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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan makna 

hidup pada remaja yang menikah di usia dini di Desa Seti, Seram Utara. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian korelasional dengan menggunakan skala 5-D Religiousity 

Questionnaires oleh Glock dan Stark (1963) serta skala Life Regards Index (LRI) dari 

Battista dan Almond (1973). Subjek penelitian yaitu remaja Awal dengan usia 12-16 

tahun yang sudah menikah dengan jumlah 60 orang. Analisis data dilakukan 

menggunakan teknik statistik korelasi Spearman Rho, dengan bantuan program SPSS 

versi 24.0 for Windows. Berdasarkan analisis data diperoleh nilai rxy = -0,384 dengan 

signifikansi p = 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif 

yang signifikan antara religiusitas dengan makna hidup pada remaja awal yang menikah 

pada usia dini di Desa Seti, Seram Utara, yang berarti hipotesis penelitian ditolak.  

Kata Kunci: Religiusitas, Makna Hidup, Remaja Awal 
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Abstract 

This study aims to determine the correlation between religiosity and the meaning of life 

in adolescents who get married at an early age in the village of Seti, North Seram. This 

research uses a correlational study using a scale of 5-D Religiousity Questionnaire by 

Glock and Stark (1963) and the scale Regards Life Index (LRI) of Battista and Almond 

(1973). Preliminary research subjects that teens 12-16 years of age who are married 

with the number of 60 people. Data analysis was performed using statistical techniques 

Spearman Rho, with SPSS version 24.0 for Windows. Based on the analysis of data 

obtained by the value of rxy = -0.384 with a significance of p = 0.001 <0.05. This 

shows that there is a significant negative correlation between religiosity and the 

meaning of life in the early teens who get married at an early age in the village of Seti, 

North Seram, which means that the research hypothesis is rejected. 

Keywords: Religiousity, Meaning in life, Early Adolescence  
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PENDAHULUAN 

 

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang sejak lama terjadi di Indonesia 

khususnya pada remaja pedesaan. Berdasarkan survey BKKBN (dalam Wulandari, 

2012) angka perbedaannya 5,28% di perkotaan dan 11,88%. Data United Nations 

Population Fund (UNPFA) pada tahun 2003, mempertegas bahwa 15-30% persalinan 

pada usia dini akan disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula (kerusakan 

pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina). 

Selain resiko obstetric fistula, kehamilan di usia yang sangat dini juga ternyata 

berhubungan dengan angka kematian ibu, fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak 

yang singkat, juga resiko tertular HIV (Human Immunodeficiency Virus) (Bayisenge, 

2009). Fakta lainnya adalah perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun 

menikah sebanyak (0.2%) atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di 

Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah 

lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7% P; 

1.6% L) (BKKBN dalam Wulandari, 2012). Mayoritas pernikahan usia muda biasanya 

akan berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak lagi 

permasalahan lainnya. Pernikahan dini juga turut menjadi faktor penyumbang tinggi 

angka kematian ibu akibat persalinan yang terlalu muda (Ramadhan, 2013).  

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh sebuah perusahaan non-profit di New 

York, Amerika Serikat, Plan International (2013) dengan judul “A Girl’s Right To Say 

No To Marriage” dijelaskan bahwa pernikahan usia dini adalah sebuah masalah dalam 

kesehatan masyarakat yang sama dengan pelanggaran hak anak. Menikah di usia terlalu 

dini, atau dipaksakan untuk menikah, mempunyai konsekuensi yang fatal pada 

kehidupan remaja putri itu sendiri, misalnya pada kesehatan dan keadaan mental 
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mereka. Para remaja putri yang menikah di usia dini ini mempunyai sedikit pengetahuan 

atau informasi mengenai perencanaan dalam berkeluarga, kontrasepsi, pencegahan dan 

perawatan HIV yang berdampak pada mereka sampai mereka dewasa. Remaja putri 

yang menikah pada usia dini adalah mereka yang kurang dalam hal edukasi, kurang 

mampu hidup mandiri dan susah mengambil keputusan, yang membuat mereka lebih 

gampang untuk mendapat pelanggaran atau perlakuan kasar. Pelanggaran yang terjadi 

ini biasanya akan berlanjut hingga dewasa. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh 

WHO (World Health Organizations), remaja putri yang menikah usia 15-19 biasanya 

tidak mampu untuk bernegosiasi dengan suami, mengambil keputusan dalam keluarga 

dan melindungi kesehatan mental mereka. Studi lain menjelaskan bahwa remaja yang 

menikah di usia dini pada saat mereka melakukan hubungan badan pertama kali, seperti 

merasakan penganiayaan (Plan International USA, 2013).  

Berdasarkan UU No 1 Pasal 7 tahun 1974 tentang perkawinan yang dianggap 

sah menurut hukum Indonesia ialah bahwa perkawinan atau pernikahan yang sah 

dengan minimal berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, 

dengan alasan bahwa pada usia tersebut individu dianggap telah dapat membuat 

keputusan sendiri dan telah dewasa dalam berpikir dan bertindak (Walgito, 2002). 

