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MOTTO 
 

“ The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. 

They must be felt with heart” 

(Helen Keller) 

 

Bagaimana engkau bisa beri kesimpulan? Sementara, engkau belum 

menelusurinya. 

(FA / 13 Agustus 2019) 
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ABSTRAK 
 

Pandemi COVID 19 telah memberikan berbagai dampak negatif dan positif 

terhadap keberlangsungan hidup manusia. Pandemi ini menjadi salah satu stimulus 

utama pada perubahan kegiatan manusia yang tidak hanya berdampak pada 

kesehatan fisik dan mental. Namun, dapat berdampak pada aspek religiusitas 

manusia . Hal ini dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa 

pandemi ini seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan, memakai 

masker, dan masih banyak lagi.  seluruh aspek “dipaksa” untuk menyesuaikan 

dengan kondisi pada saat ini, begitupun agama. Religiusitas pada masa pandemi ini 

berawal dari bagaimana fungsi agama sebagai solusi untuk mengatasi rasa takut, 

kecemasan, yang menjadi frustasi akibat bencana alam yang terjadi. Jika agama 

bersifat stagnan kemungkinan dapat ditinggalkan atau dapat juga semakin beralih 

kepada agama. Berbicara mengenai agama pada masa pandemi, penelitian ini 

mengambil aspek religiusitas mahasiswa AMKT Ruhui Rahayu pada masa pandemi 

COVID 19. 

Agama pada masa pandemi tidak hanya tentang persoalan manusia dengan 

Yang Maha Kuasa. Namun, bagaimana pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan 

ketenangan jiwa pada masa pandemi yang akhirnya menjadi pelarian untuk 

memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan adanya hal tersebut peneliti melakukan 

penelitian religiusitas mahasiswa Asrama Mahasiwa Kalimantan Timur di Era 

Pandemi Covid 19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dengan 

mengambil data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan psikologi agama dengan Teori Hierarki Kebutuhan oleh 

Abraham Maslow dan Teori Dimensi Keberagamaan oleh Glock dan Stark. 

Hasil dari penelitian ini yang pertama, Religiusitas  mahasiswa Asrama 

Ruhui Rahayu Kalimantan Timur pada masa Pandemi COVID 19. Dari segi ritual 

tidak berdampak besar terhadap Mahasiswa Ruhui Rahayu ( stabil) . Pandemi 

menstimulus mahasiswa agar semakin kritis terhadap kebijakan keagamaan. 

Kemudian, pandemi membentuk sebuah kebiasaan baru dalam aktifitas kehidupan 

manusia ( kegiatan offline dialihkan menjadi online). Pandemi Covid ini 

menjadikan manusia beralih kepada agama dalam mengatasi ketakutan dan 

memenuhi rasa aman terhadap bencana. Kedua, faktor pembentuk religiusitas 

mahasiswa AMKT Ruhui Rahayu pada masa pandemi berasal dari rasa takut akan 

kematian yang disebabkan oleh virus COVID 19. Kemudian, literasi media yang 

mendukung terkait informasi keagamaan yang semakin meluas. 

Kata Kunci : Religiusitas, Mahasiswa, Pandemi COVID 19 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang   
 

Pada akhir tahun 2019 diinformasikan dari sebuah Kota yang 

bernama Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, sebuah penyakit yang diawali 

dengan gejala pneumonia yang belum diketahui penyebabnya. Virus 

tersebut pun diidentifikasi sebagai virus corona yang bermutasi menjadi 

SARS CoV 2 atau disebut dengan istilah Coronavirus Disease karena 

muncul pada desember 2019 maka disebut sebagai COVID 19. Karena 

penyebaran virus ini secara global sangat cepat. Maka pada 11 maret 2020 

WHO menetapkan COVID -19  sebagai pandemi1. Tingkat penyebaran 

informasi terkait COVID19 yang sangat cepat sehingga mengakibatkan 

kepanikan, kecemasan dan respon stress yang berdampak pada kesehatan 

manusia diseluruh dunia. Pandemi ini pun merupakan krisis global yang 

membutuhkan kesadaran kolektif dalam skala perubahan yang sangat 

besar.2 

Terdapat lebih dari 27 negara telah menerapkan lockdown. Namun, 

berbeda dengan Indonesia yang masih mempertimbangkan ekonomi dan 

kultural.3 Hal ini terjadi diseluruh dunia dan pada masa tersebut belum ada 

vaksin ataupun obat antivirus untuk mencegah dan mengobati infeksi yang 

                                                           
1 Suhadi (dkk), “Pembatasan Hak Beragama Di Masa Wabah Covid 19”, Juni 2020, hlm 1. 
2 Arif Widodo, Teror Informasi dan Perilaku Mahasiswa Dalam Penggunaan Media Sosial 

Selama Pandemi Covid-19. Juli 2020, hlm. 45–58. 
3 Shadiqi  (dkk). Panic Buying pada Pandemi COVID - 19 : Telaah Literatur dari 

Perspektif Psikologi. Psikologi Sosial, Mei 2020, hlm. 2. 
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terjadi pada penderita. Malangnya, akibat wabah pandemi ini hampir semua 

aktifitas manusia dihentikan dan diharuskan stay home untuk menghindari 

bertatap muka langsung dan kerumunan diluar rumah. Dampak dari hal 

tersebut pun membuat aktifitas  manusia dialihkan secara online.  

