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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan 

kecemasan istri anggota TNI-AD di Asrama Batalyon yang ditinggal bertugas di daerah 

konflik. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang 

negatif signifikan antara religiusitas dengan kecemasan istri anggota TNI-AD di Asrama 

Batalyon yang ditinggal bertugas di daerah konflik. Penelitian ini dilakukan di Asrama 

Batalyon Kavaleri Ambarawa dan Asrama Batalyon Infantri 411 Salatiga. Sampel yang 

digunakan sebanyak 38 orang dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode skala, yaitu skala religiusitas dan skala 

kecemasan istri anggota TNI-AD yang ditinggal bertugas. Teknik analisa data yang 

dipakai adalah teknik korelasi product moment. Dari hasil analisa data diperoleh hasil 

koefisien korelasi (r) sebesar -0,368 dengan signifikansi sebesar 0,012 (p < 0,05) yang 

berarti kedua variabel yaitu religiusitas dengan kecemasan istri anggota TNI-AD 

memiliki hubungan yang negatif siginifikan. 

Kata kunci : Religiusitas, kecemasan istri anggota TNI-AD yang ditinggal 

bertugas didaerah konflik. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to determine the relationship between religiosity and 

anxiety wives of Army Battalion were left in Dormitory served in conflict areas. The 

hypothesis of this study is a significant negative correlation between religiosity and 

anxiety wife of a member of the Army in the left Dormitory Battalion served in conflict 

areas. This research was conducted at the hostel and dormitory Ambarawa Cavalry 

Battalion Infantry Battalion 411 Salatiga. The samples used were 38 people using 

saturated sampling technique. Methods of data collection using a scale, the scale of 

religiosity and wife anxiety scale members of the army were left in charge. Data 

analysis technique used is a product moment correlation technique. From the analysis 

of data obtained by the correlation coefficient (r) of -0.368 with a significance of 0.012 

(p <0.05), which means the two variables, namely religiosity with anxiety wife of a 

member of the Army has a significant negative correlation. 

Keyword : Religiosity, wife anxiety members of the military who served in conflict 

areas left. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Tugas di berbagai daerah yang harus diemban, tidak jarang membuat ABRI harus 

pergi jauh meninggalkan keluarga. Istri harus memahami suami ketika suami 

diharuskan bertugas keluar daerah. Ketidakpastian nasib suami yang dikirim ke daerah 

konflik menimbulkan kecemasan pada istri ABRI yang berwujud pada ketegangan, rasa 

tidak aman, kekhawatiran yang timbul karena dirasakan akan mengalami kejadian tidak 

menyenangkan (Maramis, 2004). 

Kekhawatiran dan kecemasan tersebut cukup beralasan mengingat banyak kejadian 

yang membuat para istri bisa menjadi sedemikian cemas menghadapi tugas-tugas 

suaminya. Beberapa contoh di antaranya adalah banyaknya korban penembakan anggota 

TNI oleh GAM (2003), korban bencana tsunami Aceh baik itu para anggota TNI 

maupun istri dan keluarganya (2005), penembakan anggota TNI oleh orang tak dikenal 

pada tanggal 5 Juni 2012 malam di Jayapura (2012). Ditambah lagi terjadinya teror serta 

pembunuhan istri TNI di Jayapura 10 Juli 2012 dan pengiriman tugas TNI dalam misi 

perdamaian di daerah konflik yang dikirimkan ke daerah Lebanon (2012) yang  

menambah deretan panjang alasan munculnya kecemasan pada para istri prajurit TNI 

(Mirtusin, 2010). 

Menurut Nevid (2005), kecemasan (anxiety) adalah suatu keadaan khawatir yang 

mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Seseorang dikatakan mengalami 

kecemasan saat mengalami gejala-gejala kekhawatiran terhadap sesuatu hal yang tidak 

pasti, sulit berkonsentrasi, gelisah, tidak dapat bersikap santai, kesulitan tidur, atau 
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mengalami gangguan tidur, pucat, mudah letih, tubuh terasa lebih hangat, mual, sesak 

nafas serta sering buang air kecil (Nevid, 2005). 

Menurut Hawari (2005), pada saat cemas individu cenderung akan mencari 

dukungan dari keyakinan agamanya, dukungan ini sangat diperlukan, dzikir dan doa 

sering membantu memenuhi spiritual yang juga suatu perlindungan terhadap tubuh. 

Dister (1982) menyatakan bahwa salah satu fungi agama adalah untuk mengatasi 

frustasi (emotional-efektif). Frustasi di sini dapat berupa frustasi karena takut 

kehilangan orang yang dicintai ketika sedang menjalankan tugas. Untuk mengatasinya 

manusia harus bertindak religius. Religiusitas yang tinggi akan membuat seseorang 

lebih tenang menghadapi objek kecemasan (Mahsun, 2004). 