Namun, dalam perkembangannya, pernikahan usia dini tidak berhasil dan menimbulkan 

berbagai dampak negatif bagi pria maupun wanita juga berdampak bagi hubungan 

keduanya. Pernikahan usia dini rentan terhadap perceraian karena tanggung jawab yang 

kurang dan bagi perempuan beresiko kematian saat melahirkan juga emosi yang masih 

labil dan secara mental belum siap untuk berumahtangga (Ghofar, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Bayisenge (2009) & Landung dkk (2009) 

menunjukan bahwa faktor sosial-budaya merupakan salah satu faktor kuat yang 
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memengaruhi pernikahan usia dini. Melalui norma sosial yang ada, sosial-budaya 

mendorong pembiasaan dan pembentukan makna bersama mengenai nilai seorang gadis 

remaja. Pemaknaan negatif pada masyarakat mengenai gadis remaja yang belum 

menikah, pemaknaan negatif pada keluarga miskin dan pelabelan manja pada gadis 

yang menempuh pendidikan tinggi tersebut mendorong orangtua akan sesegera 

mungkin menikahkan anak perempuan mereka walau masih berusia remaja karena 

apabila tidak dilakukan maka akan menjadi aib dan beban bagi keluarga. Faktor-faktor 

yang ada membentuk tingkah laku menikah dini sebagai hal yang wajar pada 

masyarakat pedesaan. Hal tersebut yang disebut Jackson & Smith (dalam Wulandari, 

2012) sebagai keyakinan yang saling terkait, yakni norma dan nilai kelompok yang 

menghasilkan tingkah laku menikah dini. Proses pengkonstruksian makna tersebut 

didasarkan atas sebab atribut kultural yang ada pada masyarakat, dalam hal ini adalah 

kepercayaan, adat istiadat dan norma yang merujuk pada identitas sosial.   

Fenomena yang penulis dapatkan berdasarkan wawancara dan pengamatan awal 

mengenai pernikahan dini yang sudah berlangsung lama yang juga merupakan 

kebiasaan (budaya) yang oleh sebagian masyarakatnya masih dipertahankan hingga 

sekarang memiliki istilah sebagai Tamai’ yang merupakan sistem perkawinan yang 

berlaku secara legal dalam kehidupan masyarakat di Seram Utara.  Aturan yang sejak 

dahulu ada dan berlaku hingga sekarang mengikat masyarakat Desa Seti membuat 

beberapa hal lain yang seharusnya dipenuhi dalam kehidupan setiap masyarakat disana 

menjadi terhenti. Beberapa hal tersebut adalah hak untuk mengecap pendidikan, 

mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Remaja yang berada pada taraf usia 9-

12 tahun sudah diperhadapkan dengan kenyataan harus mengurusi keluarga dan mencari 

nafkah. Masyarakat Desa Seti beranggapan bahwa perempuan hanya akan bekerja di 
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rumah dan laki-laki hanya akan bekerja di ladang dan berburu sudah cukup untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat beranggapan pendidikan merupakan hal 

yang tidak penting karena pada akhirnya perempuan hanya akan mengurusi keluarga.  

Battista & Almond (1963) menyatakan salah satu pencapaian makna hidup pada 

saat seseorang menginjak usia remaja adalah dengan mengecap pendidikan (Siahaan, 

2011). Keinginan untuk hidup bermakna benar-benar merupakan motivasi utama pada 

manusia, hasrat inilah yang mendorong setiap orang untuk melakukan berbagai kegiatan 

seperti kegiatan bekerja dan berkarya agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. 

Hasrat untuk hidup bermakna ini sama sekali bukan sesuatu yang dikhayali dan diada-

adakan, melainkan benar-benar suatu fenomena kejiwaan yang nyata dan dirasakan 

pentingnya dalam kehidupan seseorang. Sumanto (2006) menjelaskan bahwa 

kebermaknaan hidup muncul ketika seseorang memulai pematangan spiritual (sejak 

masa pubertas). Kebermaknaan hidup juga bersifat personal dan unik sebab individu 

bebas menentukan pilihan caranya sendiri dalam menemukan dan menciptakan 

kebermaknaan hidup. Bila hal itu berhasil dipenuhi akan menyebabkan seseorang 

merasakan kehidupan yang berarti dan pada akhirnya akan menimbulkan perasaan 

bahagia (happiness). Makna hidup adalah spesifik dan nyata, dalam artian makna hidup 

benar-benar dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan sehari-hari, serta tidak 

perlu selalu dikaitkan dengan hal yang serba abstrak-filosofis, tujuan-tujuan idealis, dan 

prestasi-prestasi akademis yang serba menakjubkan. Makna hidup juga memberi 

pedoman dan arah terhadap kegiatan-kegiatan individu, sehingga makna hidup itu 

seakan-akan menantang setiap individu untuk memenuhinya (Bastaman, 2007). 

Battista dan Almond dalam tulisan mereka yang berjudul “Development of 

Meaning of Life” dalam Journal of Psychiatry mendefinisikan makna hidup sebagai 
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positive life regard yang menyatakan bahwa konsep meaningful life atau hidup 

bermakna sebenarnya bergantung pada konsep kehidupan itu sendiri dan sejauh mana 

seseorang merasa hidupnya terpenuhi.  Battista & Almond menemukan bahwa istilah 

meaningful life banyak ditemukan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang 

berada dalam sebuah perasaan integration and relatedness, yaitu sebuah perasaan 

fulfillment dan significance, atau lawan kata meaninglessness. Dapat disimpulkan 

bahwa jika seseorang memiliki makna hidup, berarti ia telah berkomitmen terhadap 

nilai-nilai tertentu atau percaya terhadap keyakinan-keyakinan tertentu dan memiliki 

pemahaman tentang hal-hal tersebut. Hal ini dapat dipahami bukan karena isi dari 

keyakinan yang menjadi fokus, tetapi lebih kepada proses meyakini dari individu sendiri 

untuk mencapai hidup yang bermakna (Debats, 1993).   

