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HUBUNGAN RELIGIUSITAS DAN KECEMASAN AKAN KEMATIAN 

PADA PENDERITA TERMINAL ILLNESS  

Nadia Rahmawati Fauziah
1
, M. Zainal Fikri

2
 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan antara 

religiusitas dan kecemasan akan kematian pada penderita terminal illness. 

Hipotesis penelitian ini adalah “Adanya hubungan antara religiusitas dan 

kecemasan akan kematian pada penderita terminal illness”.  

Sampel penelitian adalah penderita terminal illness di Rumah Sakit Islam 

Siti Khadijah yang berjumlah 100 orang dan untuk uji coba sebanyak 50 orang. 

Pengambilan sampel menggunakan sampling purposive. Alat ukur yag 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala religiusitas dan kecemasan akan 

kematian dengan mengacu dimensi religiusitas dari Ancok dan Suroso (2011) 

dan aspek kecemasan akan kematian dari skala baku Templer dkk., (2006) yang 

telah peneliti modifikasi. Hasil data penelitian dianalisis dengan menggunakan 

metode korelasi Spearman rank.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara religiusitas dan 

kecemasan akan kematian pada penderita terminal illness dengan nilai r = -

0,465, dan p = 0,000 (p<0,05). Hubungan kedua variabel menunjukkan korelasi 

negatif sedang yang artinya, semakin tinggi tingkat religiusitas pada pasien 

terminal illness, maka tingkat kecemasan akan kematian akan menurun, 

begitupula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis penelitian yang diajukan 

dapat diterima. 

Kata Kunci: Religiusitas, Kecemasan akan Kematian 

1
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THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOSITY AND DEATH 

ANXIETY OF TERMINAL ILLNESS PATIENTS  

Nadia Rahmawati Fauziah
1
, M. Zainal Fikri

2
 

ABSTRACT 

This study was aimed to know the relationship between religiosity and death 

anxiety of terminal illness patients. The hypothesis in this study is “There is 

relationship between religiosity and death anxiety of terminal illness patients”. 

The research sample included 100 partisipants and for the try out included 

50 partisipan of terminal illness patients at Islamic Hospital Siti Khadijah. This 

study used purposive sampling technique. Religiosity and death anxiety was 

measured by the scale based on the religiosity dimension of Ancok and Suroso 

(2011) and death anxiety aspects of Templer etc.(2006) who have been modified 

by researchers. Analysis of data using Spearman rank correlation method.  

The result on this study showed that there is relationship between religiosity 

and death anxiety of terminal illness patients with value of r = -0,465, and p = 

0,000 (p<0,05). The relationship between these variables shows moderate and 

negative correlation, which means the higher the religiosity a person had the 

lower the death anxiety would be, and otherwise. Thus the hypothesis in this 

research was accepted. 

Keywords: Religiosity, Death Anxiety 

1
 Student of Pscychology Departement of Medical Faculty, Sriwijaya University 

2
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Terminal illness merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk 

menjelaskan keadaan tahap akhir dari suatu penyakit kronis. Penyakit dengan 

terminal illness dijelaskan sebagai penyakit yang irreversibel atau tidak dapat 

disembuhkan. Penderita dengan Terminal illness memiliki prognosis penyakit 

yang buruk dan berujung pada kematian (Hui dkk., 2014). Lebih lanjut Hui dkk 

(2014) menjelaskan bahwa Kematian yang terjadi akibat terminal lllness tidak 

dapat dihindari penderita dan terjadi dalam kurun waktu rata-rata 6 bulan atau 

bahkan kurang dari 6 bulan. Menurut  WHO (Connor, 2014) data kematian secara 

keseluruhan di dunia pada tahun 2011 adalah berkisar 54,6 juta jiwa, dimana 

sebanyak 29.063.194 orang (69%) kematiannya disebabkan oleh penyakit dengan 

kondisi terminally ill. 

Secara psikologis penderita yang mengetahui tentang kondisi kesehatannya 

dapat mengalami kepanikan, ketakutan dan cemas yang terkait dengan gejala-

gejala penyakitnya yang mempengaruhi kondisi fisik dan waktu harapan hidup 

yang tersisa, yang mana kondisi ini dapat membuat frustrasi dan memperburuk 

kondisi kesehatan mereka (McCaffrey dkk., 2016). Sementara menurut Anvar dkk 

(2012) pemahaman penderita akan keterbatasan waktu yang dimilikinya membuat 

penderita mengalami kecemasan akan kematian.  



