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IIUBT]NGAN RELIGIUSITAS DAIY KECEMASANI AKAFI KEIIILANGAI\I
HAFALAI\T PADA PENGHAFAL AL.QURAN

Fitri Haryanti', Muhammad Zainal Fikri2

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan aotara religiusitas dan
kecemasan akan kehilangan hafalan pada penghafal Al-Quran. Hipotesis dari
penelitian ini adalah ada hubungan antara religiusitas dan kecemasan akan
kehilangan hafalan pada penghafal Al-Quran.

Sampel penelitian ini merupakan para penghafal Al-Quran sebanyak 150
orang. Teknik sampling yang digunakan adalah insidental sampling. Penelitian ini
menggunakan dua buah skala sebagai alat ukur, yakni skala religiusitas yang
mengacu pada dimensi dari Glock dan Stark (1966) dan skala kecemasan yang
mengacu pada gejala kecemasan dari Nevid, Rathus dan Greene (2005). Hasil data
penelitian dianalisis dengan menggunakan metode korelasi pearson product
moment.

Hasil analisis menyatakan ada hubungan antara religiusitas dan kecemasan
akan kehilangan hafalan pada penghafal AI-Quran dengan nilai r: -0,398 dan
p0,000 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa religiusitas memiliki
hubungan yang negatif dan signifikan dengan kecemasan akan kehilangm
hafalan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan diterima.

Kata Kunci: religiusitas, kecemasan akan kehilangan hafalan
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TIIE RELATIONSIilP BETWEEN RELIGIOSITY AI\TD ANXIETY WILL
LOSE MEMORTZATTON ON AL-Q{ RAN MEMORTZER

Fitri Ilaryantir, Muhammad Zainal F'ikri2

ABSTRACT

This stu$t aims to determine the relqtionship between religiosity and araiety
about losing memorization on memorizing the Quran. The lrypothesis of this study
is that there is a relationship between religiasity and ataiety about losing
memorization on memorizing the Quran.

The sample of this study were 150 people who memorizing the Quran. The

sampling technique used is incidental sampling. This study uses two scales as a
measuring instrument, which is a religiosity scale that refers to the dimensions of
Glock and Stark (1966) and the anxiety scale that refers to the awiety symptoms
of Nevid, Rathus and Greene QAAfl. The results of the research dsta were
analyzed using the pearson product moment correlation method.

The results of the analysis state that there is a relationship between religiosity
and aruciety about losing memorizatian on memorizing the Quran with r : -A.398
and p : 0.000 (p<0.05). The result indicate that religiosity hds a negative and
significant relationship with araiety about losing memorizatian. Therefore, the
hypothesis proposed is aceepted.

Keyword: religiosity, araiety will lose memorization
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan menghafal Al-Quran menjadi salah satu dari fenomena yang 

dilakukan umat muslim untuk menghidupkan Al-Quran dengan membawanya 

ke dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya ditemukan pada lembaga-

lembaga keagamaan, majlis ta’lim, pondok pesantren, serta komunitas atau 

organisasi-organisasi islam lainnya. Saat ini sudah banyak sekali orang-orang 

yang membaca serta menghafalkan Al-Quran, bahkan terdapat juga seorang 

yang dengan sengaja menghabiskan seluruh umurnya hanya untuk bersama Al-

Quran (Atabik, 2014). 

Bagi penghafal Al-Quran, predikat hamilul Quran yang diperoleh akan 

terus dipegang hingga akhir hayat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan 

Al-Quran sebagai rutinitas yang menyatu dengan kegiatan sehari-hari, sehingga 

usaha yang dilakukan dalam memelihara hafalan akan dirasakan sebagai suatu 

kebutuhan (Al-Hafidz, 2000). Selain itu mereka yang menghafal Al-Quran  

juga memiliki keyakinan bahwa berinteraksi dengan Al-Quran akan 

menjadikan hidup bahagia di dunia dan di akhirat (Atabik, 2014). Oleh karena 

itu, perkembangan Al-Quran dalam dunia tahfidz semakin pesat dari masa ke 

masa terutama di negara dengan mayoritas penduduknya adalah umat muslim 

(Qusairy, 2015). 
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Menurut Ardne (2010), jumlah hafidz Al-Quran di Indonesia termasuk 

dalam kategori yang terbanyak di dunia bahkan mencapai enam kali lebih 

banyak dari jumlah penghafal Quran yang ada di Arab Saudi. Hal tersebut 

sejalan dengan pernyataan yang dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Masjid 

Indonesia (DMI) bahwa perkembangan hafidz Quran di Indonesia saat ini 

sudah sangat menjamur, banyak sekali hafidz-hafidz yang ada di Indonesia 

(Hanafi, 2018). Berdasarkan laporan Hasni (2010), jumlah penghafal Al-Quran 

yang ada di Indonesia berjumlah kurang lebih 30.000 orang. 