Fenomena yang sama juga didapati penulis di Asrama Yon-Kav 2 Tank Ambarawa 

dab Yonif 411 Salatiga. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 dan 9 

Februari 2014, menurut beberapa istri anggota TNI-AD yang berada di asrama tersebut 

seringkali suaminya meninggalkan istri untuk bertugas di luar kota bahkan ditinggal 

bertugas keluar negeri selama beberapa hari bahkan berbulan-bulan demi tuntutan 

pekerjaan mereka demi negara, hal tersebut rentan sekali bagi istri anggota TNI-AD 

yang mengalami kecemasan yang mengakibatkan mengalami ketidakketenangan batin 

ataupun pikiran. Selain itu juga beberapa istri anggota TNI-AD yang saat ditinggal 

tugas tersebut mengalami gejala-gejala kekhawatiran terhadap sesuatu hal yang tidak 

pasti, sulit berkonsentrasi, gelisah saat ditinggal suaminya bertugas, kesulitan tidur atau 

mengalami gangguan tidur, sesak nafas serta sering buang air kecil tiba-tiba saat 

suaminya bertugas. Tentunya hal ini sangat mengganggu aktivitas keseharian dalam 

menjalankan perannya termasuk dalam mengatur rumah tangga dan merawat serta 

mendidik anak. Menurut mereka hal tersebut dikarenakan kurangnya memiliki 



3 
 

 
 

keyakinan agama (religiusitas) yang baik seperti kurang mendekatkan diri mereka 

kepada Tuhan, kurang bersedekah dan kurang peduli kepada tetangga sekitar apabila 

kesusahan. Namun, ada juga istri anggota TNI-AD yang tinggal di asrama tersebut 

cenderung tidak mengalami kecemasan saat ditinggal suaminya bertugas karena mereka 

rajin beribadah dengan cara lebih mendekatkan diri mereka kepada Tuhan dengan cara 

mendoakan pasangannya di manapun mereka berada agar tidak terjadi sesuatu hal yang 

mereka tidak inginkan. Hal ini dikarenakan, dalam ajaran agama manusia diajarkan 

untuk selalu berusaha mensyukuri apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan, sehingga 

dapat menghindarkan manusia dari konflik batiniah (Daradjat, 1990). 

Menurut Widuri (2008), ada hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan 

tingkat kecemasan, semakin tinggi tingkat religiusitasnya maka semakin rendah 

kecemasannya, semakin rendah religiusitasnya maka semakin tinggi kecemasannya. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan dengan Numbers, dkk. (2011) menunjukkan 

pengaruh yang signifikan antara strategi koping istri TNI yang mengalami kecemasan 

saat suaminya bertugas yakni salah satunya dengan cara mendekatkan diri dengan 

Tuhan. Menurut Meichati (dalam Widuri, 2008), hidup keagamaan yang dijalani dan 

dihayati individu akan memberikan kekuatan jiwa bagi dirinya dalam menghadapi 

cobaan dan tantangan hidup, memberikan bantuan moral dalam menghadapi krisis serta 

menumbuhkan sikap rela menerima kenyataan hidup sebagaimana yang telah 

ditakdirkan tuhan, sehingga ia mendapatkan keseimbangan mental. Namun penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Ziapour, dkk (2014), bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara religiusitas dengan kecemasan. Hal tersebut dikarenakan bahwa 

seseorang yang telah mendekatkan diri kepada Tuhan dan memiliki keyakinan agama 
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yang kuat tidak dapat mengurangi rasa kecemasan atau ketakutan yang berlebihan pada 

seseorang.   

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas, menarik perhatian 

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Apakah Ada Hubungan antara 

Religiusitas dengan Kecemasan Istri Anggota TNI-AD di Asrama Batalyon yang 

Suaminya Bertugas Di Daerah Konflik”. Penulis juga memilih asrama Yon-Kav 

Ambarawa dan Yonif 411 Salatiga sebagai tempat penelitian, dikarenakan pertimbangan 

teknis seperti akses yang cukup mudah antara penulis dengan pihak asrama tersebut dan 

fenomena yang terjadi cukup sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kecemasan Istri Anggota  TNI-AD yang Suaminya Bertugas 

Cemas adalah ketakutan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi seperti yang 

dialami istri anggota TNI-AD yang ditinggal suaminya ke daerah-daerah konflik. 

Perasaan cemas biasanya muncul bila kita berada dalam suatu keadaan yang kita duga 

akan merugikan dan kita rasakan akan mengancam diri kita merasa tidak berdaya 

menghadapinya seperti yang dialami pada istri anggota TNI ketika ditinggal suaminya 

bertugas (Bastaman, 2005). 