Peristiwa tersebut juga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. 

Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak pekerja yang terkena PHK, 

banyak pengiriman atau ekspedisi yang tertunda, jalur perdagangan ditutup, 

kemudian, jalur transportasi laut, udara, dan darat pun ditutup untuk 

menghindari penyebaran wabah COVID 19. Bahkan kegiatan keagamaan 

diruang publik pun dialihkan versi online yang kemudian memunculkan 

perspektif baru terhadap religiusitas manusia pada masa ini. Misalnya 

kegiatan seluruh masjid, gereja, vihara, klenteng, dan tempat peribatan 

lainnya yang pada masa itu harus di segel atau ditutup sementara. Hal ini 

menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat umum bahkan anggota 

keagaaman khusus. 

Akibat dari wabah COVID-19 ini menimbulkan kebijakan Lock 

Down dan Stay at Home membuat manusia harus berkomunikasi melalui 

platform zoom, google classroom, google Meet, dsbnya. Dan ini pun 

membuat seluruh sekolah atau perkuliahan diliburkan secara tatap muka. 

Namun, tetap berjalan secara online. Khusus terkait kegiatan keagamaan, 

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan beberapa 

kebijakan. Hal tersebut pun diberlakukan di kalangan ormas keagamaan. Di 

kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan 
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Fatwa No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ibadah dalam situasi 

Terjadi Wabah Covid-19. Kemudian, di kalangan umat Hindu, Parisadha 

Hindu Dharma Indonesia (PHDI) juga menerbitkan Surat No. 310/PHDI 

Pusat/III/2020 tentang pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 

1942.4 

Pusat keagaamaan di masyarakat seperti Gereja, Masjid, dan tempat 

ibadah lainnya pun harus ditutup. Secara umum rumah ibadah merupakan 

tempat sentral para umat untuk menjalankan ritual atau salah satu tempat 

untuk berkomunikasi guna menjaga ikatan dengan Tuhan. Namun, seluruh 

agenda yang sudah disiapkan harus mengalami perubahan secara cepat. Hal 

ini pun mengubahnya menjadi ibadah online atau menggelar doa bersama 

melalui aplikasi zoom sebagai wujud agar ikatan kepada tuhan tetap terikat 

dan komunikasi antar jemaat.  

Memasuki Era New Normal, banyak masjid sudah melaksanakan 

ibadah berjamaah seperti biasa. Namun, tetap mengikuti aturan atau 

protokol seperti membawa sajadah pribadi, memakai masker, shaf yang 

berjarak. 

Fungsi Beragama dalam hal ini dapat memicu keinginan manusia 

untuk mengatasi frustasi yang muncul akibat faktor ekonomi, bencana alam, 

hubungan sosial, dan kematian.5  Agama  dalam hal ini tidak hanya menjadi 

persoalan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tapi juga persoalan 

                                                           
4 Akmal Salim Ruhana dan Haris Burhani, Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Umat 

Beragama Menghadapi Covid-19, hlm.7-9 
5 Nico Syukur Dister, Pengalaman dan Motivasi Beragama,(Yogyakarta : Kanisius, 1990), 

hlm. 74) 
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psikologis ( pemenuhan kebutuhan untuk membentuk kepribadian yang 

kuat dan ketenangan jiwa). 6 

Perilaku beragama individu secara nyata dapat diukur dari ritual 

beragama ( sholat, sembahyang, menelaah kitab) dan perilaku tersebut  

mendatangkan manfaat spiritual ( seperti berdoa sebelum makan, berdoa 

memohon perlindungan dari bencana).7 Melihat realitas yang semakin 

dinamis dalam masa pandemi ini manusia dihadapkan tantangan yang 

sangat besar. Begitu pula agama, ketika agama hanya statis, maka tidak 

mustahil agama akan kehilangan pemeluknya dan dianggap tidak relevan 

lagi dalam kehidupan nyata masyarakat.8 

Pandemi ini menjadi stimulus agar manusia cepat beradaptasi dalam 

aktifitas  yang mengharuskan berjarak. Peneliti melihat bahwa salah satu 

yang terkena dampak adalah mahasiswa. Mulai dari perkuliahan yang 

dialihkan secara online. Kemudian, stress pada saat pandemi dikarenakan 

menumpuknya tugas, kurangnya interaksi secara langsung dengan teman-

teman yang lain. Kemudian, muncul pertanyaan apakah pandemi ini 

berdampak dengan religiusitas individu. Bagaimana agama berperan dalam 

jiwa individu pada masa pandemi ini. 