Sebagian dari mereka yang menghafal terkadang merasa khawatir akan 

gagal dalam hafalannya apabila dalam proses menghafal juga sambil 

mempelajari ilmu yang lainnya (Atabik, 2014). Hal tersebut membuat mereka 

akan mencari tempat menghafal yang hanya menerapkan model menghafal 

tanpa mempelajari materi yang lain. Saat ini juga banyak lembaga-lembaga 

tahfidz yang hanya fokus pada hafalan Al-Quran tanpa tambahan komponen 

akademik lainnya (Hani, 2014).  

Model menghafal tersebut biasanya dilakukan dalam madrasah tahfidz 

Quran/rumah tahfidz/pesantren takhassus Quran. Madrasah tahfidz ini 

bertujuan untuk membimbing para santri dalam menghafal Al-Quran serta 

mendalami ilmu Al-Quran, menumbuhkan akhlaq qur’ani serta memiliki 

moralitas dan senantiasa mengamalkan semua ajaran Al-Quran ke dalam 

kehidupan sehari-hari (Atabik, 2014). Metode setoran yang biasanya digunakan 

adalah antara guru dan santri. Setiap hari santri diharuskan menyetor hafalan, 

mulai dari hafalan dan juga hafalan lama sebanyak 2-3 kali dalam sehari. 
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Selain menyetor hafalan kepada guru, para santri juga diwajibkan untuk 

melakukan kegiatan saling menyimak hafalan antar santri. Santri yang 

diperbolehkan untuk menghafal pada madrasah tahfidz adalah mereka yang 

telah selesai mengaji Al-Quran dan dapat membacanya dengan fasih. Selain itu 

bagi santri yang akan menghafal pada madrasah tahfidz harus memiliki niat 

yang kuat untuk menghafal dan juga mendalami ilmu Al-Quran serta mau 

mengabdikan dirinya untuk Al-Quran. 

Salah satu kelompok atau gerakan islam yang menyediakan tempat untuk 

menghafal Al-Quran adalah kelompok islam gerakan salafiyah. Gerakan 

salafiyah bisa dikatakan sebagai ajaran ketaatan yang secara keseluruhan 

merujuk kepada manhaj Nabi Muhammad SAW dan as salafush shalih. Selain 

itu gerakan salafiyah juga lebih sering dikenal dengan gerakan dakwah ahlus 

sunnah wal jamaah karena mereka sangat berpegang teguh dan menjadi ahli 

dalam sunnah Rasul dan mereka juga bersatu dengan tidak terpecah belah. 

Gerakan salafiyah memiliki banyak nama-nama lain, seperti halnya sebutan 

firqatun najiyah yang merupakan golongan yang akan selamat dari api neraka 

karena semua urusan yang dilakukan berdasarkan ajaran dari Rasul dan 

sahabatnya. Sehingga batasan-batasan yang mereka buat berdasarkan Al-Quran 

dan Hadis.  

Gerakan salafiyah yang terdapat di berbagai wilayah seperti Gelumbang, 

Baturaja, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Muara Enim, PALI,  juga 

Prabumulih menyediakan tempat bagi jama’ahnya untuk bisa menghafal Al-

Quran, salah satu tempatnya ada yang disebut disebut dengan madinatul quro’. 
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Selain dari madinatul quro’ terdapat juga ma’had takhassus, pondok 

dhiya’ussalaf, pesantren as-salafi, pesantren di’ayatul islamiyah yang terdapat 

di daerah yang berbeda dengan aliran yang sama. Pesantren ini dibentuk untuk 

mengadakan pesantren yang memiliki ciri khas, karena pondok pesantren ini 

bukan merupakan bagian dari pesantren lain yang sudah ada pada umumnya. 

Pesantren ini tidak hanya disediakan bagi jama’ah ajaran salafiyah, tapi 

bagi siapa pun yang ingin mempelajari ilmu Al-Quran dan menghafalkannya 

boleh untuk turut serta begabung. Adapun kategori usia yang diperbolehkan 

tidak ditentukan, sehingga usia berapa pun diperbolehkan. Mereka bersedia 

menerima siapapun santri yang benar-bernar berniat untuk menghafal dan 

menjaga Al-Quran. Bagi jama’ah ajaran salafiyah menganggap bahwa proses 

intelektualisasi menjadi hal tidak begitu penting  karena bagi mereka hal yang 

terpenting adalah  ketaatan yang mutlak dan keyakinan-keyakinan kepada 

Tuhan. Oleh karena itu yang menjadi keharusan bagi mereka adalah 

menegakkan agama berlandaskan Al-Quran dan hadits. 