Menurut Battista & Almond ada dua aspek yang mendasari makna hidup 

seseorang; (1) framework (kerangka acuan) yaitu bagaimana kerangka acuan yang 

dibentuknya membantu individu untuk melihat hidupnya dalam satu perspektif atau 

tujuan  hidup tertentu, (2) fulfillment (proses pemenuhan) dimana individu memandang 

tujuan hidupnya telah terpenuhi atau setidaknya berada dalam proses pemenuhan 

(fulfillment) (Siahaan, 2011). Battista dan Almond (1973) menekankan bahwa 

perkembangan positive life regard berkaitan dengan derajat kecocokan antara nilai, 

tujuan, kebutuhan dan peran individu dengan lingkungan sosialnya. Mereka juga 

mengemukakan bahwa kecocokan antara individu dengan lingkungan sosialnya bukan 

hanya mencakup ruang sosial yang lebih luas, yang artinya ruang sosial yang terdekat 

dan komunitas yang lebih luas yang terlibat dalam perkembangan makna hidup. Dalam 

pencapaian makna hidup seseorang, sangat erat hubungannya dengan filosofi yang ia 

yakini sebagai nilai-nilai yang sudah ada dan dianut oleh seseorang. Komitmen 
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seseorang  terhadap sistem nilai apapun yang dianutnya dapat memberikan kerangka 

tujuan hidup untuk pengembangan kebermaknaan hidup. Perkembangan makna hidup 

secara vital bergantung pada peran sosial. Pandangan ini memungkinkan prediksi life 

regard seseorang dengan memprediksi kondisi dimana ia mempersepsikan dirinya 

memenuhi sistem keyakinan atau tujuan hidup, yaitu dengan menganalisa kecocokan 

dirinya dengan masyarakat (Debats, 1993).  

Menurut Kierkegaard (dalam Sumanto, 2006) hidup tidak sekedar sesuatu 

sebagaimana yang kita pikirkan melainkan sebagaimana kita hayati. Semakin mendalam 

penghayatan seseorang terhadap perihal kehidupan, makin bermaknalah kehidupannya. 

Penghayatan eksistensial adalah kedekatan dengan Tuhan; makin seseorang mendekati 

kesempurnaan makin ia membutuhkan Tuhan. Hal tersebut sejalan dengan hasil studi 

Steger & Frazier (2006) mengatakan bahwa makna hidup diidentifikasi sebagai 

penghubung antara religiusitas dan kesehatan psikologis, karena salah satu fungsi 

agama (religion) adalah memberikan individu cara-cara yang jika dijalani mereka akan 

mendapat tujuan (purpose) dalam hidupnya (Emmons & Paloutzian dalam Steger, 

2006).  

Glock & Stark (dalam Azam, 2011) menyatakan bahwa religiusitas adalah sautu 

sikap keberagamaan yang berarti adanya unsur internalisasi agama ke dalam diri 

seseorang. Aspek-aspek religiusitas menurut Glock & Stark (dalam Azam, 2011) yaitu:  

a. Religious Practice (Ritualistic Dimension) 

Tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban ritual di dalam 

agamanya, seperti ibadah, memberi persembahan perpuluhan. 
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b.  Religious Belief (Ideological Dimension) 

Sejauh mana orang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran agamanya. 

Misalnya kepercayaan tentang adanya Tuhan, adanya surga dan yang lain-lain 

yang bersifat dogmatik. 

c. Religious Knowledge (Intellectual Dimension) 

Seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya. Hal ini 

berhubungan dengan aktivitas seseorang untuk mengetahui ajaran-ajaran dalam 

agamanya. 

d. Religious Feeling (Experiental Dimension) 

Dimensi yang terdiri dari perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman 

keagamaan yang pernah dirasakan dan dialami. Misalnya seseorang merasa 

dekat dengan Tuhan, seseorang merasa takut berbuat dosa, seseorang merasa 

doanya dikabulkan Tuhan, dan sebagainya. 

e. Religious Effect (Consequential Dimension) 

Dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasikan oleh 

ajaran agamanya di dalam kehidupannya. Misalnya ikut menjadi volunteer 

untuk menolong korban bencana alam, menjadi pembicara dalam kegiatan 

keagamaan dan lain sebagainya.  

Allport & Ross (dalam Wicaksono & Meiyanto, 2003) menambahkan  ada dua 

aspek orientasi yaitu orientasi religius instrinsik (intrinsic religious) dan orientasi 

religius ekstrinsik (extrinsic religious). Orientasi religius intrinsik menunjukkan kepada 

bagaimana individu “menghidupkan” agamanya, sedangkan orientasi religius ekstrinsik 

menunjukkan bagaimana individu “menggunakan” agamanya. Singkatnya, orientasi 

religius intrinsik melihat setiap kejadian melalui kacamata religius sehingga tercipta 
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makna (Donahue dalam Wicaksono & Meiyanto, 2003) sebaliknya orientasi religius 

ekstrinsik lebih menekankan pada konsekuensi emosional dan sosial (Byrd dalam 

Wicaksono & Meiyanto, 2003).  