 
 

 
 

Kecemasan akan kematian merupakan perasaan negatif terhadap kematian 

yang meliputi penderita. Kecemasan akan kematian secara spesifik terbagi ke 

dalam kecemasan akan kematian itu sendiri dan kecemasan akan proses kematian 

(Lehto & Stein, 2009). Lebih lanjut Uretsky (dalam Robah, 2017) mengatakan 

bahwa kecemasan akan kematian memiliki hubungan dengan ketakutan, 

kegelisahan dan ketidakpastiaan terkait masa depan. Individu dapat merasakan 

perubahan fisik  pada tubuhnya yakni  gejala kecemasan berupa peningkatan 

denyut jantung, berkeringat, dan sulit bernapas. Sementara menurut Templer dan 

Lonetto (1971) kecemasan akan kematian didefinisikan sebagai perasaan yang 

tidak menyenangkan dan timbul karena seseorang membayangkan akan 

kematiannya sendiri. 

Pada tanggal 27 Juni 2019, peneliti melakukan wawancara awal pada 3 

orang penderita terminal illness di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah berinisial M, 

D dan F. M  berumur 45 tahun dengan riwayat penyakit kanker stadium 3, ketika 

diwawancarai M terlihat lemah namun tetap bisa berkomunikasi dengan baik. M 

mengaku sedih dan khawatir saat orang yang memiliki penyakit yang sama seperti 

M telah meninggal dunia. Selain itu, M juga merasa terganggu ketika 

membicarakan kematian dan mengalihkan pembicaraan. Setiap dokter 

menyarankan pengobatan yang akan dilakukan M, M merasa takut jika kondisi 

kesehatan M akan semakin memburuk.  

Subjek lain yaitu D berumur 45 tahun dengan riwayat penyakit jantung, 

diabetes militus dan hipertensi merasakan hal yang sama dengan M. D telah 

melakukan pengobatan sejak 2 tahun yang lalu namun penyakitnya semakin 



 
 

 
 

memburuk dan membuat D takut akan kematian. D merasa khawatir jika ketika D 

meninggal secara tiba-tiba dan D belum siap. D sering merasakan tubuhnya yang 

sakit dan D sangat menderita karena hal tersebut. D takut penyakit yang D alami 

akan menyebabkan D dekat dengan kematian. 

Subjek ketiga yang peneliti wawancarai selanjutnya adalah F. F berusia 48 

tahun dengan riwayat penyakit yang sama seperti D yaitu penyakit jantung. F 

menderita penyakit jantung selama 2 tahun 6 bulan. F merasa karena penyakit 

yang F derita menyebabkan F tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan 

lingkungan sekitar sehingga membuat F sedih. F merasa karena penyakitnya F 

akan segera mati membuat F merasa takut dan gelisah. F merasa belum siap 

apabila F meninggal karena penyakit yang F derita. 

Selanjutnya, peneliti melakukan survey kepada 12 subjek penderita terminal 

illness di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah pada tanggal 27 Juni 2019 dengan 

mengacu pada aspek kecemasan akan kematian dari Templer dan Lonetto (1971)  

yaitu aspek kesehatan psikologis dan aspek pengalaman hidup terkait hubungan 

interpersonal.  

Aspek kesehatan psikologis mendapatkan hasil bahwa 10 subjek penderita 

terminal illness (83.3%) merasa khawatir ketika mengingat kematian, 9 subjek 

penderita terminal illness (75%)  merasa tidak nyaman saat membicarakan tentang 

kematian. Kemudian 8 subjek penderita terminal illness (66.6%) memikirkan hal 

yang menakutkan tentang kematian. 12 subjek penderita terminal illness (100%) 

mengalami penurunan fungsi kesehatan. 9 subjek penderita terminal illness (75%) 



 
 

 
 

gelisah jika umur mereka tidak lama.  Sementara aspek pengalaman hidup terkait 

hubungan interpersonal mendapatkan hasil bahwa 9 subjek penderita terminal 

illness (75%) merasa penyakit yang diderita membatasi dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar. 

Salah satu hal yang mempengaruhi kecemasan akan kematian adalah 

religiusitas. Hasil penelitian Anvar dkk., (2012) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna dimana religusitas yang dimiliki penderita dapat 

mengurangi level kecemasan akan kematian. Hasil penelitian Templer (dalam 

Garcia, 2015) juga menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat religius 

yang tinggi memiliki tingkat kecemasan akan kematian yang lebih rendah. 