Santri yang berada di pesantren akan benar-benar ditempa agar hafalan 

yang mereka dapatkan bukan hanya sekedar hafalan sekali lewat, mereka akan 

dibimbing agar bisa lanyah (lancar) untuk menjadi Al-Quran berjalan supaya 

bisa mendatangkan keberkahan baginya dan keluarganya. Hadits-hadits tentang 

keutamaan menghafal Al-Quran yang selalu disampaikan membuat mereka 

memiliki pegangan kuat untuk menjaga diri dari semua bentuk kemungkaran 

yang bisa mengganggu hafalan, karna itulah mereka banyak membuat batasan 
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sendiri yang sangat ketat untuk menjaga diri dari kemungkaran dan 

kemaksiatan yang bisa berdampak pada hafalannya. 

Seringkali dalam proses menghafal Al-Quran ditemui berbagai hambatan 

seperti rasa malas, mudah lupa dan kehilangan ayat yang sudah dihafal, tidak 

sabar, rasa putus asa, semangat yang menurun, banyak ayat-ayat yang sama di 

dalam Al-Quran, kurangnya muroja’ah atau mengulang hafalan (Chairani & 

Subandi, 2010). Pada akhirnya hambatan ini akan menyebabkan kesulitan bagi 

para penghafal Al-Quran untuk menanamkan ayat-ayat dalam ingatannya.  

Salah satu hambatan yang sering terjadi pada para penghafal Al-Quran 

yaitu lupa pada hafalannya. Lupa (forgetting) merupakan hilangnya 

kemampuan untuk mengingat apa yang sebelumnya telah dihafalkan atau 

dipelajari (Syah, 2013). Lupa dengan hafalan bisa disebabkan karena tidak 

pernah mengakses kembali informasi yang ada di dalam memori sehingga 

memori tersebut hilang begitu saja (Wade & Tavris, 2007). Menurut Misnan 

dan Sadadi (Jamaluddin, 2018) terdapat lebih dari separuh hafidz, yaitu enam 

puluh per seratus yang tidak dapat menyelesaikan hafalan mereka. 

Idealnya yang menjadi sebuah keharusan bagi penghafal Al-Quran yaitu 

harus rutin untuk muroja’ah atau mengulang hafalan yang dimiliki tanpa 

adanya kesalahan sedikit pun agar tidak lupa dengan hafalan yang dimiliki. 

Menurut Chairani & Subandi (2010) menghafal Al-Quran berbeda dengan 

aktivitas menghafal lain dikarenakan cepat hilang dari pikiran, sehingga proses 

mengulang hafalan yang dilakukan secara rutin akan membuat hafalan yang 

dimiliki semakin melekat dalam ingatan. 



6 

 
 

 
 
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marwaziyyah (2018), 

kecemasan yang dirasakan oleh penghafal Al-Quran salah satunya adalah 

munculnya ketakutan tidak bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Kecemasan 

tersebut akan semakin muncul apabila melihat teman lainnya sudah menghafal 

sedangkan dirinya belum. Selain itu ketika mulai menyetorkan hafalan akan 

kembali muncul kecemasan yang sering ditandai dengan keringatan, tubuh jadi 

gemetar, jantung berdebar-debar, sehingga menjadi kesulitan untuk menghafal 

dan membuat kehilangan konsentrasi. 

Selain itu kecemasan yang terjadi pada penghafal Al-Quran yaitu apabila 

mereka harus turun langsung ke lingkungan masyarakat yang lebih luas, karena 

kesulitan bagi para penghafal Al-Quran untuk bisa menyesuaikan nilai-nilai 

yang sudah terinternalisasi ke dalam dirinya dengan nilai standar yang ada di 

masyarakat (Chairani & Subandi, 2010). 

Kecemasan menurut Nevid, Rathus dan Greene (2005) adalah keadaan 

emosional dengan ciri-ciri adanya keterangsangan fisiologis, perasaan tegang 

dan tidak menyenangkan, serta kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan 

segera terjadi. Selanjutnya Nevid, Rathus dan Greene (2005) 

mengklasifikasikan gejala kecemasan dalam tiga jenis yaitu, gejala fisik 

(physical symptom), gejala perilaku (behavioral symptom) dan gejala kognitif 

(cognitive symptom). 