 Dalam penelitian Primasari dan Yuniarti (2012) “What make teenagers happy? 

An exploratory study using indigeneous psychology approach” menyatakan sebanyak 

9,63% remaja menyatakan mampu mencapai kebahagiaannya melalui hubungannya 

dengan Tuhan. Presentase terbesar sesuai hasil pada jurnal ini adalah remaja 

mengatakan bahwa dapat mencapai kebahagiaannya sebanyak 50,1% melalui 

hubungannya dengan orang lain (keluarga, kerabat; merasa dicintai dan mencintai). 

Penelitian yang lainnya yang dilakukan Steger dkk (2010) “The Quest for Meaning: 

Religious Affiliation Differences in the Correlates of Religious Quest and Search for 

Meaning in Life” yang diujikan pada 454 subjek dengan rentang usia dewasa muda 

yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan menjelaskan bahwa religiusitas 

secara keseluruhan mempunyai korelasi negatif dengan pencarian makna hidup 

seseorang namun mempunyai hubungan yang positif antara pencarian makna dan 

pencarian tentang agama. Pada subjek beragama Kristen Protestan, terdapat hubungan 

positif antara religiusitas dengan pencarian makna hidup secara keseluruhan juga antara 

pencarian makna dengan pencarian tentang agama itu sendiri. Hal ini dijelaskan lebih 

lanjut bahwa kemungkinan penyebabnya adalah karena perbedaan dalam penerapan 

tradisi keagamaan juga karena subjek yang beragama Kristen Katolik dinilai lebih 

kolektif sehingga ketika memaknai kehidupannya secara individual, subjek lebih merasa 

kesepian dan memandang kehidupannya lebih tidak bermakna.  

Religiusitas dan makna hidup secara tidak langsung terkait karena hal itu bisa 

membuat manusia mengetahui sejauh mana mereka bisa menghargai hidup dan 
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memanfaatkan hidupnya dengan berperilaku dan berbuat sesuai dengan ajaran 

agamanya. Agama dapat menjadikan seseorang sadar akan makna hidup dan bagaimana 

mereka berbuat lebih baik untuk masa depannya. Seseorang yang religius adalah 

individu yang mengerti akan hidup dan kehidupannya secara lebih dalam arti lahiriah 

semata, yang bergerak dari dimensi vertikal kehidupan dan mentransenden hidup ini 

(Lestari & Purwarti, 2002).  

Berdasarkan tugas perkembangan, masa remaja adalah periode transisi 

perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan 

perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Tugas pokok remaja 

adalah mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Perkembangan kognitif masa 

remaja awal yang paling menonjol adalah pemikiran yang sifatnya lebih abstrak 

dibandingkan dengan pemikiran pada tahap sebelumnya, hal ini terbukti dalam 

kemampuan remaja dalam memecahkan masalah secara verbal juga meningkatnya 

tendensi untuk berpikir itu sendiri. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang 

mengandung idealisme dan kemungkinan. Disamping itu, remaja juga mulai berpikir 

logis, membuat rencana untuk memecahkan masalah dan sistematis dalam menguji 

solusi. (Santrock, 2012).  

Perkembangan kognitif individu yang berada pada taraf usia 12-16 tahun 

(remaja awal) menurut Piaget berada pada tahap operasional formal yaitu dimana 

remaja tersebut sudah mempunyai kemampuan untuk bernalar secara ilmiah, membuat 

keputusan, memecahkan masalah dan memikirkan masa depan. Sebagian besar 

perubahan kognitif diyakini memengaruhi perkembangan religius remaja. Remaja yang 

lebih berpikir secara abstrak, idealistik, dan logis, hal itu membuat remaja 

mempertimbangkan berbagai gagasan mengenai konsep religius dan spiritual. Cara 
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berpikir idealistik remaja yang menjadi dasar apakah agama dapat memberikan jalan 

terbaik menuju dunia ideal dari sebelumnya (Good & Wiloughby dalam Santrock, 

2012).  

Rahmawati (dalam Utami, 2009) mengemukakan bahwa remaja juga dituntut 

untuk dapat berpikir ke depan dan memilah milah sisi yang positif dan negatif dalam 

membina suatu rumah tangga yang harmonis. Remaja putri harus mempersiapkan fisik 

dan mental yang matang dan kuat untuk menerima  kehamilan serta mempersiapkan diri 

untuk berperang dengan maut saat bersalin atau melahirkan. Lebih lagi setelah 

melahirkan remaja putri harus mempersiapkan diri sebagai seorang ibu baru sekaligus 

sebagai seorang istri yang mempunyai tugas dan kewajiban yang lebih besar dari 

sebelumnya. 

Hasil penelitian dari Meier & Edwards (dalam Reker dkk, 1987) tentang 

hubungan antara makna hidup dengan usia seseorang dalam penelitiannya menemukan 

bahwa individu dengan  rentang usia 25 tahun ke atas mempunyai skor PIL (Purpose in 

Life) yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu dengan rentang usia 13-19 tahun. 