Anxiety menurut kamus lengkap psikologi merupakan perasaan campuran berisikan 

ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang yang akan terjadi tanpa 

sebab khusus untuk ketakutannya tersebut, rasa takut atau kekhawatiran kronis pada 

tingkat yang ringan, kekhawatiran atau ketakutan yang kuat dan meluap-luap, dan satu 

dorongan sekunder mencakup suatu reaksi pengindraan yang dipelajari (Chaplin, 2006).  

Sama halnya yang dikemukakan oleh Haber dan Runyon (dalam Suryani 2007) 

bahwa seseorang yang mengalami perasaan gelisah, gugup, atau tegang dalam 
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menghadapi suatu situasi yang tidak pasti, berarti orang tersebut mengalami kecemasan, 

yaitu ketakutan yang tidak menyenangkan, atau situasi pertanda sesuatu yang buruk 

akan terjadi. 

Jadi pengertian kecemasan (Anxiety) menurut Chaplin (2006) yaitu perasaan 

campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa mendatang tanpa 

sebab khusus untuk ketakutannya tersebut, rasa takut atau kekhawatiran kronis pada 

tingkat yang ringan, kekhawatiran atau ketakutan yang kuat dan meluap-luap, dan satu 

dorongan sekunder mencakup suatu reaksi pengindraan yang dipelajari seperti halnya 

yang dialami oleh istri anggota TNI ketika ditinggal suaminya bertugas. 

Dimensi-dimensi kecemasan menurut Haber dan Runyon (1984) yaitu: 

1. Dimensi kognitif yaitu perasaan yang  tidak menyenangkan yang muncul dalam 

pikiran seseorang, sehingga ia mengalami rasa risau dan khawatir. Khawatir ini 

dapat terbentang mulai dari tingkat khawatir yang ringan, lalu panic, cemas, dan 

merasa akan terjadi malapetaka, kiamat, kematian. Saat individu mengalami kondisi 

ini ia tidak dapat berkonsentrasi, mengambil keputusan, dan mengalami kesulitan 

untuk tidur. 

2. Dimensi motorik yaitu perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul dalam 

tingkah laku seperti meremas jari, menggeliat, menggigit bibir, menjentikkan kuku, 

gugup, dan tics. 

3. Dimensi somatis yaitu perasaan tidak menyenangkan yang muncul dalam reaksi 

fisik biologis seperti mulut terasa kering, kesulitan nafas, berdebar, tangan dan kaki 

dingin, pusing seperti hendak pingsan, banyak keringat, tekanan darah naik, otot 

tegang terutama kepala, leher, bahu, dan dada, serta sulit mencerna makanan 
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4. Dimensi afektif yaitu perasaan tidak menyenangkan yang muncul dalam bentuk 

emosi, perasaan tegang karena luapan emosi yang berlebihan seperti dihadapkan 

pada suatu teror. Luapan emosi ini biasanya berupa kegelisahan atau kekhawatiran 

bahwa ia dekat dengan bahaya padahal sebenarnya tidak apa-apa. 

Menurut Nevid, dkk (2005), kecemasan dipengaruhi beberapa faktor antara lain 

faktor sosial lingkungan, faktor biologis, faktor behavioral, faktor kognitif, kepercayaan 

diri, religiusitas. 

Religiusitas  

Religiusitas yang tinggi akan membuat seseorang lebih tenang menghadapi objek 

kecemasan (Mahsun, 2004). Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu 

sistem nilai yang memuat norma tertentu dan norma tersebut menjadi kerangka acuan 

dalam bersikap dan bertingkah laku, agar sejalan dengan keyakinan agama yang 

dianutnya.  

Pengertian religiusitas berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Glock 

dan Stark (dalam Ancok, 2001) adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh 

keyakinannya, seberapa tekun pelaksanaan ibadah, dan seberapa dalam penghayatan 

agama yang dianut oleh seseorang. 

Menurut Glock dan Stark (dalam Subandi 2013) ada 5 aspek atau dimensi dari 

religiusitas (keagamaan), yaitu: religious belief (the ideological dimension) atau 

dimensi keyakinan, religious practice (the ritual dimension), religious feeling (the 

experiental dimension), atau dimensi pengalaman dan penghayatan beragama, religious 

knowledge (the intelectual dimension), atau dimensi pengetahuan, religious effect (the 

consequential dimension). 
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Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecemasan Istri Anggota TNI-AD Di 

Asrama Batalyon yang Suaminya Bertugas di Daerah Konflik 

Dalam perjalanan mengiring suami menjalankan tugasnya kekhawatiran dan 

kecemasan terkadang ikut menambah warna kehidupan istri-istri prajurit TNI AD. 

