasures yang 

didapat melalui indera dan sensori, dan higher pleasures yang didapat 

melalui aktivitas yang lebih kompleks. Ada tiga hal yang dapat 

meningkatkan kebahagiaan sementara, yaitu menghindari habituasi 

dengan cara memberi selang waktu cukup panjang antar kejadian 

menyenangkan; savoring (menikmati) yaitu menyadari dan dengan 

sengaja memperhatikan sebuah kenikmatan; serta mindfulness 

(kecermatan) yaitu mencermati dan menjalani segala pengalaman dengan 

tidak terburu–buru dan melalui perspektif yang berbeda. 

b)  Gratification yaitu kegiatan yang sangat disukai oleh seseorang namun 

tidak selalu melibatkan perasaan tertentu, dan durasinya lebih lama 

dibandingkan pleasure. Kegiatan yang memunculkan gratifikasi 

umumnya memiliki komponen seperti menantang, membutuhkan 

keterampilan dan konsentrasi, bertujuan, ada umpan balik langsung, 

pelaku tenggelam di dalamnya, ada pengendalian, kesadaran diri pupus, 

dan waktu seolah berhenti. 

 

C.  Hubungan Antara Religiusitas dan Kebahagiaan Subyektif 



39 
 

Lantas, apakah kebahagiaan seseorang ada hubungannya dengan tingkat 

religiusitasnya ? 

1. Persoalan Hubungan 

Spranger, dalam Dister
48

, menyatakan bahwa individu yang memiliki nilai 

religius menempatkan kemanunggalan atau kesatuan sebagai nilai tertinggi dalam 

hidupnya. Mereka memahami dan mengalami dunia sebagai suatu kesatuan yang 

terpadu dan utuh. Individu-individu semacam ini hidupnya dikuasai oleh keseluruhan 

nilai yang memuncak dalam nilai tertinggi, yaitu nilai Ilahi. Nilai-nilai religius 

mampu memberikan suatu kerangka yang menjadi acuan bagi individu dalam 

berpikir, memandang diri dan kehidupannya.  

Menurut Meichati
49

, kehidupan beragama dapat memberikan kekuatan jiwa 

bagi seseorang untuk menghadapi tantangan hidup. Agama dapat pula memberikan 

bantuan moril dalam menghadapi krisis yang dihadapinya. Keyakinan beragama 

dapat meningkatkan kehidupan itu sendiri ke dalam suatu nilai spiritual. Hal tersebut 

menjadikan hidup seseorang bermakna dalam berbagai kondisi, memperoleh 

ketenangan dalam hidup, merasakan dan meyakini adanya kekuatan tertinggi yang 

menaungi kehidupan sehingga akan memberikan kemantapan batin, bahagia, dan 

terlindungi.  
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Frankl, dalam Bastaman 
50

, juga menjelaskan bahwa ada dimensi kerohanian 

pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan. Individu dapat menemukan 

makna melalui realisasi nilai-nilai yang berasal dari agama. Oleh karena itu dalam 

menemukan makna hidup dapat diperoleh melalui keterlibatan individu dalam 

aktivitas religius. Melaksanakan tata cara ibadah agama dengan khidmat akan 

menimbulkan perasaan tenang, tentram, tabah serta merasakan mendapat bimbingan 

dalam melakukan tindakan. 

Toto Tasmara
51

 juga menyebutkan bahwa salah satu indikasi potensi 

kecerdasan religiusitas seseorang adalah cara seseorang memberikan makna terhadap 

hidup yang dijalaninya. Memberi makna hidup merupakan sebuah proses 

pembentukan kualitas hidup, sedangkan tujuan hidup merupakan arah, rujukan, dasar 

pijakan, dan sekaligus hasil yang diraih. Seseorang merasakan kebahagiaan apabila 

dengan sengaja atau benar-benar diusahakan untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkannya. Hal ini berarti apa yang dilakukan individu merupakan panggilan hati 

nurani yang mendorong semangat untuk menghadapi tantangan perjuangan. Hal yang 

dirasakan merupakan hasil yang diperoleh dengan penuh makna. Bahkan sebelum 

dapat mencapai tujuan hidup sekalipun, individu sudah dapat merasakan nikmatnya 

hidup yang mempunyai arah tujuan.  
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Lanjut menurut Tasmara, bahwa religiusitas berkaitan erat dengan semangat 

untuk melakukan perubahan nurani. Jadi, religiusitas merupakan kemampuan 

seseorang untuk menjalani hidup dengan berpadukan kepada cahaya Ilahi yang 

menerangi hati seseorang. Bagi setiap orang yang beragama diwajibkan memenuhi 

kebutuhan batin (inner fulfillment) disamping kebutuhan ragawi. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan cara merealisasikan nilai, keyakinan, dan prinsip beragama yang 

mengisi batin setiap individu.  