Heine, Proulx, & Vohs (dalam Steger dkk, 2009) menyatakan bawa persepsi akan 

makna hidup mempunyai hubungan dengan perkembangan pemikiran seseorang akan 

identitasnya, dan proses untuk membentuk menyadari akan makna itu secara teori 

dimulai pada saat remaja dan berlanjut seumur hidupnya. Pembentukan makna harus 

berhubungan dengan perkembangan hidup seseorang, dan membantu untuk memenuhi 

perkembangan lainnya terjadi; seperti perkembangan identitas, hubungan dan tujuan 

hidup. Penelitian selanjutnya menyatakan bahwa setiap orang mengalami makna yang 

berbeda pada setiap level perkembangannya (Ryff & Essex dalam Steger, 2009). 

Penelitian terbaru mencoba mengintegrasikan makna hidup (the meaning of life) 
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sepanjang usia dengan melakukan analisis pada setiap level perkembangan dengan 

fokus pada usia remaja akhir dan dewasa madya, yang menunjukkan ada perbedaan 

signifikan antara dua level perkembangan tersebut dalam pencapaian makna hidup 

(Steger dkk, 2009).  

Berdasarkan pemaparan diatas dan fenomena yang terjadi di Seram Utara 

tentang adanya pernikahan usia usia dini yang dipengaruhi oleh aturan adat 

istiadat/kebiasaan masyarakat maka peneliti tertarik untuk melihat lebih dalam lagi 

hubungan antara religiusitas dan makna hidup pada remaja yang menikah di usia dini di 

Seram Utara. 

MASALAH PENELITIAN 

Apakah ada hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dan makna hidup pada 

remaja yang menikah di usia dini di Seram Utara?   

MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-

kurangnya sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang perkembangan remaja. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi remaja mengenai apa yang bisa dilakukan oleh 

remaja agar dapat meningkatkan makna hidupnya.  

HIPOTESIS 

Ada hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dengan makna hidup pada 

remaja yang menikah di usia dini di Seram Utara. 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

metode korelasional dan ingin mengukur hubungan antara religiusitas dengan makna 

hidup pada remaja yang menikah di usia dini di Desa Seti, Seram Utara.  

B. Populasi dan Sampel  

Penelitian ini dilakukan di Desa Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, 

Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Populasi penelitian ini adalah masyarakat 

Desa Seti dengan jenis kelamin perempuan, usia remaja awal yaitu berkisar diantara 12-

16 tahun yang sudah menikah dengan kriteria usia pernikahan 1-3 tahun. Sampel dalam 

penelitian ini diambil dari seluruh populasi sesuai dengan kriteria yang sudah 

disebutkan diatas, yang mana berjumlah 60 orang disesuaikan dengan waktu dan 

sumber daya yang ada serta memenuhi syarat pengambilan sampel dari populasi terkecil 

yaitu 30 (Azwar, 2004).  

Teknik pengumpulan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive  sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan 

tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya 

(Notoadmodjo, 2010).  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan dua alat ukur, yaitu:  

a. LRI (Life Regard Index)  

LRI (Life Regard Index) adalah alat ukur yang diciptakan oleh Battista & Almond 

yang menjabarkan dua dimensi makna hidup (positive life regard), yaitu: Kerangka 

acuan (framework) yang meliputi kepuasan individu (personal satisfaction), 
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menemukan tujuan yang bermakna (finding meaningful direction for living), 

mempunyai semangat  dan ketertarikan  mendalam dalam beberapa aktivitas (becoming 

energized by strong interest in particular activities) dan; Proses pemenuhan (fulfillment) 

yang meliputi perasaan bersemangat (feeling energetic and excited) dan pemenuhan 

dalam hidup secara mendalam (feeling deep fullfilment in life) yang terdiri dari 28 item 

yang dibagi dalam 14 item ke dalam setiap dimensinya. Reliabilitas test-retest skala ini 

adalah 0,94 (Battista & Almond, 1973). Berdasarkan  hasil seleksi item dan reliabilitas 

LRI yang dilakukan, menyisahkan 14 item dan  setiap item bergerak mulai dari 0,485 – 

0,856 dengan koefisien Alpha Cronbach sebesar (α = 0,942). Hal ini menunjukkan 

bahwa skala LRI bersifat reliabel. 

b. 5-D of Religiosity Questionnaires – Christian Sample  

5-D of Religiosity Questionnaires adalah kuesioner yang dikembangkan 

berdasarkan lima dimensi religiusitas dari Glock & Stark (dalam Azam, 2011) yaitu: 

Ideologikal, Intelektual (pengetahuan), Ritual (perilaku religius yang tetap), 

Pengalaman (perasaan, persepsi dan sensasi), dan Konsekuensi (efek dari pengalaman 

religius). Skala ini terdiri dari 23 item yang semua item nya adalah item favorable. 

Berdasarkan  hasil seleksi item dan reliabilitas 5-D of Religiosity Questionnaires – 

Christian Sample  yang dilakukan, menyisahkan 17 item dan  setiap item bergerak 

mulai dari 0,337 – 0,824 dengan koefisien Alpha Cronbach sebesar (α = 0,909). Hal ini 

menunjukkan bahwa skala 5-D of Religiosity Questionnaires – Christian Sample 

bersifat reliabel.  
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HASIL PENELITIAN 

A. Uji Asumsi  

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara religiusitas dan makna hidup. Sebelum 

dilakukan uji korelasi, peneliti harus melakukan uji asumsi terlebih dahulu untuk 

menentukan jenis statistik parametrik atau non-parametrik yang akan digunakan untuk 

uji korelasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data dalam suatu penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian ini menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan menggunakan SPSS.v 24.0, dengan hasil seperti 

pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Religiusitas
_x 

MaknaHidup_y 

N 60 60 

Normal Parameters
a,b

 Mean 51,15 37,98 

Std. Deviation 9,277 11,323 

Most Extreme Differences Absolute ,120 ,128 

Positive ,120 ,115 

Negative -,110 -,128 

Test Statistic ,120 ,128 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,032
c
 ,015

c
 

 

Dalam hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel makna hidup 

memiliki koefisien Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,120 dengan probabilitas (p) atau 

signifikansi sebesar 0,032 sedangkan variabel religiusitas memiliki koefisien 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar  0,128 dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 
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0.015. Dengan demikian, variabel makna hidup dengan religiusitas memiliki data yang 

tidak berdistribusi normal (p < 0,05). 