Menurut Nevid, Rathus dan Greene (2005) gejala fisik dari kecemasan 

meliputi kegelisahan, tubuh bergetar, banyak mengengeluarkan keringat, sulit 

bernafas, jantung berdetak kencang, merasa lemas, panas dingin, mudah marah 
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atau tersinggung. Pada gejala behavioral dari kecemasan meliputi perilaku 

menghindar, perilaku melekat atau dependen, perilaku terguncang. Sedangkan 

pada gejala kognitif dari kecemasan yaitu khawatir akan sesuatu, perasaan 

terganggu dan ketakutan terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan, 

keyakinan bahwa sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi, ketakukan 

tidak mampu untuk mengatasi masalah, pikiran campur aduk atau 

kebingungan, sulit berkonsentrasi (Nevid, Rathus & Greene, 2005). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 09 Maret 2020 terhadap dua responden penghafal Al-Quran yang 

memiliki latar belakang sebagai santri dari madrasah tahfidz Quran berinisial R 

dan N. Responden R menganggap bahwa menghafal Al-Quran menjadi suatu 

hal yang sangat besar dan sangat penting dalam hidupnya. Oleh karena itu 

banyak sekali yang harus dijaga ketika menjadi seorang penghafal. R khawatir 

pada semua yang terjadi dalam prosesnya, mulai dari menghafal, mengulang, 

dan menjaga. Kekhawatiran tersebut setiap saat dirasakan oleh R disertai 

dengan jantung yang berdetak kencang. Menurut R terdapat perbedaan ketika 

dulu belum memutuskan untuk menjadi penghafal dengan saat setelah mulai 

menghafal. Setelah mulai menghafal R menjadi sulit untuk tidur. Ketika R 

mencoba untuk tidur selalu ada hal buruk dipikiran yang membuatnya menjadi 

gelisah.  

Setelah R memutuskan untuk fokus dalam menyempurnakan hafalan, R 

mulai memberi batasan pada pertemanannya. Namun terkadang R harus merasa 

canggung dan tegang ketika harus berhadapan atau kumpul langsung bersama 
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orang lain. Menurut R biasanya pasti ada sesuatu yang tidak bisa dihindari 

dalam sebuah pertemanan yang akhirnya nanti berefek pada prosesnya dalam 

menghafal. Saat R berada dalam proses menghafal, terdapat tantangan besar 

yang harus dihadapinya yaitu menjaga hafalan, tingkah laku, dan pergaulan. 

Semua itu membuat R selalu gelisah dan bingung terhadap apa yang akan 

terjadi. Kalau sudah mulai gelisah R akan muroja’ah dan terus mengulang 

hafalan. Tapi setelah dilakukan R malah bingung dengan apa yang akan 

dilakukan. 

R baru bisa merasakan tenang ketika sedang melaksanakan shalat, dan 

menurutnya kalau bisa semua waktu yang dimilikinya hanya akan dihabiskan 

untuk bersama Al-Quran. Tapi disisi lain R merasakan bahwa semakin banyak 

hafalan yang dimilikinya, dengan terus bertambahnya hafalan justru semakin 

besar juga khawatir yang terus dirasakannya. 

Responden kedua yaitu N, pertama kali memiliki hafalan membuat 

semuanya terasa mudah. Tapi lama kelaman saat hafalan mulai banyak 

seringkali N merasa cemas karena banyak sekali yang harus ditanggung, 

seperti mengulang dan menambah hafalan yang harus terus dilakukan agar 

paten dan lancar. N selalu gelisah karena walaupun setiap hari mengulang 

hafalan tapi belum tau hafalan itu bisa lancar atau tidak dan bisa bertahan 

sampai berapa lama. Karena N memiliki tujuan utama untuk menjadi penghafal 

yang bisa terus menjaga ayat-ayat Al-Quran, N seringkali merasa bahwa 

jantungnya berdetak kencang hingga membuat merasa tidak nyaman.  
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Ketika sedang bersama orang lain N berusaha sebisa mungkin untuk 

menghindar, karena N bingung untuk mengungkapkan perasaannya apabila 

ditanya mengenai hafalan. N mencoba untuk meminimalisir komunikasi antara 

dirinya dengan orang lain, serta tidak mau melibatkan emosi terlalu dalam saat 

sedang berhubungan dengan orang lain. Menurut N menghafal menjadi hal 

yang sulit, bahkan saat mengulang juga rasanya sulit karena pasti ada dari 

hafalan itu yang sudah hilang. Jadi saat N sedang berhadapan dengan hafalan 

dirinya akan merasa bahwa jantungnya berdetak dengan kencang dan sangat 

sensitif.   

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kedua responden 

merasakan kecemasan ketika mereka mulai menjadi penghafal Al-Quran. 

Adapun bentuk gejala-gejala kecemasan yang muncul diantaranya, jantung 

berdetak dengan kencang, gelisah, bingung, khawatir, serta  merasa bahwa hal 

buruk akan terjadi.   

Untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti melakukan survei lebih 

lanjut berdasarkan gejala kecemasan yang dikemukakan oleh Nevid, Rathus 

dan Greene (2005) yaitu gejala fisik, gejala behavioral, dan gejala kognitif. 

Survei dilakukan pada tanggal 12-14 Maret 2020 melalui penyebaran angket 

penelitian terhadap 14 responden penghafal Al-Quran yang memiliki latar 

belakang sebagai santri dari madrasah tahfidz Quran.  

Berdasarkan hasil survei, responden mengalami gejala fisik (physical 

symptom) dari kecemasan dengan rincian, sebanyak 14 responden (100%) 

merasa gelisah, sebanyak 13 responden (92,9%) jantung sering berdetak 
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kencang, sebanyak 12 responden (85,7%) sering banyak mengeluarkan 

keringat, sebanyak 12 responden (85,7%) seringkali mudah marah, dan 

sebanyak 9 responden (64,3%) mudah tersinggung. 

Pada gejala kognitif (cognitive symptom) dari kecemasan, sebanyak 14 

responden (100%) khawatir, sebanyak 12 responden (85,7%) takut dalam 

menjaga hafalan, sebanyak 10 responden (71,4%) sulit berkonsentrasi, dan 

sebanyak 7 responden (50%) merasa bingung. Selanjutnya, pada gejala 

perilaku (behavioral symptom) dari kecemasan terdapat sebanyak 12 responden 

(85,7%) akan menghindari semua orang ketika sedang menghafal. 

Berdasarkan hasil survei dan wawancara yang telah dilakukan oleh 

peneliti, dapat diduga bahwa para penghafal Al-Quran mengalami kecemasan 

dengan menunjukkan gejala yang berbeda-beda pada setiap responden. Selain 

itu, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa gejala kecemasan yang paling 

menonjol adalah gelaja fisik. 

Perasaan cemas akan dirasakan oleh setiap orang, termasuk apabila orang 

tersebut tidak mampu untuk menghadapi suatu hal yang menekan perasaan. 

Individu yang merasakan kecemasan dapat mengurangi dan melindungi dirinya  

dengan sebuah keyakinan dan agama (Freud dalam Paloutzian, 2017). Hal ini 

sejalan dengan pendapat Utami (2012) yang menyatakan bahwa seseorang 

akan mampu menenangkan emosi dan menurunkan kecemasan yang dirasakan 

dengan melakukan amalan religius, yaitu dengan beribadah baik ibadah wajib 

maupun ibadah sunnah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan senantiasa taat 

pada ajaran Allah. 
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Menurut Vasegh dan Mohammadi (2007) agama memiliki interaksi yang 

kompleks dengan faktor yang mempengaruhi kecemasan dan depresi. Ketika 

seseorang merasakan stres dan kecemasan, maka beberapa kegiatan keagamaan 

seperti mendekatkan diri pada Tuhan dapat menurunkan kegelisahannya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri, Hong, dan Oon (2014) 

menyatakan bahwa terdapat korelasi yang negatif signifikan antara religiusitas 

dengan depresi dan kecemasan, selain itu religiusitas pada muslim dan 

hubungannya dengan kesehatan mental tidak hanya bersifat protektif tetapi 

juga sebagai terapi. Sehingga saat mengalami kecemasan mereka  mulai 

meningkatkan koneksi dengan Sang Pencipta dan membaca Al-Quran untuk 

mendapatkan ketenangan dan kedamaian. 

Religiusitas merupakan suatu bentuk komitmen individu terhadap agama 

yang dianut. Glock dan Stark (1966) menyimpulkan bahwa religiusitas 

merupakan sistem simbol, kepercayaan, nilai dan praktik yang terlembagakan 

yang semuanya terfokus pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai paling 

maknawi (ultimate meaning). 

Terdapat lima dimensi religiusitas menurut Glock dan Stark (1966) yang 

dapat menggambarkan tingkat religiusitas seseorang. Kelima dimensi tersebut 

yaitu, dimensi ideologi (ideological), dimensi ritualistik (ritualistic),  dimensi 

eksperiensial (experiential), dimensi intelektual (intellectual),  dan dimensi 

konsekuensial (consequential). 

Dimensi ideologi menggambarkan seberapa kuat seseorang meyakini 

ajaran agamanya. Dimensi ritualistik berkaitan dengan praktik keagamaan dari 
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tingkah laku khusus dan spesifik dari agamanya tersebut. Dimensi 

eksperiensial mencakup pengalaman emosional yang diperoleh dan dirasakan 

dari agamanya yang bersifat subjektif (Glock & Stark, 1966). 

