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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Kematangan emosi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap 

manusia dalam menjalani kehidupan, bahkan menjadi prediktor yang 

signifikan terhadap tingkat keberhasilan dalam berbagai bidang 

kehidupan (Arrizza, 2006). Covey (1997, h. 214) menambahkan, 

kematangan emosi yang tinggi membawa seseorang untuk mampu 

mengekspresikan perasaan yang ada dalam diri secara yakin dan berani, 

dengan mempertimbangkan perasaan dan keyakinan individu lain, 

sehingga orang tersebut dapat bertindak secara obyektif dan tepat 

secara sosial. 

      Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji bagaimana 

kematangan emosi berhubungan dengan variabel-variabel tertentu. 

Nurpratiwi (2010) dalam penelitiannya menguji tentang pengaruh 

kematangan emosi saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada 

dewasa awal. Analisis pada 100 orang dewasa awal yang menikah 

mendapatkan pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif dari 

kematangan emosi saat menikah terhadap kepuasan pernikahan. Safaria 

dan Farni (2007) mendapatkan hasil dalam bidang psikologi klinis, 

bahwa ada hubungan negatif antara kematangan emosi dan 

kecenderungan post-traumatic stress disorder pada 82 siswa SMK 1 

Mesjid Raya yang terkena gempa dan tsunami. 
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      Engineering Career Center (ECC) Universitas Gajah Mada (2012) 

menuliskan dalam websitenya bahwa kematangan emosi menjadi salah 

satu penentu berhasil tidaknya seseorang dalam proses rekruitmen. 

Perilaku seseorang yang sudah matang secara emosi akan berbeda 

dengan dengan yang belum. Bekerja dalam tim membutuhkan 

kematangan emosi agar tercapai kinerja yang optimal. Sugiarti (2011) 

menarik kesimpulan yang selaras, khususnya dalam melihat kaitan 

antara kematangan emosi dan stres kerja pada 50 karyawan CV Jaya 

Barokah Malang. Sugiarti membuktikan bahwa ada hubungan negatif 

antara kematangan emosi dan stres kerja dalam tingkat signifikan. 

      Khoir (2011) juga membuktikan dalam hubungan dengan variabel 

lain, bahwa dari 43 remaja madya SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, 

mereka yang matang emosinya akan memiliki tingkat agresivitas yang 

rendah, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka 

dapat dilihat bahwa kematangan emosi merupakan hal yang penting 

dalam bidang-bidang kehidupan manusia. 

      Scazzero (2005, h. 73) mengemukakan bahwa kematangan emosi 

dan religiusitas (disebutnya sebagai kematangan spiritual) merupakan 

variabel yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian terhadap orang-orang 

Kristen yang menjadi anggota dari gerejanya menghasilkan temuan 

bahwa tidak mungkin ada religiusitas tanpa kematangan emosi. Martin 

(2003, h. 114) memperkuat gagasan ini dengan menyatakan bahwa 

emosi tanpa religiusitas tidak akan tersalur dengan baik, sehingga 

kematangan emosi berhubungan dengan religiusitas. 
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      Fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, khususnya 

dalam batasan orang Kristen, memperlihatkan hal yang secara normatif 

kurang sesuai. Perilaku-perilaku yang mencerminkan ketidakmatangan 

emosi dilakukan oleh pihak-pihak yang terkesan religius. Scazzero 

(2005, h. 21-22) mengemukakan contoh mengenai fakta-fakta 

ketidaksesuaian tersebut, antara lain orang yang tidak pernah mengakui 

kesalahan atau meminta maaf, terus menerus mengkritik orang lain, 

tidak dapat menoleransi pandangan yang berbeda, secara diam-diam 

kecanduan pornografi, sibuk tanpa menyadari keluarganya kesepian di 

rumah, menafsirkan setiap saran sebagai serangan dan penolakan 

pribadi, memendam sakit hati kepada pendeta tetapi tidak berani 

mengutarakannya, tidak memelihara kesehatan diri, pergi ke gereja 

untuk melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan, tidak bisa 

membuka diri tentang permasalahan dan kesulitan yang dihadapi. 

      Bloomer (2004, h. 43) menceritakan tentang kasus over-dependency 

yang terjadi pada orang-orang Kristen, yakni ketergantungan yang tidak 

wajar pada pemimpin gereja mereka. Kasus ini terjadi dalam konteks 

pembinaan religiusitas di gereja-gereja tertentu dan merupakan 

gangguan mental yang bermanifestasi dari ketidakmatangan emosi. 

      Wawancara yang dilakukan terhadap pelayan gereja di Semarang 

membuktikan adanya fakta-fakta ketidakmatangan emosi dalam 

kehidupan jemaat, antara lain ditunjukkan oleh perkataan-perkataan 

keras, sifat mudah marah, iri hati, merasa diri selalu benar dan 

kecanduan masturbasi. Hal ini tidak seimbang dengan pengakuan 

bahwa jemaat tersebut sering “mendengar suara Tuhan”. 
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      Fakta-fakta yang telah dipaparkan menjadi latar belakang dari 

penelitian ini. Gereja-gereja dengan pembinaan yang bersifat religius 

dalam jangka waktu tertentu terbukti tidak secara otomatis 

menghasilkan pribadi-pribadi yang matang secara emosi, padahal telah 

dipaparkan tentang pentingnya kematangan ini. 