 

2. Uji Linearitas 

Dalam uji linieritas ini menggunakan uji ANOVA. Pengujian linearitas 

diperlukan untuk mengetahui dua variabel yang sudah ditetapkan, memiliki hubungan 

yang linear atau tidak secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 2.1 Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

MaknaHidup
_y * 

Religiusitas_
x 

Between 
Groups 

(Combined) 5058,317 24 210,763 2,943 ,002 

Linearity 1383,909 1 1383,909 19,323 ,000 

Deviation from 
Linearity 

3674,408 23 159,757 2,231 ,016 

Within Groups 2506,667 35 71,619   

Total 7564,983 59    

 

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa hasil uji linearitas menunjukkan 

adanya hubungan linear antara religiusitas dengan makna hidup pada remaja awal yang 

menikah dengan linearity sebesar Fhitung = 19,323 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 (p< 0,05). 

B. Analisis Deskriptif 

Berikut adalah hasil perhitungan nilai rata-rata, minimal, maksimal, dan standar 

deviasi sebagai hasil pengukuran skala LRI dan skala 5-D of Religiosity Questionnaires 

– Christian Sample: 
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Tabel 3.1 Stastistif deskriptif skala religiusitas dan makna hidup pada remaja 

awal yang menikah di Desa Seti, Seram Utara 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Religiusitas_x 60 35 66 51,15 9,277 

MaknaHidup_y 60 20 55 37,98 11,323 

Valid N (listwise) 60 
    

 

Berdasarkan Tabel 3.1, tampak skor yang diperoleh pada skala makna hidup 

yang paling rendah adalah 20 dan yang paling tinggi adalah 55, dengan rata-rata 37,98 

dan standar deviasi 11,323. Sedangkan, pada skala religiusitas skor yang paling rendah 

adalah 35 dan yang paling tinggi adalah 66, dengan rata-rata 51,15 dan standar deviasi 

9,277. 

Tabel 3.2  Kategorisasi Pengukuran Skala LRI 

No Interval Kategori Mean N Persentase 

1 44,5 ≤ x ≤ 56 Sangat 

Tinggi 

 22 36,6% 

2 35 ≤ x < 45,5 Tinggi 37,98 10 16,7% 

3 24,5 ≤ x < 35 Rendah   19 31,7% 

4 14 ≤ x < 24,5 

 

Sangat 

Rendah 

 9 15% 

Jumlah  60 100% 

SD = 11,323 Min = 20 Max = 55 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa partsipan dalam penelitian ini memiliki 

tingkat makna hidup yang tergolong ke dalam kategori sangat tinggi sebanyak 22 orang 

dengan persentase 36,6%, kategori tinggi sebanyak 10 orang dengan persentase 16,7%, 

kategori rendah sebanyak 19 orang dengan persentase 31.7% dan kategori sangat rendah 
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sebanyak 9 orang dengan persentase 15%. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar partisipan dalam penelitian ini memiliki tingkat makna hidup yang 

sangat tinggi yaitu 36,6% dari total seluruh partisipan yaitu 60 orang.  

 

Tabel 3.3  Kategorisasi Pengukuran Skala 5-D of Religiosity Questionnaires – 

Christian Sample 

No Interval Kategori Mean N Persentase 

1 52,25 ≤ x ≤ 68 Sangat 

Tinggi 

 21 35% 

2 42,5  ≤ x < 55,25 Tinggi 51,15 26 43,3% 

3 29,75 ≤ x < 42,5 Rendah   13 21,7% 

4 17 ≤ x < 29,75 Sangat 

Rendah 

 0 0% 

Jumlah  60 100% 

SD = 9,277 Min = 35 Max = 66  

 

Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa partsipan dalam penelitian ini memiliki 

tingkat religiusitas yang tergolong ke dalam kategori sangat tinggi sebanyak 21 orang 

dengan persentase 35%, kategori tinggi sebanyak 26 orang dengan persentase 43,3%, 

kategori rendah sebanyak 13 orang dengan persentase 21,7% dan tidak ada partisipan 

yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar partisipan dalam penelitian ini memiliki tingkat religiusitas yang tinggi 

yaitu 43,3% dari total seluruh partisipan yaitu 60 orang.  

C. Uji Korelasi 

Berdasarkan hasil uji asumsi yang telah dilakukan, diketahui bahwa data yang 

diperoleh berdistribusi tidak normal dan variabel-variabel penelitiannya yang linear.  

Maka dari itu dilakukan uji korelasi yang dilakukan menggunakan Spearman Rho,  yang 
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mana untuk mengetahui arah korelasi kedua variabel dan juga arah korelasi antara 

religiusitas dengan makna hidup.  