Selain kepulangan yang tidak pasti, pekerjaan suami yang mengharuskan selama 

beberapa hari bahkan sampai berbulan-bulan keluar masuk daerah-daerah rawan konflik 

juga dapat menimbulkan kekhawatiran pada para istri. Menurut Drajat (dalam Dedeh, 

2010), kecemasan merupakan hal yang sering dihadapi  oleh setiap manusia di dalam 

kehidupan sehari-hari ketika menghadapi  berbagai masalah. 

Menurut Nevid (2005), kecemasan (anxiety) adalah suatu keadaan khawatir yang 

mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Seseorang dikatakan mengalami 

kecemasan saat mengalami gejala-gejala kekhawatiran terhadap sesuatu hal yang tidak 

pasti, sulit berkonsentrasi, gelisah, tidak dapat bersikap santai, kesulitan tidur, atau 

mengalami ganggaun tidur, pucat, mudah letih, tubuh terasa lebih hangat, mual, sesak 

nafas serta sering buang air kecil (Nevid, 2005). 

Menurut Hamid (2000), pada saat cemas individu cenderung akan mencari 

dukungan dari keyakinan agamanya, dukungan ini sangat diperlukan, dzikir dan doa 

sering membantu memenuhi spiritual yang juga suatu perlindungan terhadap tubuh. 

Menurut literature Koenig (dalam Subandi, 2013) menyebutkan bahwa orang yang lebih 

religius mempunyai tingkat kesejahteraan dan kepuasan hidup yang lebih baik, 

menunjukkan rendahnya tingkat kecemasan, lebih mampu dalam mengatasi stress, dan 

rendah kemungkinannya untuk melakukan bunuh diri.  



8 
 

 
 

Pengertian religiusitas berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Glock 

dan Stark (dalam Ancok, 2001) adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh 

keyakinannya, seberapa tekun pelaksanaan ibadah, dan seberapa dalam penghayatan 

agama yang dianut oleh seseorang.  

Hipotesis 

1. Hipotesis Empirik 

  Berdasarkan tinjauan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif yang 

signifikan antara religiusitas dengan kecemasan istri anggota TNI-AD di asrama 

Batalyon yang suaminya bertugas di daerah konflik. 

2. Hipotesis Statistik 

H0 : rxy ≥ 0 

Tidak ada hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dengan kecemasan 

istri anggota TNI-AD di asrama Batalyon yang suaminya bertugas di daerah 

konflik. 

H1 : rxy < 0 

Ada hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dengan kecemasan istri 

anggota TNI-AD di asrama Batalyon yang suaminya bertugas di daerah konflik. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional, yaitu penelitian yang 

menghubungkan antara dua variabel atau lebih (Azwar, 2012) yaitu religiusitas dan 

kecemasan istri anggota TNI-AD yang ditinggal bertugas di daerah konflik Lebanon.  

Populasi dan Sampel 
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Menurut Arikunto (2006) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Nurgiyantoro, dkk. (2009) yang menyatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan anggota subjek penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik. Populasi 

dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan istri anggota TNI-AD di Asrama 

Yon-kav 2 Ambarawa yang suaminya sedang bertugas di daerah konflik Lebanon ada 

29 orang dan di Yonif 411 Salatiga ada 9 orang.  

Instrumen Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan teknik sampel Sampling Jenuh, dimana teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil atau meneliti semua populasi 

yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode angket atau skala pengukuran psikologi. Angket atau skala merupakan 

kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang diajukan secara 

tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 2012). Penelitian ini 

menggunakan dua alat ukur, yakni : 

1. Skala Religiusitas 

Skala pengukuran dalam penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan 

aspek-aspek yang diungkapkan oleh Glock dan Stark (dalam Subandi 2013) yang 

meliputi religious belief (the ideological dimension) atau dimensi keyakinan, 

religious practice (the ritual dimension), religious feeling (the experiental 

dimension), atau dimensi pengalaman dan penghayatan beragama, religious 

knowledge (the intelectual dimension), atau dimensi pengetahuan, religious effect 

(the consequential dimension). Skala religiusitas ini tersusun  dalam 22 item 

pernyataan dalam bentuk skala Likert dan kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan 

dalam penelitian. Berdasarkan seleksi item skala religiusitas yang semula tersusun 
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22 item sesudah itu dilakukan pengujian daya deskriminasi menjadi 20 item (2 item 

gugur) yang kemudian digunakan dalam analisis selanjutnya. Berdasarkan uji 

reliabilitas Alpha Cronbach di peroleh hasil α = 0,890. 