Terkait dengan peristiwa tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih dalam tentang bagaimana bentuk religiusitas mahasiswi asrama Ruhui 

                                                           
6 M. Amin Abdullah, Studi Agama : Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1999) hlm.10. 
7 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama Sebuah Pengantar,(Bandung: Mizan Pustaka, 

2005), hlm. 31-32. 
8 Dikutip dari kata pengantar Th. Sumartana Dalam Robert Audi, Agama dan Nalar Sekuler 

dalam Masyarakat Liberal, terj, Yusdani dan Aden Wijdan ( Yogyakarta : UII Press, 2002), xvi. 
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Rahayu pada saat pra dan fase pandemi covid 19. Peran institusi yang 

menjadi salah satu pembentuk religiusitas seseorang yang dikarenakan 

menempuh pendidikan dalam lembaga yang melekat dengan unsur 

keagamaan. Kemudian, program kegiatan keagamaan mingguan atau 

Tahunan (Yasinan setiap malam Jum’at, perayaan hari besar Islam) yang 

ada dalam program kerja kepengurusan asrama Ruhui Rahayu sebagai salah 

satu pembentuk religiusitas keagamaan mahasiswi Ruhui Rahayu. Dan juga 

SDM yang terdiri dari agama Islam dan non Islam. Komunikasi antar 

penghuni dengan latar belakang yang berbeda (agama, daerah tempat 

tinggal, lingkungan keluarga, dan latar belakang pendidikan) menciptakan 

keharmonisan dalam toleransi yang tinggi.  

Dari peristiwa diatas peneliti ingin mengulik dan menyelidiki 

apakah pandemi ini berpengaruh dengan religiusitas manusia khususnya 

mahasiswa AMKT Ruhui Rahayu dengan judul “ Religiusitas Mahasiswa 

asrama Ruhui Rahayu di Masa Pandemi COVID 19 yang menggunakan 

pendekatan psikologi agama”. Peneliti berusaha membahas dan mecoba 

melihat secara detail apakah wabah pandemi covid-19 berdampak pada 

religiusitas mahasiswi Asrama Ruhui Rahayu Kalimantan Timur. 

Ketertarikan penulis diawali karena dimasa sekarang pandemi covid 19 

menjadi stimulus utama perubahan religiusitas masyarakat karena secara 

tidak langsung dipaksa untuk beradaptasi dengan kegiatan yang dilakukan 

dengan teknologi yang canggih. Dan AMKT Ruhui Rahayu adalah salah 

satu lembaga pemerintah yang sumber daya manusianya terdiri dari 
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mahasiswa multiagama yang menempuh pendidikan diberbagai universitas 

di Yogyakarta. Uniknya terdapat beberapa yang menempuh pendidikan di 

institusi agama seperti UIN, UAD, dan SANATA DHARMA . Dan peran 

literasi media pun menjadi salah satu alasan dilakukannya penelitian ini. 

Informasi agama atau berita yang beredar dalam sosial media pun menjadi 

salah satu pembentuk perubahan religiusitas keagamaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu dikaji, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Religiusitas mahasiswa Asrama Ruhui Rahayu Kalimantan 

Timur di masa pandemi COVID- 19? 

2. Apa saja faktor pembentuk religiusitas mahasiswa Asrama Ruhui 

Rahayu Kalimantan Timur  pada masa pandemi COVID 19? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat religiusitas mahasiswi asrama Ruhui Rahayu 

Kalimantan Timur sebelum dan di masa pandemi COVID 19. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pembentuk religiusitas mahasiswi 

asrama Ruhui Rahayu pada masa pandemi COVID 19. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini dibuat sebagai bentuk sumbangsih keilmuan terhadap 

prodi Studi Agama-Agama, terkhusus studi dalam hal ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan pendekatan psikologi agama dan topik yang 

berkaitan dengan religiusitas. Serta diharapkan menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik peneliti yang diangkat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dekskripsi terkait  

dampak atau pengaruh pandemi covid-19 kepada religiusitas, serta 

dapat juga menambah pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca di 

masa yang akan datang.  

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam suatu penelitian perlu di dukung oleh hasil-hasil penelitian 

sebelumnya, antara lain:  

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zainuddin Mz Saragih “ 

Religiusitas Mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama Angkatan 2014 

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga”. 

Penelitian ini membahas terkait religiusitas mahasiswa  Prodi SAA 

angkatan 2014 dari sisi kualitas dan kuantitas. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan perkembangan religiusitas dalam sisi kualitas dan 

kuantitas  yang bermakna positif  dan proses tersebut menjadi penting 

dikarenakan mahasiswa jurusan SAA sebagai penggerak perubahan. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis ( observasi dan 
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wawancara ). Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Glock 

dan Srtark Dimensi Keberagamaan. Persamaannya sama-sama 

mengangkat tema religiusitas. Namun, lokasi dan subjek penelitiannya 

berbeda serta kondisi dan situasi pada masa tersebut sebelum pandemi 

COVID 19.9 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Kusnadi Pramana “ Aspek 

Religiusitas Mahasiswa di Kelurahan Demangan, Kecamatan 

Gondokusuman Yogyakarta “. Berdasarkan penelitian tersebut, secara 

garis besar mahasiswa kost disekitar kelurahan memiliki religiusitas 

yang baik. Namun, dimensi praktik seperti sholat belum bisa terlaksana 

sepenuhnya menurut informasi dari beberapa informan. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  Persamaannya sama-sama 

mengangkat tema religiusitas dan berbedaannya dari segi teori (teori 

Thouless ) dan subjek penelitian.10 

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh Dadang Darmawan, dkk yang 

berjudul “ Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi 

COVID 19” . penelitian ini menjelaskan terkait sikap keberagamaan 

masyarakat muslim yang terbagi menjadi dua : pertama, partisipasi 

tetap tinggi, sehingga tidak peduli apapun resikonya terhadap 

kebijakan yang telah dibuat dan rasionalitas diabaikan. Kedua, ibadah-

                                                           
9 Zainuddin  Mz Saragih, “Religiusitas Mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama Angkatan 

2014…,”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 15-18. 
10 Kusnadi Pramana, “Aspek Religiusitas Mahasiswa di Kelurahan Demangan Kecamatan 