Dimensi intelektual merujuk pada sejauh mana individu dapat memahami 

ajaran agamanya. Dimensi intelektual berbeda dengan dimensi ideologi, pada 

dimensi intelektual menekankan bagaimana pemahaman seseorang terhadap 

ajaran agamanya sedangkan pada dimensi ideologi lebih melihat pada 

keyakinan seseorang terhadap agamanya. Dimensi terakhir yaitu 

konsekuensial, pada dimensi ini akan melihat bagaimana tingkah laku umum 

sehari-hari yang mencerminkan ajaran agama (Glock & Stark, 1966). 

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat religiusitas, peneliti melakukan 

wawancara pada tanggal 09 Maret 2020 terhadap dua responden penghafal Al-

Quran yang memiki latar belakang sebagai santri dari madrasah tahfidz Quran. 

Berdasarkan wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa responden R ketika 

sedang berada dalam madrasah dirinya akan disiplin dengan semua aturan 

agama yang ditegakkan, namun apabila dirinya sedang di rumah tetap saja ada 

hal yang ditinggalkannya.  

R tidak serta merta selalu mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di 

lingkungan tempa tinggalnya, R mengikuti pembelajaran ilmu agama dan 

kajian keagamaan hanya yang diselenggarakan oleh satu rombongannya. 

Pemahaman R mengenai ilmu agama belum sepenuhnya baik, karena masih 

terdapat dari ajaran-ajaran agama yang belum dipahami. Ketika sedang 

melaksanakan ibadah R menganggap bahwa sulit untuk bisa mendapat kondisi 
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tuma’ninah dengan sempurna. Banyak hal yang R dipikirkan ketika sedang 

melaksanakan shalat.  

Responden  kedua yaitu N mengaku bahwa belum sepenuhnya baik dalam 

ibadah karena N terkadang menunda-nunda waktu shalat kalau waktunya 

masih panjang. N memiliki tujuan hidup untuk bisa terus membawa Al-Quran 

di dalam dirinya, oleh karena itu menghafal menjadi sesuatu yang sangat 

penting dan paling utama. N hanya belajar tentang ilmu agama ketika sedang 

dilaksanakan kajian oleh rombongannya, belum secara pribadi mempelajari 

lebih dalam ilmu agama yang belum dipahaminya.  

Peneliti telah melakukan survei berdasarkan dimensi religiusitas Glock 

dan Stark (1966) yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Maret 2020 kepada 14 

responden yang memiliki latar belakang sebagai santri dari  madrasah tahfidz 

Quran. Pada dimensi konsekuensial sebanyak 10 responden (71,4%) belum 

menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran agamanya. Selanjutnya 

pada dimensi intelektual sebanyak 14 responden (100%) menjawab belum 

sepenuhnya paham mengenai hukum-hukum dalam ajaran agama. Kemudian 

pada dimensi eksperiensial sebanyak 11 responden (78,6%) masih jarang 

merasakan ketenangan ketika sedang melaksanakan ibadah. 

Hasil wawancara dan survei yang telah dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa responden diduga masih memiliki religiusitas yang belum 

cukup baik. Selain itu, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dimensi yang 

belum bisa dijalankan dengan baik yaitu dimensi intelektual dan dimensi 

ekperiensial. 
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Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan dan fenomena yang 

telah dipaparkan mengenai religiusitas dan kecemasan pada penghafal Al-

Quran, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul 

“Hubungan Religiusitas dan Kecemasan akan Kehilangan Hafalan pada 

Penghafal Al-Quran”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat hubungan antara religiusitas dan 

kecemasan akan kehilangan hafalan pada penghafal Al-Quran?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dan kecamasan akan 

kehilangan hafalan pada penghafal Al-Quran. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Memberikan pengetahuan mengenai hubungan religiusitas dan kecemasan 

pada penghafal Al-Quran, serta diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu psikologi, khususnya bidang 

psikologi klinis dan psikologi agama. 
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2. Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi 

langkah awal peneliti untuk mengembangkan penelitian terkait 

religiusitas dan kecemasan pada penghafal Al-Quran. 

b. Bagi Penghafal Al-Quran 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

hubungan religiusitas dengan kecemasan akan kehilangan hafalan 

melalui ceramah atau diskusi yang disampaikan oleh para 

guru/muhafidz kepada para penghafal Al-Quran sehingga menjadi 

dorongan positif untuk bisa mengatasi kecemasan dalam menghafal 

dengan meningkatkan religiusitas dan mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil pencarian yang berhubungan dengan judul penelitian 

yang akan dibahas oleh peneliti dengan judul “Hubungan Religiusitas dengan 

Kecemasan pada Penghafal Al-Quran” peneliti menemukan beberapa 

penelitian terkait dengan penelitian ini sebagai berikut: 