2. Skala Kecemasan Istri Anggota TNI-AD yang Ditinggal Bertugas 

Skala pengukuran dalam penelitian ini disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan 

dimensi-dimensi yang diungkapkan oleh Dimensi-dimensi kecemasan menurut 

Haber dan Runyon (1984) yang meliputi dimensi kognitif, dimensi motorik, 

dimensi somatis, dimensi afektif. Skala Kecemasan Istri Anggota TNI-AD yang 

Ditinggal Bertugas ini tersusun  dalam 20 item pernyataan dalam bentuk skala 

Likert dan kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan dalam penelitian. Berdasarkan 

seleksi item skala religiusitas yang semula tersusun 20 item sesudah itu dilakukan 

pengujian daya deskriminasi menjadi 19 item (1 item gugur) yang kemudian 

digunakan dalam analisis selanjutnya. Berdasarkan uji reliabilitas Alpha Cronbach 

di peroleh hasil α = 0,913. 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Deskriptif  

a. Variabel Religiusitas 

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

deviasi sebagai hasil pengukuran skala Religiusitas (lihat Tabel 1). 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Hasil Pengukuran Religiusitas 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Religiusitas 38 58.00 79.00 71.2105 5.95096 

Valid N 

(listwise) 
38 
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Berdasarkan tabel 1, tampak skor empirik yang diperoleh pada skala 

Religiusitas paling rendah adalah 58 dan skor paling tinggi adalah 79, rata-

ratanya adalah 71,2105 dengan standar deviasi 5,95096 (lampiran D). 

Untuk menentukan tinggi rendahya hasil pengukuran variabel Religiusitas 

digunakan 5 (lima) kategori, yaitu: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah 

dan Sangat Rendah. Jumlah pilihan pada masing-masing item adalah 4 

(empat). Maka skor maksimum yang diperoleh dengan cara mengkalikan skor 

tertinggi dengan jumlah soal, yaitu: 4 x 20 item valid = 80 dan skor minimum 

yang diperoleh dengan cara mengkalikan skor terendah dengan jumlah soal 1 

x 20 item valid = 20. Dengan adanya skor tertinggi, skor terendah dan 

banyaknya kategori, maka dapat dihitung lebar interval dengan rumus sebagai 

berikut: 

              Skor tertinggi-skor terendah 

i =  

                       Banyak Kategori  

                     80-20 

i =  

                         5  

i =   12 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikemukakan kategori sebagai 

berikut:  

 Sangat Tinggi : 68 ≤ x ≤ 80 

Tinggi : 56 ≤ x < 68  

Sedang : 44 ≤ x < 56  

Rendah : 32 ≤ x < 44  
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Sangat Rendah : 20 ≤ x < 32  

Norma Kategorisasi hasil pengukuran Skala Religiusitas dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kategorisasi Pengukuran Skala Religiusitas 

No Interval Kategori Mean N Presentase 

1 68 ≤ x ≤ 80 Sangat Tinggi 71,21 27 71,05% 

2 56 ≤ x < 68 Tinggi  11 28,95% 

3 44 ≤ x < 56 Sedang  0 0% 

4 32 ≤ x < 44 Rendah   0 0% 

5 20 ≤ x < 32 Sangat Rendah  0 0% 

Jumlah  38 100% 

SD = 5,951 Min = 58 Max = 79  

Keterangan: x= Religiusitas 

Berdasarkan Tabel 2. di atas dapat dilihat bahwa 27 orang memiliki skor 

religiusitas yang berada pada kategori sangat tinggi dengan presentase 

71,05%, 11 orang memiliki skor religiusitas yang berada pada kategori tinggi 

dengan presentase 28,95 dan tidak ada istri anggota TNI yang memiliki skor 

religiusitas yang sedang, rendah, dan sangat rendah dengan presentase 0%. 

Berdasarkan rata-rata sebesar 71,21 dapat dikatakan bahwa rata-rata 

religiusitas istri anggota TNI-AD berada pada kategori sangat tinggi. Skor 

yang diperoleh subjek bergerak dari skor minimum sebesar 58 sampai dengan 

skor maksimum sebesar 79 dengan standard deviasi 5,951. 
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b. Variabel Kecemasan Istri Anggota TNI-AD yang Ditinggal Bertugas 

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

standar deviasi sebagai hasil pengukuran skala keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran (lihat Tabel 3.) 

 Tabel 3. Statistik Deskriptif Hasil Pengukuran Skala Kecemasan Istri 

Anggota TNI-AD yang Ditinggal Bertugas 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kecemasan 38 20.00 54.00 35.0263 7.98474 

Valid N 

(listwise) 
38 

    

 

Berdasarkan tabel 3., tampak skor empirik yang diperoleh pada skala 

Kecemasan Istri Anggota TNI-AD yang Ditinggal Bertugas, skor paling 

rendah adalah 20 dan skor paling tinggi adalah 54, rata-ratanya adalah 

35,0263 dengan standar deviasi 7,98474. 