Gondokusuman Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017, hlm. X. 
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ibadah yang bisa dilakukan sendiri. Rasionalitas mereka cenderung 

tinggi, sehingga memahami kebijakan yang dibuat untuk kepentingan 

bersama. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti religiusitas 

masyarakat di masa pandemi. Kekurangannya lokasi penelitian tidak 

dijelaskan, penelitian ini dilakukan melalui observasi dan buku-buku. 

Dan teori yang digunakan menggunakan teori interaksi simbolik ( 

Herbert Mead dan Hearbert Blumer).11 

Kempat, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun dkk “Gambaran 

Psikologis Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Selama Pandemi”. 

Hasil dari penelitian ini masalah psikologis yang dialami oleh 

mahasiswa karena pembelajaran daring yaitu kecemasan. Kemudian, 

diharapkan screening terhadap kesehatan mental mahasiswa secara 

berkala. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mahasiswa 

dari segi psikologis dan situasi pandemi covid 19. Perbedaannya 

terlihat dari jenis penelitian yaitu menggunakan metode kuantitatif dan 

Sampel berjumlah 190 mahasiswa.12 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Arif Widodo “ Teror 

Informasi dan Perilaku Mahasiswa Dalam Penggunaan Media Sosial 

Selama Pandemi Covid 19”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penggunaan media sosial dikalangan mahasiswa selama 

pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. 

                                                           
11 Darmawan  (dkk). “Sikap Keberagamaan Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19. 

Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya”, Mei 2020, hlm. 116–124. 
12 Hasanah (dkk), “Gambaran Psikologis Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Selama 

Pandemi Covid-19”. Jurnal Keperawatan Jiwa, Agustus 2020, hlm. 219. 
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Jenis penelitian kuantitatif. Lokasi Penelitian di Universitas Mataram. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2020. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mahasiswa dalam menggunakan media sosial 

cukup bijak. Mahasiswa menggunakan media sosial untuk mengakses 

dan menyebarkan informasi yang benar dan bernilai edukasi. Sikap 

mahasiswa terhadap teror informasi adalah tidak mudah menyebarkan 

informasi sebelum diketahui kebenarannya serta tidak ikut-ikutan 

membuat konten yang berisi berita hoax. Perbedaannya penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dan objek penelitian terkait 

penggunaan media sosial pada masa pandemi.13 

Keenam, penelitian ini dilakukan oleh Wahyu Rahardjo “Social 

Media Fatigue Pada Mahasiswa Di Masa Pandemi COVID-19: Peran 

Neurotisisme, Kelebihan Informasi, Invasion Of Life, Kecemasan, 

Dan Jenis Kelamin “. Jurnal ini ditulis oleh Wahyu Rahardjo, Nurul 

Qomariyah, Indah Mulyani & Inge Andriani. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji secara empiris apakah neurotisisme, kelebihan 

informasi, invasion of life, dan kecemasan memengaruhi social media 

fatigue pada mahasiswa yang belajar di rumah karena pandemi 

COVID-19. Hasil penelitian ini juga menunjukkan besarnya 

sumbangan kelebihan informasi terhadap social media fatigue dan 

lebih rentannya kelompok mahasiswa pria untuk mengalami social 

                                                           
13 Arif Widodo, “Teror Informasi dan Perilaku Mahasiswa Dalam Penggunaan Media 

Sosial Selama Pandemi Covid-19”, Juli 2020, hlm 1. 
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media fatigue saat belajar di rumah selama pandemi COVID- 19. 

Pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi diharapkan dapat 

memperhatikan efek belajar di rumah bagi mahasiswa selama pandemi 

COVID-19.  

Dalam riset ini ditemukan bahwa keberadaan mahasiswa dirumah 

karena pandemi Covid 19 rentan mengalami social media fatigue 

karena media social biasa digunakan sebagai coping stress dalam hal 

ini menjadi sumber stress baru. Kurang terpenuhinya kegiatan privasi 

disebabkan interaksi perkuliahan dimedia sosial, kecemasan dan 

ketakutan yang muncul setelah beberapa individu banyak yang 

terpapar informasi-informasi terkait covid 19. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan partisipan 639 mahasiswa 

yang diukur melalui teori Bright, Kleiser, dan Grau (2015)14 

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Dana Riksa Buana dalam 

“Jurnal Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi 

Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”. Fokus 

dalam penelitian ini adalah bagaimana respon masyarakat dalam 

menghadapi Covid 19 dan cara mengatasinya. Metode penelitian yang 

digunakan oleh penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan 

pendekatan dekskriptif analisis. Hasil yang menunjukkan bahwa 

perilaku yang ditampilkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan 

                                                           
14 Wahyu Rahardjo (dkk). “Social Media Fatigue Pada Mahasiswa Di Masa Pandemi 

COVID-19: Peran Neurotisisme, Kelebihan Informasi, Invasion Of Life, Kecemasan, Dan Jenis 

Kelamin “. Telaah Literatur dari Perspektif Psikologi Sosial, Mei 2020 hlm. 12. 
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pemerintah didasari bias kognitif. Bias kognitif adalah hasil dari upaya 

otak manusia untuk menyederhanakan pemrosesan informasi. 

Penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan pendekatan 

dekskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teori Bias Kognitif.15 

Beberapa penelitian di atas membahas tentang bagaimana 

respon dan dampak pandemi terhadap manusia dan proses 

pengalaman religiusitas individu. Penelitian ini dilakukan untuk 

melihat dan menganalisis bagaimana pola religiusitas yang dialami 

mahasiswi Asrama Ruhui Rahayu Kalimantan Timur pada masa 

pandemi Covid-19.  

F. Kerangka Teori 

 Teori yang dijadikan landasan berfikir untuk menjelaskan dan 

menganalisis religiusitas selama masa pandemi dalam penelitian ini adalah 

teori Hierarki kebutuhan yang di pelopori Abraham Maslow dan Dimensi 

Keberagamaan oleh Glock dan Stark. Kedua teori ini, digunakan untuk 

menjelaskan proses motivasi beragama yang diperantara oleh ketakutan-

ketakutan atau kehilangan self control yang menimbulkan kesadaran 

beragama. Kemudian, Maslow dalam Teori Motivasi manusia yang 

menjelaskan hierarki kebutuhan manusia dan mengurutkannya menurut 

prioritas manusia dalam pemenuhannya. Hal tersebut dibagi menjadi dua 

                                                           
15 Riksa Buana, Jurnal Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi 

Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. Tahun (2017), hlm. 213. 
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yaitu D-Needs atau deficiency needs yang muncul dari kebutuhan akan 

pangan, tidur, rasa aman dan lainnya. Kemudian, B-Needs atau beeing 

needs seperti keinginan memenuhi potensi diri. Hierarki kebutuhan 

menurut Maslow seperti yang dibawah ini:16 

HIERARKI KEBUTUHAN MENURUT MASLOW17 

 
Bagan : 1.1 Hierarki kebutuhan secara rinci 

                                                           
16 Matt Jarvis, Teori-Teori Psikologi, ( Bandung: Nusamedia, 2006), hlm.94. 
17 Frank G.Goble, Mazhab Ketiga : “ Psikologi Humanistik Abraham Maslow”, 

(Yogyakarta: Kanisius,1987) hlm 92. 
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Bagan : 1.2 Hierarki Kebutuhan menurut Maslow 
 

Maslow menguraikan beberapa aspek ini sebagai berikut :18 

1. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan Fisiologis merupakan kebutuhan dasar manusia, 

seperti makan, minum, tidur, jika tidak terpenuhi maka manusia tidak 

dapat hidup. Seperti halnya orang yang kelaparan berat, ia akan 

termotivasi untuk memenuhi rasa laparnya. Sementara kebutuhan yang 

lain belum mempengaruhinya. Ketika kekurangan kebutuhan fisik dapat 

membuat potensi manusia tenggelam atau jika dalam kondisi lapar berat 

tidak dapat berkonsentrasi dalam kegiatan yang lain. 

2. Kebutuhan akan rasa aman  

                                                           
18 Hendro Setiawan, Manusia Utuh ; sebuah kajian atas pemikiran Abraham Maslow, 

(Yogyakarta : Kanisius, 2014),hlm. 39-43. 

Aktualisasi 

Diri

Kebutuhan Untuk 

Dihargai

Kebutuhan Sosial

Kebutuhan Akan Rasa Aman

Kebutuhan Fisiologis
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Fase kedua setelah kebutuhan dasar atau primer terpenuhi, 

muncul kebutuhan akan rasa aman, misalnya : perlindungan, 

keamanan, kebebasan akan rasa takut dan kekacauan. Maslow 

mengatakan bahwa manusia membutuhkan rasa aman dari 

marabahaya atau ancaman. 

3. Kebutuhan Sosial 

Dalam hal ini, jika kebutuhan dasar dan rasa aman telah terpenuhi 

maka kebutuhan sosial merupakan salah satu hal yang juga harus 

terpenuhi, sebab manusia dikenal dengan makhluk sosial. kebutuhan 

sosial itu didekskripsikan seperti kebutuhan akan kepemilikan dan cinta. 

Jika kebutuhan dasar dan rasa aman sudah terpenuhi, maka muncul 

kebutuhan akan cinta dan perhatian, dan kebutuhan dimiliki dan 

memiliki. Didekskripsikan kebutuhan cinta seperti kebutuhan memberi 

dan menerima perhatian orang lain. Seperti yang diketahui bahwa dasar 

manusia adalah makluk sosial. menurut Maslow cinta dalam hal ini 

bukanlah merujuk kepada “seks”. Namun, dijelaskan bahwa manusia 

butuh bersosialisasi  karena kecendrungan berkumpul, berinteraksi, 

menjadi bagian dari kelompok antar manusia. 