      Scazzero (2005, h. 23) menilai bahwa penyebab ketidaksesuaian ini 

adalah pembinaan yang sifatnya hanya doktrinal di gereja, namun 

mengabaikan kematangan emosi. Berdasarkan adanya hubungan antara 

kematangan emosi dan religiusitas, maka dapat dikatakan bahwa orang-

orang Kristen yang dibina secara doktrinal dalam kasus ini sebenarnya 

juga tidak religius. 

      Religiusitas memiliki keluasan pengertian dan penerapan dalam 

kehidupan seseorang. Dister (1989, h. 104) mengatakan bahwa orang 

akan benar-benar religius bila berhasil memeluk agama dengan cara 

yang pribadi sekaligus juga komuniter, yakni dengan memilih 

komunitas religius tertentu. Seseorang tidak dapat menjadi religius jika 

tidak dalam komunitas religius yang khusus, yakni komunitas dengan 

iman yang sama, sebab di dalam komunitas inilah kesadaran religiusitas 

dibangkitkan (Fowler, 1995, h. 273). 

      Alkitab (2010) mencatat dalam Kisah Para Rasul 2:42-47 tentang 

kehidupan orang Kristen pada masa lalu sebagai berikut: 

“Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam 
persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti 
dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu 
mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah 
menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah 
kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta 
miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai 
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dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan 
sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka 
memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan 
bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji 
Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan 
menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.” 
 

      Berdasarkan kutipan tersebut, orang Kristen yang religius “bertekun 

... dalam persekutuan”. Hal ini sesuai dengan pendapat Dister tentang 

religiusitas yang selalu mencakup partisipasi komunitas religius 

tertentu, dalam penelitian ini diasumsikan sebagai komunitas sel. 

      Gereja mempunyai komunitas-komunitas sel. Istilah komunitas 

menggambarkan bagian kelompok kecil dari suatu masyarakat (society) 

serta terikat oleh kesamaan-kesamaan tertentu (Nursid, 2000, h. 78); 

sedangkan sel merupakan bagian terkecil penyusun suatu organisme. 

Komunitas sel dalam gereja lokal merupakan komunitas yang menjadi 

bagian terkecil penyusun gereja lokal (biasanya sekitar 5-12 orang). 

Aktivitas yang dilakukan dalam komunitas sel antara lain ritual doa, 

pengajaran kekristenan, persekutuan, pelayanan atau misi. Komunitas 

sel didefinisikan secara lebih luas dalam penelitian ini, bukan hanya 

mencakup “program komunitas sel” pada gereja–gereja tertentu. 

      Gereja lokal mendorong setiap anggotanya berpartisipasi mengikuti 

komunitas sel, baik dalam bentuk komunitas pelayanan, pendalaman 

Alkitab dan komunitas gerejani lainnya. Fakta yang terjadi adalah 

setiap anggota gereja memiliki tingkat partisipasi komunitas sel yang 

berbeda-beda. Seseorang dapat mengikuti pembinaan gereja yang 

sifatnya korporat tanpa berpartisipasi dalam komunitas sel. 
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      Leo (2002, h. ii) mengatakan bahwa jumlah komunitas sel yang 

disediakan gereja-gereja dalam beberapa tahun terakhir bertambah 

seiring peningkatan jumlah anggota gereja. Namun, keadaan tersebut 

tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah anggota komunitas sel. 

Morton (2011, h. 62) menambahkan bahwa banyak orang Kristen tidak 

terlibat di dalam komunitas, itulah yang menyebabkan pembelajaran 

mereka terhambat. Partisipasi komunitas sel diduga menjadi variabel 

yang berhubungan dengan kematangan emosi pada orang Kristen, 

sehingga berbagai fenomena perilaku yang tidak sesuai diperkirakan 

berhubungan dengan rendahnya partisipasi komunitas sel. 

      Psikologi mengambil peran dalam mencari hubungan kematangan 

emosi yang dikembangkan oleh setiap orang, dengan variabel khas dari 

orang Kristen. Penelitian ini membuktikan apakah ada hubungan antara 

kematangan emosi dan partisipasi komunitas sel pada orang Kristen. 

 

B. Tujuan Penelitian 

      Menguji secara empiris hubungan antara kematangan emosi dan 

partisipasi komunitas sel pada orang Kristen. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

      Memberikan sumbangan bagi pengembangan disiplin ilmu 

psikologi, khususnya psikologi perkembangan dan psikologi 

agama. Hasil penelitian akan mengungkapkan variabel khas yang 

berhubungan dengan kematangan emosi pada orang Kristen. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan acuan bagi orang Kristen untuk berupaya 

mencapai kematangan emosi yang tinggi melalui partisipasi 

komunitas sel. 

b. Memberikan bahan pertimbangan bagi gereja lokal dan 

komunitas-komunitas sel untuk melakukan upaya peningkatan 

efektivitas dari pembinaan religiusitas, agar dihasilkan 

kematangan emosi jemaat yang tinggi. 
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