Untuk menentukan tinggi rendahya hasil pengukuran variabel keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran, digunakan 5 (lima) kategori, yaitu: Sangat 

Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah. Jumlah pilihan pada 

masing-masing item adalah 4 (empat). Maka skor maksimum yang diperoleh 

dengan cara mengkalikan skor tertinggi dengan jumlah soal, yaitu: 4 x 19 item 

valid = 76 dan skor minimum yang diperoleh dengan cara mengkalikan skor 

terendah dengan jumlah soal, yaitu 1 x 19 item valid = 19. Dengan adanya 

skor tertinggi, skor terendah dan banyaknya kategori, maka dapat dihitung 

lebar interval dengan rumus sebagai berikut : 
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              Skor tertinggi-skor terendah 

i =  

                    Banyak Kategori  

 

                      76-19 

i =  

                         5  

 

i =   11,4 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikemukakan kategori sebagai 

berikut:  

Sangat Tinggi : 64,6 ≤ x ≤ 76  

Tinggi : 53,2 ≤ x < 64,6 

Sedang : 41,8 ≤ x < 53,2 

Rendah : 30,4 ≤ x < 41,8 

Sangat Rendah : 19 ≤ x < 30,4 

Norma Kategorisasi hasil pengukuran Skala Kecemasan Istri Anggota 

TNI-AD yang Ditinggal Bertugas dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kategorisasi Pengukuran Skala Kecemasan Istri Anggota TNI-AD 

yang Ditinggal Bertugas 

No Interval Kategori Mean N Presentase 

1 64,6 ≤ x ≤ 76 Sangat Tinggi  0 0% 

2 53,2 ≤ x < 64,6 Tinggi  2 5,26% 

3 41,8 ≤ x < 53,2 Sedang  9 23,68% 

4 30,4 ≤ x < 41,8 Rendah  35,03 16 42,11% 

5 19 ≤ x < 30,4 Sangat Rendah  11 28,95% 

Jumlah  38 100% 
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SD = 7.98474 Min =20  Max = 54 

Keterangan: x = Kecemasan Istri Anggota TNI-AD yang Ditinggal Bertugas  

 Berdasarkan Tabel 4. di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada istri anggota 

TNI-AD yang memiliki skor Kecemasan ketika ditinggal bertugas yang 

berada pada kategori sangat tinggi, 2 orang istri anggota TNI-AD memiliki 

skor kecemasan ketika ditinggal bertugas yang berada pada kategori tinggi 

dengan presentase 5,26%, 9 orang istri anggota TNI-AD memiliki skor 

kecemasan ketika ditinggal bertugas yang berada pada kategori sedang 

dengan presentase 23,68%, 16  orang istri anggota TNI-AD memiliki skor 

kecemasan ketika ditinggal bertugas yang berada pada kategori rendah 

dengan presentase 42,11%, dan 11 16  orang istri anggota TNI-AD memiliki 

skor kecemasan ketika ditinggal bertugas yang berada pada kategori sangat 

rendah dengan presentase 28,95%. Berdasarkan rata-rata sebesar 35,03, 

dapat dikatakan bahwa rata-rata kecemasan ketika ditinggal bertugas yang 

berada pada kategori rendah. Skor yang diperoleh subjek bergerak dari skor 

minimum sebesar 20 sampai dengan skor maksimum sebesar 54 dengan 

standard deviasi 7.98474. 

2.  Uji Asumsi  

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, uji linearitas, dan uji korelasi. 

a.  Uji Normalitas  

Uji asumsi dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah data yang telah 

memenuhi asumsi analisis sebagai syarat untuk melakukan analisis dengan 
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teknik korelasi Pearson Product Moment. Pengujian uji normalitas dilakukan 

dengan melihat hasil uji Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel 5. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Religiusitas Kecemasan 

N 38 38 

Normal Parameters
a
 Mean 71.2105 35.0263 

Std. Deviation 5.95096 7.98474 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .158 .154 

Positive .095 .135 

Negative -.158 -.154 

Kolmogorov-Smirnov Z .974 .948 

Asymp. Sig. (2-tailed) .299 .330 

Berdasarkan uji hasil pengujian normalitas pada tabel 5. di atas, kedua 

variabel memiliki signifikansi p>0,05. Variabel religiusitas memiliki nilai K-

S-Z sebesar 0,947 dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 0,299 (p > 