4. Kebutuhan untuk dihargai 

Kebutuhan dihargai adalah tingkatan yang akan muncul dan 

menjadi dominan. Maslow mengatakan bahwa semua orang dalam 

kondisi normal pasti ingin dihargai, dihormati oleh diri sendiri dan 
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orang lain. Hal seperti pengakuan atas eksistensi atau keberadaan orang 

lain. Dampak dari fase tersebut menimbulkan percaya diri, merasa kuat, 

mampu, bernilai, atau orang yang berguna bagi dunia. Maslow pun 

mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu : pertama, kebutuhan 

dianggap kuat, dapat menggapai sesuatu, mandiri, percaya diri. Namun, 

sebaliknya jika tidak terpenuhinya kebutuhan ini maka akan 

menghasilkan perasaan putus asa, minder, insecure, dan ketakutan. 

5. Kebutuhan untuk aktualisasi diri 

Kebutuhan ini akan muncul ketika empat kebutuhan yang lain sudah 

terpenuhi. Maslow mengatakan bahwa fase ini menggambarkan 

aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang dalam mencapai tujuan 

diciptakan dan dilahirkannya seseorang. Pencapaian aktulisasi diri 

dicirikan dengan pencapaian psikologis yang tinggi yang memunculkan 

fenomena pengalaman puncak, nilai-nilai pertumbuhan, atau perubahan 

persepsi yang semakin jernih terhadap realitas, dan dorongan untuk 

selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebut fase bahwa manusia 

telah mencapai puncak tertinggi kesadaran dan kebijaksanaannya. Dan 

memiliki cara pandang atau persepsi yang jernih terhadap realitas. 

Kebahagiaan muncul pada fase ini. artinya ketika beberapa hal telah 

terpenuhi maka manusia sudah mencapai level kesadaran dan 

kebijaksanaanya atau dikatakan sebagai “positive human”. 
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Menurut maslow, hierarki kebutuhan tersebut merupakan kunci 

untuk menjelaskan motivasi, sikap mental, cara berpikir, dan bahkan 

pada tingkat tertinggi seperti fenomena spiritual atau beragama. Seluruh 

tingkatan tersebut adalah bagian sifat dasar yang dimiliki manusia. Jika 

kebutuhan yang lebih rendah belum terpenuhi maka kebutuhan yang 

lebih tinggi belum muncul atau dominan. Namun, bukan berarti 

kebutuhan yang pertama harus terpenuhi 100% baru kebutuhan 

selanjutnya muncul. Munculnya kebutuhan tersebut pun tidak spontan 

tetapi muncul secara bertahap. Misalnya kebutuhan A terpenuhi 10 %, 

maka kebutuhan B belum muncul, ketika kebutuhan A 75% maka 

kemungkinan kebutuhan B 50%.  

Peneliti menggunakan Psikografi atau peta keberagamaan 

Glock dan Stark untuk melihat bagaimana proses religiusitas yang 

terjadi di AMKT Ruhui Rahayu. Lima dimensi tersebut,yaitu : 

Ideologis, Ritualistis, Eksperiensial, Intelektual, dan Konsekuensial. 

Dalam penelitian ini religiusitas dimaknai sebagai proses ketika 

mahasiswa menganut, mempercayai, melaksanakan, mentaati, dan 

menjalakan ajaran atau doktrin yang di aktualisasikan dalam kegiatan 

sehari-hari. 
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Menurut Glock dan Stark terdapat 5 dimensi dalam penilaian religiusitas, yaitu :19 

1. Dimensi Keyakinan ( ideologis) 

Hal ini berisi tentang bagaimana kepercayaan dan keyakinan 

berkolaborasi terhadap ajaran agamanya. Keyakinan menjadi hal dasar dalam 

beragama. Kuncinya adalah berpegang teguh dan mengakui kebenaran dari 

seperangkat agama yang dijalani. 

2. Dimensi Praktik Agama ( ritualistik )  

Aspek ini berisi tindakan keagamaan atau praktek-praktek suci yang 

dilakukan oleh pemeluk agama. Hal ini mengacu kepada ritual atau ibadah 

yang ditetapkan agama. Seperti tata cara ibadah, puasa, sholat, baca kitab. 

3. Dimensi Eksperiensial ( pengalaman ) 

Dimensi ini berkaitan dengan perasaan atau pengalaman keagamaan 

yang tidak biasa atau suatu sensasi yang dialami oleh seseorang yang 

didalamnya terdapat esensi ketuhanan . Seperti menemukan ketenangan 

dalam beribadah, merasa bahagia ketika membaca Al-Qur’an.  

4. Dimensi Intelektual 

Dimensi ini menjelaskan terkait informasi atau pengetahuan akan ajaran 

agama yang diketahui oleh pengikutnya mengenai dasar-dasar dalam agama 

                                                           
19 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama Sebuah Pengantar,(Bandung: Mizan Pustaka, 

2005) hlm. 44-47. 
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seperti kitab suci, ritual atau praktek. Seperti Perjanjian Baru dalam agama 

Kristen, tata cara sholat dalam agama Islam. 