 

Tabel 4.1 Hasil Uji Korelasi antara Religiusitas dengan Makna Hidup 

Correlations 

 
Religiusitas_x MaknaHidup_y 

Spearman's 

rho 

Religiusitas_x Correlation 

Coefficient 

1,000 -,384
**
 

Sig. (1-tailed) . ,001 

N 60 60 

MaknaHidup_y Correlation 

Coefficient 

-,384
**
 1,000 

Sig. (1-tailed) ,001 . 

N 60 60 

Berdasarkan hasil uji korelasi yang dilakukan, didapatkan nilai koefisien 

korelasi (rxy) sebesar -0,384 dan signifikansi sebesar 0,001 (p <0,05) (lihat tabel 4.1). 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif yang signifikan antara 

religiusitas dengan makna hidup pada remaja awal yang menikah di Desa Seti, Seram 

Utara.  

 

PEMBAHASAN 

Didapatkan korelasi antara religiusitas dengan makna hidup memiliki nilai 

koefisien korelasi (rxy) sebesar -0,384 dan signifikansi sebesar 0,001 (p <0,05) (lihat 

tabel 4.2). Jika dilihat berdasarkan dimensi-dimensi religiusitas juga didapatkan hasil 

yang negatif. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif yang 

signifikan antara religiusitas dengan makna hidup pada remaja awal yang menikah di 

Desa Seti, Seram Utara. Hal ini berarti, semakin tinggi religiusitas, maka semakin 

rendah makna hidup remaja awal yang menikah di Desa Seti, Seram Utara, begitu juga 
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sebaliknya. Hipotesis penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini, sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Steger dkk (2010) bahwa religiusitas secara keseluruhan 

pada responden beragama Katolik mempunyai korelasi negatif dengan pencarian makna 

hidup seseorang.  

 Adanya hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dengan makna 

hidup pada remaja awal di desa Seti diduga disebabkan oleh beberapa alasan, yang 

pertama, prinsip-prinsip religiusitas yang tetanam dalam diri remaja tidak menjadi 

acuan atau pedoman dalam berperilaku. Koentjoro (dalam Bhakti, 2010) berpendapat 

bahwa agama belum bisa dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan moral secara 

maksimal oleh remaja dalam mengatur sikap dan tingkah laku. Kedua, rangsang 

lingkungan seseorang seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain dan 

lingkungan keluarga dapat membentuk pola perilaku dan kebiasaan seseorang. Faktor 

lingkungan dimana seseorang itu tinggal dan bergaul banyak memegang peranan dalam 

pembentukan pola pikir serta pola perilaku mereka (Masrun dalam Kusumaningrum, 

2002). Sejalan dengan itu, Frankl (dalam Schultz, 1995) menyatakan pola perilaku dan 

pola berpikir adalah faktor-faktor internal yang memengaruhi kebermaknaan hidup 

seseorang. Pola berpikir memengaruhi suasana hati yang nantinya akan menentukan 

tindakan individu. Dari pola berpikir itu individu akan bertindak positif, proaktif, 

agresif, pasif dan asertif. Individu yang berpikir positif akan memandang peristiwa yang 

dialami maupun keadaan dirinya dari sisi positif sehingga ia akan melakukan tindakan 

yang positif kemudian mampu memaknai hidupnya. Perilaku seseorang terhadap suatu 

peristiwa atau kejadian yang diterimanya juga sangat berpengaruh pada pengambilan 

makna (Krech dan Crutchfield dalam Sears dkk, 1994).  
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Jika ditinjau dari berbagai aspek religusitas menurut Glock dan Stark (dalam 

Azam, 2011) yaitu mengenai pemahaman tentang agama, kegiatan-kegiatan 

peribadatan, pengetahuan tentang agama yang dianut, pengalaman-pengalaman/ 

perasaan-perasaan yang dirasakan, dan efek dari kegiatan religiusitas yang dilakukan 

belum sepenuhnya memengaruhi pemaknaan hidup pada remaja. Berdasarkan 

kenyataan yang ditemukan dilapangan, pemahaman subjek mengenai agamanya hanya 

“sebatas tahu” yang membuat partisipasi remaja dalam kegiatan peribadatan, 

pengalaman-pengalaman religiusitas yang tidak dirasakan yang membuat efek dari 

religiusitasnya pun berdampak pada pemaknaan kehidupan remaja tersebut. Penelitian 

dari Starbuck, Coe, James, Hall & Leuba (dalam Ames, 2010) menjelaskan mengenai 

pengalaman religius, ditemukan bahwa periode usia remaja adalah awal mula periode 

kesadaran religius muncul, namun, pengalaman religius tidak serta merta terjadi dalam 

kehidupan setiap remaja, hal itu dikondisikan dengan latihan, keadaan lingkungan yang 

mendukung, perkembangan fisik yang memadai dan interaksi sosial yang mendukung. 

Profesor Coe menambahkan, pengalaman religiusitas ini dialami oleh remaja dengan 

rentang usia 10 – 25 tahun, namun biasanya muncul di usia ≤ 20 tahun, jika sampai usia 

20 tahun tidak dialami oleh remaja, kecil kemungkinannya akan dialami pada usia 

dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman religiusitas mampu dialami oleh 

remaja ketika hal itu dilatih melalui kegiatan-kegiatan peribadatan dan perkembangan 

lingkungan yang baik.  

