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Setiap orang pasti merasakan kesedihan dan kebahagiaan dalam kehidupan 

karena itulah yang akan membuat hidup menjadi lebih berwarna. Kesedihan yang 

dialami bisa berupa ujian maupun musibah namun hal itu pasti akan berlalu jika 

dijalani dan bukan lari dari kenyataan. Untuk melewati ujian atau musibah itu 

diperlukan kemampuan resiliensi sehingga bisa mengatasi ujian yang ada. 

Resiliensi merupakan  kemampuan untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang 

terjadi dalam kehidupan dan bukan lari dari kesulitan dan tantangan tersebut. 

Selain kemampuan resiliensi seseorang juga patut meminta pertolongan kepada 

Tuhan menurut agama yang dianutnya karena Dia lah yang mengendalikan 

seluruh alam semesta beserta isinya. Dalam penelitian Psikologi  kematangan 

beragama biasa banyak dimiliki oleh orang dewasa atau orang yang telah matang 

umurnya (22/25-65 tahun). Namun tidak menutup kemungkinan kematangan 

beragama juga dimiliki oleh orang yang sedang berada pada fase dewasa awal 

(22-25 tahun). 

Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui bentuk 

kematangan beragama mahasiswa program khusus ulama asal Palembang dan 

mendeskripsikan apa faktor pendukung dan faktor penghambat kematangan 

beragama mahasiswa program khusus ulama asal Palembang di UIN Antasari 

Banjarmasin.  

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research)  

dengan pendekatan psikologi agama. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa 

program khusus ulama asal Palembang. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

diambil dengan menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data model interaktif. Sedangkan teknik keabsahan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik triangulasi. 

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, 

maka  kematangan beragama mahasiswa program khusus ulama asal Palembang 

jika dilihat dari aspek rasa beragama dan ciri-ciri kematangan beragama. Maka 

dapat dikatakan bahwa mahasiswa program khusus ulama telah  

cukup matang dalam beragama dan telah mampu menerima, memahami serta 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kematangan beragama mahasiswa 

program khusus ulama ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor 

penghambat sehingga menambah kematangan beragama mereka. Faktor-faktor 

yang dimaksudkan ialah faktor internal dan faktor eksternal.  