Shafranske dan Maloney (dalam Parasciva & Nicoleta, 2011) 

mengungkapkan religiusitas sebagai bentuk dari ketaatan terhadap suatu 

keyakinan terhadap suatu ajaran religius dan mengandung praktek-praktek ajaran 

pada suatu institusi religus. Hackney dan Sanders (2003) mengartikan religiusitas 

merupakan konsep  yang melibatkan berbagai aspek.  

Aspek-aspek yang terlibat didalam konsep religiusitas itu sendiri 

diantaranya aspek kognitif dengan makna seberapa jauh individu memahami dan 

seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki terkait ajaran religiusnya. Kemudian 

aspek emosional yang dimaknai dengan seberapa dalam penghayatan individu. 

Sementara aspek motivasi yakni aspek yang mendorong individu untuk 

melakukan praktek religius dan aspek perilaku terkait sikap individu dalam 

menjalani praktek religius. Dengan demikian, religiusitas merupakan suatu istilah 



 
 

 
 

yang mengambarkan seberapa besar keyakinan individu terhadap suatu ajaran 

religius ditandai dengan kemampuan belajar, penghayatan dan motivasi diri 

sehingga sampai pada praktek-praktek ajaran religius (Hackney & Sanders, 2003) 

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 27 Juni 2019 dengan 3 pasien 

terminal illness di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah dengan inisial M, D dan F. M 

menceritakan sering merasa putus asa dan sedih karena sakit, hal itu disebabkan 

penyakit yang M derita tidak kunjung sembuh, M juga sering mengeluh karena 

banyak cobaan yang menimpa M dan keluarga. Sakit yang diderita M sudah 

cukup lama dan mempengaruhi aktifitas dalam keseharian, salah satunya ibadah. 

M tidak maksimal menjalankan ibadah karena kondisi fisik yang sangat lemah 

seperti contohnya, tidak bisa melakukan solat 5 waktu.  

Berdasarkan pernyataan D bahwa dirinya merasakan hal yang hampir sama 

dengan M. D mengatakan bahwa karena penyakitnya D tidak bisa menjalankan 

ibadah solat 5 waktu. Ketika melakukan pengobatan D mengisi waktunya dengan 

kebanyakan tidur, D merasa lelah dengan penyakit yang D derita sehingga 

menyebabkan D juga malas berdo’a karena meyakini tidak ada perbedaan antara 

D berdo’a atau tidak.  

Berdasarkan pernyataan F memandang dirinya lemah dan tidak berdaya 

sehingga membuat F tidak dapat beribadah seperti orang sehat yang lainnya 

karena penyakit yang F derita. F memandang Allah SWT. tidak menyayanginya 

karena memberikan ujian yang tidak bisa dilalui oleh F, F juga banyak mengeluh 

mengenai cobaan dalam hidupnya. Kondisi dalam hidupnya saat ini membuat F 



 
 

 
 

merasa bahwa Allah menjauhinya dan tidak mendengarkan do’a yang dipinta F 

oleh karena hal tersebut membuat F malas untuk beribadah kepada Allah. 

Selanjutnya peneliti melakukan survei sesuai dengan dimensi religiusitas 

dari Ancok dan Suroso (2011) yaitu dimensi keyakinan, dimensi peribadatan dan 

dimensi pengalaman. Survey dilakukan pada tanggal 27 Juni 2019 ke 12 subjek 

penderita terminal illness di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah. Pada dimensi 

keyakinan mendapatkan hasil  bahwa 8 subjek penderita terminal illness (66.6%)  

tidak percaya penyakit yang diderita merupakan cara Allah SWT. menyayangi. 7 

subjek penderita terminal illness (58.3%) tidak percaya penyakit yang dialami 

menjadi penggugur dosa.  

Dimensi peribadatan didapatkan hasil bahwa 9 subjek penderita terminal 

illness (75%) setuju sakit yang dialami mempengaruhi ibadah karena penyakit 

yang diderita membuat tubuh menjadi lemas sehingga malas beribadah. Kemudian 

dimensi pengalaman mendapatkan hasil survey bahwa  8 subjek penderita 

terminal illness (66.6%) tidak bisa membagi sebagian harta ke orang yang lebih 

membutuhkan karena kondisi keuangan yang kurang mampu. 7 subjek penderita 

terminal illness (58.3%) tidak sering berdzikir subjek lebih banyak menggunakan 

waktunya untuk beristirahat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

tentang hubungan antara religiusitas dan kecemasan akan kematian pada penderita 

terminal illness.  