0.05). Oleh karena nilai signifikansi p>0,05, maka distribusi data berdistribusi 

normal. Hal ini juga terjadi pada variabel kecemasan ketika ditinggal bertugas 

yang memiliki nilai K-S-Z sebesar 0,948 dengan probabilitas (p) atau 

signifikansi sebesar 0,330. Dengan demikian data kecemasan istri anggota 

TNI-AD ketika ditinggal bertugas juga berdistribusi normal. 

b.  Uji Linearitas  

 Uji linieritas dilakukan untuk menguji integritas hubungan data yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas berhubungan dengan variabel terikat atau tidak dengan 

menggunakan SPSS seri 16.0 for windows yang dapat dilihat pada tabel 6.  
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Tabel 6. Hasil Uji Linearitas Religiuitas dengan Kecemasan Istri Anggota 

TNI-AD yang Ditinggal Bertugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil uji linearitas diperoleh nilai Fbeda sebesar 0,1207 dengan sig.= 

0,339 (p>0,05) yang menunjukkan hubungan antara religiusitas dengan 

kecemasan istri anggota TNI-AD yang ditinggal bertugas adalah linear 

(lampiran F). 

c.  Analisis Korelasi  

Perhitungan analisis data dilakukan setelah uji asumsi yang meliputi uji 

normalitas dan uji linieritas yang dilakukan dengan SPSS seri 16.0 for 

windows. Hasil korelasi antara religiusitas dengan kecemasan istri anggota 

TNI-AD ketika ditinggal bertugas dapat dilihat pada Tabel 7. berikut ini:  

Tabel 7. Hasil Uji Korelasi antara Religiusitas dengan Kecemasan 

Istri Anggota TNI-AD yang Ditinggal Bertugas 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Kecemasan * 

Religiusitas 

Between 

Groups 

(Combined) 1263.140 16 78.946 1.513 .185 

Linearity 318.693 1 318.693 6.107 .022 

Deviation 

from 

Linearity 

944.448 15 62.963 1.207 .339 

Within Groups 1095.833 21 52.183   

Total 2358.974 37    

 

Correlations 

  Religiusitas kecemasan 

Religiusitas Pearson 

Correlation 
1 -.368

*
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Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi 

antara religiusitas dengan kecemasan istri anggota TNI-AD ketika ditinggal 

bertugas sebesar -0,368 dengan sig. = 0,012 (p < 0.05) yang berarti ada 

hubungan yang negatif signifikan antara religiusitas dengan kecemasan istri 

anggota TNI-AD ketika ditinggal bertugas. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas, maka akan 

semakin rendah kecemasan istri anggota TNI-AD ketika ditinggal bertugas. 

Besarnya variasi kecemasan istri anggota TNI-AD ketika ditinggal bertugas 

dengan religiusitas dapat menjelaskan bahwa religiusitas memberikan 

kontribusi kecemasan istri anggota TNI-AD ketika ditinggal bertugas 13% 

dan sisanya sebesar 87% yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar religiusitas 

yang dapat berpengaruh terhadap kecemasan istri anggota TNI-AD ketika 

ditinggal bertugas. 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara religiusitas dengan kecemasan 

istri anggota TNI-AD di asrama Batalyon ketika suaminya bertugas di daerah konflik, 

didapatkan hasil perhitungan korelasi dengan nilai r = -0,368 dengan signifikansi = 

0,012 (p < 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif 

siginifikan antara religiusitas dengan kecemasan istri anggota TNI-AD yang ditinggal 

bertugas di daerah konflik. Dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti diterima. 

Sig. (1-tailed)  .012 

N 38 38 

Kecemasan Pearson 

Correlation 
-.368

*
 1 

Sig. (1-tailed) .012  

N 38 38 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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Hasil korelasi tersebut mempunyai makna bahwa semakin tinggi religiusitas maka 

semakin rendah kecemasan yang dialami istri anggota TNI-AD yang ditinggal bertugas 

didaerah konflik, sebaliknya semakin rendah religiusitas maka semakin tinggi 

kecemasan yang dialami istri anggota TNI-AD yang ditinggal bertugas di daerah 

konflik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah 

(2011) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan antara 

religiusitas dengan kecemasan seseorang dengan nilai r = -2,149. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki religiusitas yang 

tinggi dan tingkat kecemasan seseorang tersebut rendah.  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini, diperoleh data bahwa 

religiusitas sebesar 71,05% yang berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar istri anggota TNI-AD yang tinggal di Asrama 

Bataltyon memiliki religiusitas yang tinggi. Pada tingkat kecemasan yang dirasakan oleh 

istri anggota TNI-AD sebesar 42,11% yang berada pada kategori rendah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian istri anggota TNI-AD yang ditinggal bertugas memiliki 

tingkat kecemasan yang berada pada taraf rendah. 