Penelitian dengan judul “Hubungan antara Religiusitas dan Stres dengan 

Psychological Well Being pada Remaja Pondok Pesantren” yang dilakukan 

oleh Rahmawati Dwi Anggraeni dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 

2011. Subjek penelitian sebanyak 77 santri di Pondok Pesantren Assalafi Al-

Fithrah, Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki 
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hubungan dengan psychological well being, dan stres memiliki hubungan yang 

signifikan dengan psychological well being. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan oleh peneliti 

terletak pada penggunaan variabel terikat. Pada penelitian tersebut 

menggunakan Psychological Well Being sebagai variabel terikat, sedangkan  

peneliti menggunakan kecemasan sebagai variabel terikat. Subjek yang 

digunakan oleh peneliti juga berbeda dimana peneliti menggunakan para 

penghafal Al-Quran sebagai subjek penelitian. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Firma Agus Tina dan Muhana 

Sofiati Utami dari Universitas Gadjah Mada pada  tahun 2016 dengan judul 

“Hubungan antara Religiusitas dan Kesejahteraan Subjektif pada Pasien 

Jantung Koroner”. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 67 orang pasien 

jantung koroner pada Rumah Sakit X di Purwokerto. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

religiusitas dengan kesejahteraan subjektif, dimana semakin tinggi religiusitas 

individu maka semakin semakin tinggi kesejahteraan subjektif. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian 

yang telah dijelaskan sebelumnya terletak pada penggunaan variabel terikat. 

Pada penelitian tersebut menggunakan variabel kesejahteraan subjektif sebagai 

variabel terikat, sedangkan peneliti menggunakan kecemasan sebagai variabel 

terikat. Selain itu subjek yang akan digunakan oleh peneliti juga berbeda 

dengan penelitian tersebut, dimana peneliti menngunakan para penghafal Al-

Quran sebagai subjek penelitian.  
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Penelitian selanjutnya berjudul “Religiusitas, Koping Religius, dan 

Kesejahteraan Subjektif” yang dilakukan oleh Muhana Sofiati Utami dari 

Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 166 Mahasiswa Fakultas X di Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan antara religiusitas dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa 

dalam kehidupan di kampus. Namun menunjukkan korelasi antara religiusitas 

dan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa di kehidupan personalnya. Hal ini 

berarti semakin tinggi religiusitas maka akan semakin tinggi juga kesejahteraan 

subjektif dalam kehidupan personal mahasiswa. Hasil yang kedua 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara koping religius positif 

dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa dalam kehidupan di kampus. 

Selanjutnya hasil yang ketiga menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara 

koping religius negatif dengan kesejahteraan subjektif pada mahasiswa dalam 

kehidupannya di kampus. Kemudian hasil yang keempat menunjukkan bahwa 

religiusitas, koping religius negatif, dan koping religius positif berperan 

sebagai prediktor terhadap kesejahteraan subjektif mahasiswa dalam kehidupan 

di kampus. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu pada penggunaan variabel terikat dan juga subjek penelitian. 

Pada penelitian tersebut menggunakan dua variabel bebas, sedangkan peneliti 

hanya menggunakan religiusitas sebagai variabel bebas. Kemudian pada 

penelitian tersebut menggunakan kesejahteraan subjektif sebagai variabel 
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terikat, sedangkan pneliti menggunakan kecemasan sebagai variabel terikat. 

Selain itu subjek yang digunakan oleh peneliti juga berbeda dengan penelitian 

sebelumnya karena peneliti menggunakan subjek  yaitu para penghafal Al-

Quran. 

Penelitian selanjutnya berjudul “Hubungan antara Religiusitas dengan 

Penyesuaian Diri pada Siswa dan Siswi Kelas VII Yayasan Ponpes Futuhiyyah 

Mranggen Kabupaten Demak”. Penelitian dilakukan oleh Dian Lestari dan Sri 

Indrawati dari Universitas Diponegoro pada tahun 2017. Subjek yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu siswa dan siswi kelas VII Yayasan Ponpes 

Futuhiyyah dengan jumlah sampel sebanyak 183 orang. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikanantara 

religiusitas dengan penyesuaian diri pada siswa dan siswi kelas VII di Yayasan 

Ponpes Futhiyyah. Hal ini berarti semakin tinggi religiusitas maka semakin 

baik penyesuaian diri yang dilakukan. 

Perbedaan yang ada dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, 

pada penggunaan variabel terikat. Pada ppenelitian tersebut digunakan 

penyesuaian diri sebagai variabel terikat, sedangkan peneliti menggunakan 

kecemasan sebagai variabel terikat. Subjek penelitian yang digunakan oleh 

peneliti yaitu para penghafal Al-Quran. 