Semangat untuk memberi makna hidup merupakan fondasi yang menjadikan 

manusia siap menghadapi beban dan segala tantangan hidup. Penderitaan yang 

dihadapi tidak membuat seseorang menyerah pada nilai-nilai eksternal tetapi diisi 

melalui nilai-nilai perjuangan yang siap menghadapi segala resiko yang harus 

dihadapi dengan keyakinan yang mendalam terhadap Sang Ilahi. Pada akhirnya 

keyakinan tersebut mengantarkan individu tersebut menjadi manusia yang optimis, 

independen dan tangguh untuk mengubah dirinya sendiri.
52

  

 

2. Penelitian-penelitian Sebelumnya  

Sebenarnya sudah ada penelitian dengan topik tentang kebahagiaan subyektif. 

Namun penelitian itu dilakukan oleh ekonom. Dengan demikian mereka 

menggunakan indikator ekonomi. Di sini kebahagiaan subyektif dan kepuasan hidup 

dilihat dari kepuasan pada tingkat mikro dan makro. Hal yang diperhatikan pada 
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tingkat mikro adalah status keuangan pribadi, hubungan interpersonal, kondisi 

kesehatan, kepuasan pernikahan dan kepuasan kerja. Sedangkan pada tingkat makro 

yang diperhatikan adalah ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi dan tingkat 

pengangguran, kebebasan politik, keamanan sosial dan lingkungan yang bersahabat. 

 Temuan Di Tella
53

 dan Wolfers
54

 menunjukkan bahwa kebahagiaan subyektif 

individu berkorelasi positif dengan Produk Domestik Bruto masyarakat serta 

berkorelasi negatif dengan inflasi dan tingkat pengangguran. Dalam penelitian 

Alesina dkk.
55

 menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap orang-orang miskin dan 

orang-orang dari aliran politik sayap kiri terhadap ketidaksetaraan antara negara-

negara Eropa dan Amerika Serikat. Biasanya kaum miskin dan orang-orang beraliran 

politik sayap kiri di negara-negara Eropa lebih peduli pada ketidaksetaraan dari pada 

di Amerika Serikat. Di Tella dan MacCulloh
56

 juga menemukan bahwa selain efek 

dari inflasi, tingkat pengangguran dan distribusi pendapatan, para responden juga 

melaporkan bahwa diri mereka lebih berbahagia ketika mendukung partai yang 

berkuasa. Sementara itu Inglehart dan Klingemann
57

 melaporkan tingkat 

kesejahteraan subyektif yang sangat rendah di negara-negara bekas komunis di Asia 
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dan Eropa. Studi dari Hayo dan Seifert
58

 menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi 

memainkan peranan penting dalam menjelaskan variasi kepuasan hidup bagi orang-

orang secara keseluruhan di negara-negara Eropa Timur selama proses transformasi 

sistem politik dan ekonomi. 

Pada tingkat mikro, Easterlin
59

 berpendapat bahwa kebahagiaan subyektif 

tidak hanya terkait dengan tingkat pendapatan tetap tetapi juga dengan pendapatan 

tambahan. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Frank
60

, Clark dan 

Oswald
61

, Tsou dan Liu
62

, Graham dan Pettinato
63

, dan Blancflower dan Oswald
64

. 

Variabel lain seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengangguran dan status 

perkawinan telah ditemukan berkorelasi dengan tingkat kebahagiaan subyektif. Clark 

dan Oswald
65

, Clark
66

, dan Theodissou
67

 menunjukkan bahwa ada hubungan 

berbentuk U antara usia dan kebahagiaan subyektif. 
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 Clark dan Oswald
68

 menunjukkan bahwa laki-laki cenderung melaporkan 

tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dari perempuan. Studi oleh Argyle
69

 dan 

Travers-Richardson
70

 menunjukkan bahwa perempuan yang belum menikah lebih 

berbahagia dari pada laki-laki yang belum menikah, dan perempuan mendapatkan 

kepuasan yang kurang dalam perkawinan dari laki-laki. Hartog dan Oosterbeek
71

 

menunjukkan bahwa orang dengan tingkat pendidikan rata-rata lebih berbahagia jika 

dibandingkan dengan mereka yang tingkat pendidikannya lebih rendah atau lebih 

tinggi. Stutzer
72

 juga menemukan hasil yang serupa. Selain itu, Winkelmann dan 

Winkelmann
73

 menunjukkan bahwa pengangguran memiliki dampak negatif yang 

cukup besar pada kepuasan hidup. 

 Graham dkk.
74

 menilai hubungan terbalik antara kebahagiaan dan pendapatan 

serta kesehatan dengan memeriksa efek kebahagiaan pada pendapatan, kesehatan dan 

faktor lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa orang melaporkan tingkat kebahagiaan 

yang lebih tinggi ketika menghasilkan uang yang lebih banyak dan cenderung 

memiliki kesehatan yang lebih baik karena keduanya meningkatkan harga diri dan 
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optimisme. Penelitian ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kebahagiaan subyektif 

adalah hasil penelitian dan Blancflower dan Oswald.
75

 Mereka melakukan 

penyelidikan atas hubungan antara pendapatan, perilaku seksual, dan kebahagiaan 

sebagaimana juga Gruber dan Mullainathan
76

 yang menunjukkan bahwa pajak cukai 

yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan membuat perokok 

lebih berbahagia. 