5. Dimensi Konsekuensial 

Dimensi ini menjelaskan tentang akibat atau dampak ajaran agama yang 

dilakukan. Efek nya terdapat hal negatif dan positif. Efek positifnya seperti 

setelah melakukan doa bersama terdapat ketenangan batin yang mendalam. 

Efek negatif, misalnya dikarenakan pemahaman yang belum matang seperti 

pemahaman akan bom bunuh diri massal atau berjihad. 

G. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif 

yang menggunakan pendekatan psikologi agama. Dalam menyelesaikan penelitian 

ini penulis berupaya mengkaji langsung bagaimana sikap keberagamaan mahasiswa 

Asrama Ruhui Rahayu Kalimantan Timur pra dan dalam fase pandemi COVID 19. 

Penulis merujuk pada metode penelitian kualitatif. Berikut penjelasannya: 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data yang dekskriptif 

yang berlaku pada pengetahuan humanistik atau interpretatif yang secara 

teknis penekanannya lebih pada teks.20  Penelitian ini mengkolaborasikan 

penelitian yang menggunakan buku-buku dan jurnal  sebagai sumber datanya 

                                                           
20 Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu 

Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu Sosial, terj. Arief Furchan ( Surabaya: Usaha Nasional, 

1992), hlm. 12. 
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dan penelitian lapangan.21 Metode yang di aplikasikan yaitu metode 

dekskriptif analisis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran 

secara rinci dan sistematis mengenai bagaimana Religiusitas pada sebelum 

dan dalam masa pandemi. Apakah pandemi sangat berpengaruh kepada 

religiusitas seseorang.22 Data yang diambil berdasarkan hasil wawancara dan 

perilaku keberagamaan yang dialami oleh mahasiswi  AMKT Ruhui  Rahayu 

pada masa pandemi. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang berisi keterangan yang diperoleh 

peneliti secara langsung dari sumbernya, hal ini ditinjau secara langsung pada  

mahasiswa asrama Ruhui Rahayu yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara.  

Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh melalui referensi 

seperti jurnal, buku-buku, majalah, berita, yang ada hubungannya dengan 

judul penelitian penulis sebagai bahan untuk mengkaji dan menelaah.23 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menggunakan teknik, 

                                                           
21 Sutrisno Hadi, “Metodologi Riset ”, (Yogyakarta: Rake Sarasih, 2002), hlm. 3 
22 Gunawan,.”Metode Penelitian Kualitatif”, hlm. 27.  
23 Bagja Waluya. Sosiologi : Rancangan Metode Penelitian Sosial, ( Bandung : Setia 

Purnama Inves, 2007), hlm 79. 
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yaitu Observasi dilakukan agar upaya dalam mengamati objek baik langsung 

maupun tidak langsung. Kemudian, Wawancara dalam hal ini wawancara 

informan yang berkaitan dengan motivasi beragama dan kegiatan keagamaan 

selama pandemi COVID 19. Wawancara merupakan usaha mencari informasi 

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.24 

Peneliti akan melakukan tanya jawab mengenai pokok penelitian ini. 

Peneliti mengambil sampel 10 orang dari 22 mahasiswa asrama Ruhui 

Rahayu di Jogja maupun yang belum di Yogya yang merupakan penghuni 

tetap AMKT Ruhui Rahayu. Mahasiswa asrama Ruhui Rahayu berjumlah 22 

orang penghuni diantaranya 3 orang beragama Kristen dan 18 orang 

beragama Islam. Pada saat penelitian informan yang berada di asrama 

berjumlah 4 orang. Sedangkan, 6 orang lainnya selama pandemi berada di 

luar Yogya. Dan menggunakan teknik dokumentasi melalui data atau tulisan-

tulisan yang berkaitan dengan dampak pandemi terhadap religiusitas 

mahasiswa. Kemudian, diperkuat dengan hasil wawancara. 

4. Teknik Analisis Data 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan setelah data terkumpul 

semuanya. Maka peneliti melakukan pengolahan data yang menggunakan 

model Miles dan Huberman.  Peneliti akan mendekskripsikan religiusitas 

mahasiswa asrama Ruhui Rahayu pada masa pandemi ini. seluruh data 

dikumpulkan setelah proses wawancara dan dokumentasi telah lengkap. 

                                                           
24 Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Surakarta:UNS, 2006), hlm 74. 
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Kemudian hasil dari wawancara digunakan sebagai koleksi data yang 

dijadikan pendukung penelitian ini. Kemudian, akan dilakukan klasifikasi 

dari berbagai data nantinya perlu diuji kembali ketepatan data dari sumber. 

Data yang diperoleh akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu :25 

a. Reduksi Data ( Data Reduction) 

 Reduksi data merupakan tahapan merangkum, memilah hal-hal 

pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian, 

setelah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih detail . 

b.  Penyajian data ( Data Display) 

 Penyajian data yaitu informasi yang diuraikan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori yang membantu kita dalam 

memahami dan pengambilan kesimpulan dan tindakan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

 Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah seiring 

lamanya penelitian yang dilakukan, yang nantinya semakin 

berkembang menjadi detail dan sesuai dengan data yang ada. Sehingga 

kesimpulan tersebut mencakup inti dari data yang diperoleh. 