Penelitian selanjutnya dengan judul “The Relationship Between Anxiety, 

Somatic Symptoms and Hardiness in Adolescence” yang dilakukan oleh Ildiko 

Katalin Kovacs dan Maria Borcsa pada tahun 2017. Sampel yang digunakan 

berjumlah 232 orang yang dipilih dari tujuh sekolah yang berbeda 
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menggunakan teknik random sampling. Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa tidak ada korelasi signifikan yang ditemukan antara 

hardiness dan state anxiety. Selain itu, ada korelasi negatif yang lemah tetapi 

signifikan antara hardiness dan somatic symptom. Namun korelasi yang lebih 

kuat muncul antara anxiety dan somatic symptom. 

Perbedaan antara penelitian yang dijelaskan sebelumnya dengan yang 

dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan variabel yang dan subjek 

penelitian. Pada penelitian tersebut menggunakan dua variabel bebas yaitu 

anxiety dan somatic symptom, sedangkan variabel bebas yang digunakan oleh 

peneliti yaitu religiusitas. Kemudian pada peneitian tersebut variabel terikat 

yang digunakan adalan hardiness sedangkan peneliti menggunakan variabel 

terikat kecemasan. Selain itu subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah para penghafal Al-Quran. 

Penelitian selanjutnya dengan judul “Religious and Spiritual Beliefs, Self 

Esteem, Anxiety, and Depression Among Nursing Student” yang dilakukan 

pada tahun 2017 oleh Papazisis, Nicolaous, Tsiga, Christoforou, dan Krepia. 

Pada penelitian ini sujek yang digunakan berjumlah 123 mahasiswa 

keperawatan di departemen Keperawatan Frederick Universitas Nikosia yang 

dipilih menggunakan simple random sampling. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara religious, 

spiritual belief dan self esteem. Hasil yang selanjutnya adalah terdapat 

hubungan yang negatif signifikan antara religious dan  spiritual belief dengan 



20 

 
 

 
 
 

depresi. Hal ini berarti bahwa agama yang kuat atau keyakinan spiritual yang 

kuat berhubungan dengan penurunan tingkat stres dan gejala depresi. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian ini subjek 

menggunakan religiusitas sebagai variabel bebas dan kecemasan sebagai 

variabel terikat. Kemudian perbedaan juga terletak pada sampel penelitian yang 

digunakan, karena pada penelitian ini peneliti menggunakan subjek penelitian 

yaitu para penghafal Al-Quran. 

Penelitian selanjutnya dengan judul “Religious Coping, Religiosity, 

Depression and Anxiety among Medical Students in a Multi Religious Setting” 

yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Francis, Gill, Han, Petrus, Sabki, Said 

dan Guan. Subjek pada penelitian ini berjumlah 622 mahasiswa kedokteran di 

Kuala Lumpur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara religious coping dengan kecemasan 

dan juga depresi. Sedangkan untuk variabel religiusitas, hanya intrinsic 

religiosity yang berhubungan dengan depresi. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian ini subjek 

menggunakan religiusitas sebagai variabel bebas dan kecemasan sebagai 

variabel terikat. Kemudian perbedaan juga terletak pada sampel penelitian 

yang digunakan, karena pada penelitian ini subjek penelitian yang digunakan 

adalah penghafal Al-Quran. 
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Selanjutnya penelitian dengan judul “Religion and Life Satisfaction Down 

Under” yang dilakukan oleh Michael Kortt, Brian Dollery, dan Bligh Grant 

pada tahun 2014. Sampel yang digunakan pada penelitian berjumlah 5.829 

orang yang dipilih berdasarka data survei Household, Income and Labour 

Dynamics in Australia (HILDA). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

adanya hubungan positif layanan keagamaan dapat meningkatkan kepuasan 

hidup di Australia. Selain itu agama berpengaruh positif terhadap kepuasan 

setelah mengendalikan sumber daya sosial yang ada. 

Perbedaan antara penelitian yang dijelaskan sebelumnya dengan yang 

dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan variabel terikat dan subjek 

penelitian. Pada penelitian tersebut menggunakan life satisfaction sebagai 

variabel terikat, sedangkan peneliti menggunakan kecemasan sebagai variabel 

terikat. Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah para penghafal 

Al-Quran. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan 

dalam penggunaan variabel. Akan tetapi terdapat pula perbedaan pada 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang telah 

dijabarkan sebelumnya. Pada penelitian ini, subjek yang digunakan yaitu para 

penghafal Al-Quran, variabel religiusitas sebagai variabel bebas dan variabel 

kecemasan sebagai variabel terikat. Oleh karena itu penelitian ini orisinil dan 

dapat dipertanggung jawabkan keasliannya oleh peneliti. 
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