Wen-Chun Chang
77

 pernah mempublikasikan hasil penelitiannya menyangkut 

korelasi antara presensi dalam kegiatan keagamaan dan kebahagiaan subyektif di 

negara berbudaya ketimuran seperti Taiwan. Kehadiran  agama dianggap memiliki 

dua efek pada tingkat individu. Efek pertama adalah sebagai modal untuk eksistensi 

setelah hidup yang sekarang. Sedangkan efek yang kedua adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan subyektif dan kepuasan hidup baik secara fisik maupun psikologis. 

 Ketika melihat temuan sebelumnya tentang hubungan agama dan kebahagiaan 

subyektif, Chang menemukan petunjuk bahwa kehadiran agama terkait secara positif 

dengan kebahagiaan subyektif. Misalnya, kehadiran agama memiliki dampak positif 

pada kesehatan mental dan fisik, dan karena itu ada kebahagiaan. Pada aspek mental, 

kehadiran agama menyediakan integrasi sosial dan emosional melalui berbagai 
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pertemuan religius dan acara ritual. Keterlibatan agama juga dapat mengurangi 

perilaku menyimpang dan penderitaan mental yang terkait dengan penyakit fisik. 

 Hubungan antara kehadiran dalam kegiatan keagamaan dan kebahagiaan 

subyektif telah luas dipelajari oleh para sosiolog. Menggunakan data General Social 

Survey dari Amerika Serikat, Ellison
78

 menemukan bahwa individu dengan ikatan 

keagamaan yang lebih kuat memiliki tingkat kepuasan dan kebahagiaan pribadi yang 

lebih tinggi, serta sedikit pengalaman psikososial yang negatif. Temuan dari 

Wikstrom
79

, Umberson
80

, Ellison dan Gay
81

, Ellison
82

, Levin dan Chatters
83

 dan 

Buss
84

 juga menunjukkan hasil yang serupa. Ferriss
85

 menunjukkan kebahagiaan 

yang berhubungan dengan frekuensi kehadiran dalam pelayanan keagamaan. 

Kebahagiaan itu terkait dengan konsep kehidupan yang didefinisikan oleh agama 

tertentu. 

 Akhir-akhir ini ada studi ekonomi yang menyelidiki hubungan yang mungkin 

antara kebahagiaan subyektif dan kehadiran dalam kegiatan keagamaan. Sebagai 
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contoh, dengan menggunakan data dari Eropa Barat, Greene dan Yoon
86

 melaporkan 

bahwa kepuasan individu berkorelasi secara positif dengan tingkat ikatan keagamaan. 

Sedangkan Soydemir dkk.
87

 menemukan bukti dari bagian Barat Daya Amerika 

Serikat yang menunjukkan bahwa orang yang menghadiri kegiatan keagamaan secara 

lebih teratur melaporkan bahwa mereka lebih sehat dan bahagia dibandingkan dengan 

mereka yang tingkat kehadirannya kurang atau tidak teratur. 

Dalam penelitian mengenai hubungan antara religiusitas dan kebahagiaan subjektif 

serta depresi pada orang dewasa muda yang beragama Islam di Palestina & Kuwait
88

 

mendapati bahwa ada korealasi yang signifikan antara religiusitas dengan 

kebahagiaan, tapi tidak dengan depresi. 

 Singkatnya, hasil-hasil studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam 

praktek keagamaan dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan, setidaknya melalui 

empat cara: integrasi dan dukungan sosial, pembentukan hubungan pribadi dengan 

yang ilahi, penyediaan sistem makna dan koherensi eksistensial, dan promosi melalui 

pola yang lebih khusus dari organisasi keagamaan dan gaya hidup pribadi.  

Seligman juga  menyebut  agama atau religiusitas sebagai salah satu faktor 

yang memengaruhi kebahagiaan individu. Menurut Seligman, orang yang religius 

lebih berbahagia dan lebih puas terhadap kehidupan, karena penghayatan terhadap 
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agama dianggap dapat memberikan harapan akan masa depan dan menciptakan 

makna dalam hidup manusia. Individu yang memiliki religiusitas yang tinggi 

cenderung memiliki internalisasi nilai yang positif dalam hidupnya, keyakinan 

terhadap pandangan hidupnya lebih positif, bermakna, dan terciptalah kebahagiaan.
89

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis penulis dalam penelitian ini adalah ada hubungan yang positif  

antara religiusitas dan kebahagiaan subyektif dari warga Jemaat GMIM Zebaoth 

Wanea Manado. Artinya, ketika religiusitas seseorang mengalami peningkatan, maka 

akan terjadi peningkatan juga pada kebahagiaan subyektifnya. Hal ini menjadi 

penting melihat lokasi penelitian ini merupakan mayoritas orang-orang beragama 

dengan latar belakang militer dan keluarga militer. 
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