                                                           
25 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif,  ( Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.246 -252. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh 

religiusitas di masa pandemi bagi mahasiswa. Kemudian, bagaimana 

pola dan proses religiusitas yang ada dalam menjalani kehidupan sehari-

hari. Penelitian ini terbagi dalam beberapa sub bab pembahasan sebagai 

berikut : 

Bab I, berisi tentang latar belakang penelitian yang 

menguraikan penjelasan penulis terkait objek penelitian, dari 

penjelasan tersebut ditemukan permasalahan akademik yang perlu 

dianalisis sesuai metode penelitian yang sudah diajukan.  Penelitian ini 

menggunakan pendekatan psikologi agama yang difokuskan pada 

religiusitas yang di alami oleh informan sebelum pandemi ada dan 

selama pandemi covid 19. Selanjutnya berisi tujuan, dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian. 

Bab II, bagian ini berisi terkait gambaran umum objek 

penelitian yang meliputi wilayah, sejarah dan lingkungan sosial Asrama 

Mahasiswi Ruhui Rahayu Kalimantan Timur. Hal ini untuk mengetahui 

bagaimana lingkungan informan, baik dari segi pendidikan, sosial, 

budaya, dan agama.  

Bab III, berisi tentang bagaimana sikap keberagamaan yang 

dialami mahasiswa asrama Ruhui Rahayu pra dan fase COVID 19. 
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Bab VI, berisi mengenai faktor-faktor sikap religiusitas 

mahasiswa asrama Ruhui Rahayu pada era pandemi COVID 19. 

Bab V, berisi kesimpulan dan saran. Bab ini sebagai penutup 

dalam pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang 

berupa kesimpulan dan saran – saran.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan hasil analisis penelitian tentang Religiusitas 

Mahasiswa AMKT Ruhui Rahayu di Era Pandemi COVID 19, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pandemi COVID 19 tidak begitu berdampak kepada pola religiusitas 

mahasiswa AMKT Ruhui Rahayu Yogyakarta, dari dimensi Ritualistik yang 

dilakukan pada saat pandemik, terdapat 3 informan yang mengalami 

peningkatan kualitas ibadah, kemudian terdapat 6 informan yang tidak 

mengalami perubahan dalam ibadah ( stabil), dan 1 informan tidak aplikatif 

sesuai doktrin agama. Kondisi pada saat pandemi ternyata lebih berdampak 

kepada situasi pelaksaanan ibadah yang biasanya boleh berkumpul dalam 

satu ruangan menjadi ibadah masing-masing dirumah.  

2. Wabah ini menjadikan keyakinan akan keberadaan yang Maha Kuasa itu 

menjadi semakin besar. Perasaan yakin dan bersyukur merupakan solusi 

untuk mengatasi ketakutan atau kecemasan mereka dalam menghadapi 

COVID 19. Pandemi ini mengubah sistem interaksi yang biasanya 

dilakukan secara interaktif atau dapat bertemu secara langsung bertatap 

muka. Namun, sekarang hanya dapat dilakukan secara online. Kemudian, 

kecemasan yang muncul membentuk cara beradaptasi lagi dengan suasana 

baru dalam melakukan Ibadah Online. Walaupun kondisi pandemi yang 

belum diketahui kapan akan berakhir. Namun, para informan mencoba 
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bangkit untuk beradaptasi dan mempertahankan keyakinan beragama 

masing-masing dengan berbagai cara agar selalu berdampingan dengan 

agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membuat Planner Ibadah 

Daily/ Weekly. Kemudian, membuat program Keagamaan Online agar 

interaksi antar penghuni dan juga asrama yang lain tetap terjalin. Hal ini 

dilakukan sebagai solusi dalam menjaga ikatan komunikasi antar asrama 

dan inisiatif meningkatkan religiusitas pada masa pandemi COVID 19. 

B. Saran 

1. Melihat data-data yang diperoleh. Peneliti menyadari penelitian ini masih 

perlu kajian lebih mendalam. Dalam penggunaan teori yang peneliti 

gunakan dalam pembahasan ini belum sempurna dalam mendekskripsikan 

religiusitas di era pandemi COVID 19 sebagai inti bahasan dalam penelitian 

ini. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dalam mencari data dan 

kondisi jarak dari beberapa informan yang tidak berada di Yogyakarta. 

Sehingga, pengamatan langsung terkait ibadah dan aktifitas keagamaan  

secara keseluruhan terhadap beberapa informan juga menjadi kekurangan 

dalam penelitian ini. Karena hambatan jarak yang membuat peneliti tidak 

maksimal dalam melakukan objektifikasi dan wawancara dengan beberapa 

informan. Sehubungan dengan penelitian ini , penulis ingin memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya untuk mencoba meneliti tema ini dengan 

teori yang berbeda agar memperoleh pengetahuan yang semakin 

beregenerasi.  
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2. Kekurangan penelitian ini bukan berarti menjadi pembatas agar penelitian 

ini semakin berkembang. Peneliti berharap penelitian selanjutnya dengan 

tema atau kajian yang sama disarankan dapat melengkapi kekurangan yang 

berada dalam penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi 

diri kami sebagai khususnya dan nusa bangsa. 
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