Perkembangan kognitif individu yang berada pada taraf usia 12-16 tahun 

(remaja awal) menurut Piaget berada pada tahap operasional formal yaitu dimana 

remaja tersebut sudah mempunyai kemampuan untuk bernalar secara ilmiah, membuat 

keputusan, memecahkan masalah dan memikirkan masa depan. Sebagian besar 
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perubahan kognitif diyakini memengaruhi perkembangan religius remaja. Remaja yang 

lebih berpikir secara abstrak, idealistik, dan logis, hal itu membuat remaja 

mempertimbangkan berbagai gagasan mengenai konsep religius dan spiritual. Cara 

berpikir idealistik remaja yang menjadi dasar apakah agama dapat memberikan jalan 

terbaik menuju dunia ideal dari sebelumnya (Good & Wiloughby dalam Santrock, 

2012).  

Selain itu, menurut Battista & Almond salah satu pencapaian makna hidup pada 

saat seseorang menginjak usia remaja adalah dengan mengecap pendidikan (Siahaan, 

2011). Hal ini kontras dengan kenyataan yang ditemui peneliti di lapangan, didapat 

bahwa partisipasi sekolah usia remaja sebesar 17,15% dan dikategorikan dalam kategori 

pendidikan rendah (BPS, 2015). Iskandar (2008) mengatakan bahwa terdapat tujuh 

sumber kekuatan yang memengaruhi pola berpikir manusia, yaitu orang tua, keluarga, 

masyarakat, sekolah, teman dan dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa pendidikan 

secara tidak langsung memengaruhi makna hidup remaja di Desa Seti. Kondisi 

pendidikan yang rendah juga membuat pernikahan usia dini tetap menjadi permasalahan 

pada desa ini. Faktor lain yang peneliti lihat di lapangan yaitu ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan yang minim dan kebiasaan yang juga menurun dari orangtua 

membuat perilaku menikah dini tidak terputus. Mendukung hal tersebut, dalam laporan 

UNICEF (2014) “Ending Child Marriage: Progress and Prospects”, dikatakan bahwa 

anak perempuan yang telah menikah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah, hal ini disebabkan perkawinan dan pendidikan dianggap bertentangan ketika 

anak perempuan yang menikah menghadapi keterbatasan mobilitas, kehamilan dan 

tanggung jawab terhadap perawatan anak. Menurut penelitian Evenhuis dan Burn 

(dalam UNICEF, 2014), 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan 
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mereka setelah menikah. Simanjuntak (2015) dalam artikelnya pada the Jakarta Post 

menambahkan, terdapat sekolah di Indonesia yang menolak anak yang telah menikah 

untuk bersekolah. Hal itu membuat anak lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa 

dan memberikan kontribusi baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Sejalan dengan 

itu, sebuah laporan oleh UNICEF (2014) mengenai pernikahan usia dini menjelaskan 

bahwa pernikahan usia dini umumnya dilakukan oleh remaja dengan taraf pendidikan 

yang rendah dibandingkan dengan taraf pendidikan yang tinggi.  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian yaitu data tidak 

berdistribusi normal karena subjek penelitian yang terbatas, tingkat pendidikan yang 

rendah serta lokasi penelitian yang letaknya berada jauh dari kota dan tidak ada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan disana membuat subjek merasa asing dengan 

angket yang diberikan juga sehingga hal itu pun berdampak pada pengisian angket.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang hubunga antara religiusitas 

dengan makna hidup pada remaja awal yang menikah di usia dini di Desa Seti, Seram 

Utara, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang siginifikan antara 

religiusitas dengan makna hidup. Berdasarkan hasil uji korelasi yang dilakukan, 

mendapatkan bahwa korelasi antara religiusitas dengan makna hidup memiliki nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar -0,384 dan signifikansi sebesar 0,001 (p <0,05) (lihat tabel 

4.1). Hal ini berarti H1 ditolak, H0 diterima. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

adanya korelasi negatif yang signifikan antara religiusitas dengan makna hidup pada 
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remaja awal yang menikah di Desa Seti, Seram Utara. Yang mempunyai arti, semakin 

tinggi religiusitas, maka semakin rendah makan hidup remaja awal yang menikah di 

Desa Seti, Seram Utara, begitu juga sebaliknya.  

B. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagi Remaja  

Diharapkan para remaja dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan 

bersekolah, bekerja, membangun relasi yang postif dengan orang lain, sehingga 

dapat meningkatkan cara berpikir, menciptakan konsep diri yang baik dan 

memunculkan pengalaman-pengalaman yang dapat membantu remaja tersebut 

memaknai hidupnya dan mencapai makna hidupnya yang memberikan 

kebahagiaan bagi individu dan berdampak pada keluarga dan orang disekitar 

(Schultz, 1995).  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti dapat memperhatikan penggunaan bahasa pada setiap butir item 

yang diterjemahkan agar lebih mudah dipahami oleh subjek/partisipan 

penelitian. 

b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperhatikan dan 

mempertimbangkan target/tempat dilaksakan penelitian sesuai dengan 

variabel yang hendak diteliti.  

c. Peneliti dapat melihat faktor lain sebagai prediktor yang dapat memengaruhi 

makna hidup seperti kepribadian, kebudayaan, pola pikir dan lingkungan 

masyarakat (Schultz,1995). 
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