Widuri (2008) telah menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

religiusitas dengan tingkat kecemasan, semakin tinggi tingkat religiusitasnya maka 

semakin rendah kecemasannya, semakin rendah religiusitasnya maka semakin tinggi 

kecemasannya. Senada dengan penelitian yang dilakukan dengan Numbers, dkk. (2011) 

menunjukkan pengaruh yang signifikan antara strategi koping istri TNI yang mengalami 

kecemasan saat suaminya bertugas yakni salah satunya dengan cara mendekatkan diri 

dengan Tuhan. Menurut Meichati (dalam Widuri, 2008), hidup keagamaan yang dijalani 
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dan dihayati individu akan memberikan kekuatan jiwa bagi dirinya dalam menghadapi 

cobaan dan tantangan hidup, memberikan bantuan moral dalam menghadapi krisis serta 

menumbuhkan sikap rela menerima kenyataan hidup sebagaimana yang telah 

ditakdirkan Tuhan, sehingga ia mendapatkan keseimbangan mental yang dapat 

mengurangi rasa kecemasannya. Religiusitas yang tinggi akan membuat seseorang lebih 

tenang menghadapi objek kecemasan (Mahsun, 2004). 

Sumbangan efektif yang diberikan religiusitas terhadap kecemasan istri anggota 

TNI-AD yang ditinggal bertugas, religiusitas memberikan kontribusi sebesar 13% dan 

sebanyak 87% dipengaruhi oleh faktor lain di luar religiusitas yang dapat berpengaruh 

terhadap kecemasan istri anggota TNI-AD yang ditinggal bertugas, seperti faktor sosial 

lingkungan, biologis, behavioral, kognitif, dan kepercayaan diri (Nevid, 2005). Dalam 

penelitian ini religiusitas hanya memberikan kontribusi dengan prosentase kecil 

dikarenakan beberapa hal misalnya faktor-faktor lain yang ternyata dapat memberikan 

kontribusi besar, karena pengaruh tempat tinggal mereka yang tinggal di asrama 

Batalyon tersebut menjawab beberapa pernyataan tidak sesuai dengan keadaan dirinya 

(terlalu menutup-nutupi) karena malu dengan relasinya di lingkungan sekitar, selain itu 

juga karena subjek saat membaca dan mengisi angket penelitian tersebut kurang fokus 

dan teliti karena mereka sibuk mengurus aktivitas rumah tangganya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara kecemasan dengan 

kecemasan istri anggota TNI-AD yang ditinggal bertugas, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Koefisien korelasi antara religiuistas dengan kecemasan pada istri anggota TNI-AD 

yang ditinggal bertugas adalah sebesar -0,368  dengan signifikansi 0,012 (p<0,05). 
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Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima. Ini berarti ada hubungan negatif yang signifikansi antara religiusitas dengan 

kecemasan pada istri anggota TNI-AD yang ditinggal bertugas. 

2. Sumbangan efektif religiusitas sebesar 13%, hal ini berarti bahwa 87% kecemasan 

istri anggota TNI-AD tersebut dipengaruhi faktor lain. 

3. Sebagian besar subjek memiliki tingkat religiusitas dengan rata-rata sebesar 71,21 

yang berada pada kategori sangat tinggi dan rata-rata sebesar 35,03 adalah rata-rata 

kecemasan istri anggota TNI-AD ketika ditinggal bertugas yang berada pada kategori 

rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi istri anggota TNI-AD. 

  Diharapkan bagi istri anggota TNI yang ditinggal bertugas sebaiknya lebih 

meningkatkan ibadahnya dan mendekatkan diri pada Tuhan agar dapat meminimalisir 

tingkat kecemasan yang dialaminya, sehingga pada istri anggota TNI-AD yang 

lainnya dapat mengantisipasi keadaan-keadaan yang dialami saat ditinggal bertugas 

oleh suaminya di daerah-daerah konfik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya.  

a. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada penelitian 

selanjutnya untuk meneliti faktor lain yang memengaruhi kecemasan istri 

anggota TNI-AD yang ditinggal bertugas seperti faktor sosial lingkungan, 

biologis, behavioral, kognitif, dan kepercayaan diri.  
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b. Diharapkan populasi pada penelitian selanjutnya dapat diperluas. Selanjutnya, 

dapat juga melakukan subjek penelitian yang lain atau Asrama Batalyon yang 

berbeda tetapi dengan variabel yang sama. 

c. Sebaiknya penelitian tersebut dilakukan diluar lingkungan asrama agar subjek 

penelitian bebas mengisi dengan bebas angket penelitian. Selain itu juga, 

sebaiknya subjek mengisi angket penelitian pada waktu senggang agar bisa lebih 

fokus dalam membaca dan mengisi angket penelitiannya. 
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