 



 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara religiusitas dan kecemasan akan kematian 

pada penderita terminal illness? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada hubungan antara 

religiusitas dan kecemasan akan kematian pada penderita terminal illness. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi pengetahuan mengenai hubungan antara religiusitas dan 

kecemasan akan kematian pada penderita terminal illness;  dan diharapkan 

dapat menjadi sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu psikologi, 

khususnya terkait bidang psikologi kesehatan dan psikologi agama. 

 

2. Manfaat Praktis  

Memberikan informasi mengenai bagaimana hubungan antara religiusitas 

dan kecemasan akan kematian guna menambah pengetahuan, wawasan dan 

masukan baik kepada pasien, masyarakat luas, ataupun lembaga-lembaga 

terkait. 

 



 
 

 
 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelurusan terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti dengan judul “Hubungan antara religiusitas dan 

kecemasan akan kematian pada penderita terminal illness”. Peneliti menemukan 

beberapa penelitian lain yang menggunakan variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian ini.  

Tina dkk., (2016) melakukan penelitian dengan judul “Religiusitas dan 

Kesejahteraan Subjektif pada Paseien Jantung Koroner”. Penelitian  ini bertujuan  

untuk  menguji  secara  empirik  hubungan  antara religiusitas dengan 

kesejahteraan subjektif pada pasien jantung koroner. Subjek dalam penelitian ini 

berjumlah 67 pasien jantung koroner pada Rumah Sakit  X  dengan  rentang  usia  

antara  40  –  80  tahun.  Analisis  data  dengan  menggunakan teknik  korelasi  

Product  Moment  menunjukkan  adanya  hubungan  positif  yang  signifikan  

antara  religiusitas  dengan kesejahteraan  subjektif. Berdasarkan penelitian ini 

disimpulkan bahwa semakin  tinggi religiusitas  individu,  maka  semakin  tinggi  

pula  kesejahteraan  subjektif  yang  dirasakan oleh individu  dan sebaliknya 

semakin rendah religiusitas individu maka semakin rendah pula  kesejahteraan  

subjektif  yang  dirasakan.   

Penelitian oleh Badaria dan Astuti (2004) dengan judul “Religiusitas dan 

Penerimaan Diri Pada Pasien Diabetes Melitus”. Penelitian ini bertujuan melihat 

hubungan antara religiusitas dan penerimaan diri pada pasien. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif, dengan subjek sebanyak 30 pasien. Hasil dari 



 
 

 
 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

religiusitas dan penerimaan diri. 

Satrianegara (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Religiusitas Terhadap Tingkat Depresi Kecemasan, Stres dan Kualitas Hidup 

Penderita Penyakit Kronis di Kota Makassar”. Penelitian ini menggunakan 

metode survey analitical  dengan pendekatan cross sectional study. Subjek dalam 

penelitian ini sebanyak 38 orang. Pada penelitian ditemukan hubungan yang 

signifikan antara variabel religiusitas dan tingkat depresi kecemasan serta antara 

variabel religiusitas dan stres. Sebaliknya, tidak ditemukan hubungan signifikan 

antara religiusitas dan kualitas hidup.  

Selanjutnya, penelitian oleh Rajabi dan Nobandegani (2017) dengan judul 

“Death Obsession, Death Anxiety, and Depression as Predictors of Death 

Depression in Nurses”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki obsesi 

mengenai kematian, kecemasan akan  kematian, dan depresi sebagai prediktor 

depresi di antara perawat yang sudah menikah di Iran. Studi kuantitaif terhadap  

subjek sebanyak 146 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan akan 

kematian (β, 0,47) memiliki peran yang lebih penting dibandingkan obsesi akan 

kematian dan depresi terkait kematian sebagai variabel prediktor.  

Taghiabadi dkk., (2008) dengan judul “The association between death 

anxiety with spiritual experiences and life satisfaction in elderly people”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pengalaman 

spiritual dan kepuasan hidup dengan kecemasan akan kematian pada orang tua. 

Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dengan subjek sebanyak 190 



 
 

 
 

orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 58% peserta berada dalam 

kelompok usia lanjut, terdapat hubungan yang bermakna serta memiliki korelasi 

positif antara spiritual dan kepuasan hidup (r = 0,2, p <0,05), hubungan negatif 

yang signifikan antara pengalaman spiritual dan kecemasan akan kematian           

(r = -0.184, p <0,05) dan ditemukan hubungan yang signifikan dengan korelasi 

negatif antara kepuasan hidup dan kematian kecemasan (r = -0,2, p <0,05). 

Berdasarkan uraian beberapa penelitian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik dari segi subjek penelitian 

maupun variabel penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya. 
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