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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting dan strategis di 

Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak itu sendiri. Hal ini dikarenakan 

perannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat terutama bagi 

petani perkebunan. Selain itu kelapa sawit merupakan tanaman primadona 

masyarakat pedesaan di Kabupaten Siak terkhusus di Desa Sawit Permai. Hal 

cukup berasalan karena Kabupaten Siak memang cocok dan potensial untuk 

pembangunan pertanian perkebunan dan juga sebagai mayoritas mata pencarian 

bagi warga (Statistik Daerah Kabupaten Siak 2016). Menurut Badan Pusat 

Statistik (2013) luas lahan perkebunan kelapa sawit diprovinsi riau sekitar 

2.399.172 juta Ha. Sementara itu luas lahan perkebunan yang ada di kabupaten 

siak sejak tahun 2013 sekitar 287.782 Ha dan kemungkinan setiap tahun bisa 

mengalami perluasan lahan perkebunan kelapa sawit.  

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya 

dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan 

dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan 

untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun 

menjualnya kepada orang lain (wikipedia). Banyak faktor yang berperan bagi 

kesejahtereaan petani, diantaranya faktor internal maupun eksternal. Adapun 

faktor internal itu seperti, luas lahan, produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan, 

harga komoditas kelapa sawit, faktor alam seperti musim hujan dan kemarau. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Padi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah
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Menurut Laila, 2008 (dalam Edi, 2009) menyatakan bahwa kesejahteraan petani 

kelapa sawit diantaranya di pengaruhui luas lahan, produktivitas maupun harga 

kelapa sawit itu sendiri. Faktor lainnya juga di pengaruhui  lahan perkebunan 

petani di kabupaten siak saat ini sedang mengalami peremajaan kelapa sawit 

(https://www.goriau.com). Hal ini juga dapat menambah beban hidup petani 

mengingat mayortitas mata pencarian masyarakat adalah sebagai petani kelapa 

sawit.  

Selain faktor internal, kesejahteraan petani juga dipengaruhui faktor 

eksternal seperti, tuntutan dari keluarga, maupun faktor keagamaan yang dimiliki 

petani. Dari hasil wawancara awal peneliti dengan petani ialah petani banyak 

mengeluhkan bagaimana seiring masalah produktivitas yang menurun akan tetapi 

tuntutan yang besar dari keluarga, seperti kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa 

di penuhi oleh peatani terhadap keluarganya. Di sisi lain peneliti juga mengamati 

bagaimana petani sering melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah. Hal 

ini dapat dilihat bagaimana waktu kerja yang begitu lama, yaitu mulai dari pagi 

sampai menjelang petang. Dari wawancara awal petani juga sering meninggalkan 

kewajiban seperti sholat fardhu Zuhur dan Ashar dengan alasan kerjaan yang 

belum selesai dan sudah kecapekan.  

Dari  masalah diatas dapat di ketahui bahwa petani saat ini permasalahan 

psikologis berupa stres, dimana permasalahan psikologis bila tidak di atasi dapat 

menyebabkan permasalahan secara fisik atau hubungan keluarga. stres merupakan 

physiological state yang dihasilkan dalam tubuh seseorang karena pengaruh suatu 

stimulus dan stres dapat menimbulkan penyakit (Berry, 1998). 
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Menurut Lazarus dan Folkman (1984), stres adalah keadaan internal yang 

dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh (kondisi penyakit, latihan dll) atau 

oleh kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai potensial membahayakan, tidak 

terkendali atau melebihi kemampuan individu untuk melakukan coping. Stres 

merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan menjadi 

bagian dari kehidupan itu sendiri. Menurut pandangan agama sendiri, mustahil 

seseorang seseorang selalu terhindar dari beban-beban berat yang menekannya, 

apalagi di zaman modern ini, siapapun akan rentan terkena stres (Rafiudin dalam 

Asmarasari 2010).  

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma’arij ayat 19-20: 

 إِنّ  اإلْوَسبَن ُخلَِق َهلُىًعب َ  (١ٔ) إَِذا  َمسَّهُ الشَّرُّ َجُزوًعب(ٕٓ)

Artinya : (19). Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh , (20) 

Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. 

Kendal dan Hammen, 1998 (dalam Triantoro dan Nofrans) menyatakan 

stres dapat terjadi pada individu ketika terdapat ketidakseimbangan antara situasi 

yang menuntut dengan perasaan individu atas kemampuannya untuk bertemu 

dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Hal ini senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Intani pada petani tembakau (2013) mengungkapkan  beban yang 

terlalu besar yang dimiliki oleh petani lansia tembakau ini dapat mengakibatkan 

adanya gangguan mental, stres. Stres yang dialami oleh petani lansia yang terlalu 

tinggi dan berkepanjangan menyebabkan manifestasi/gejala, baik yang bersifat 

fisik ataupun psikologis.  
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Salah satu faktor yang mempengaruhui stres adalah tingkat religiusitas 

seseorang. Lindenthal dan Star 1971 (dalam Hawari, 1997) menyatakan bahwa 

orang dengan tingkat religiusitas yang baik mengalami tingkat stres yang jauh 

lebih kecil dibanding dengan yang mempunyai tingkat religiusitas yang rendah. 

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Tati, 2004 (dalam  Astuti, 

Hartoyo,  Muflikhati, 2016) Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh petani 

untuk menghilangkan masalah stres ataupun masalah-masalah psikologis dalam 

hidupnya melalui keberagamaan (religiusitas) yaitu dengan mendekatkan diri 

kepada tuhan.  

Menurut Glock dan Stark (dalam Ancok dan Nashori, 2004) mengartikan 

religiusitas yang berasal dari kata religi  yaitu sistem simbol, sistem keyakinan, 

sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya berpusat 

pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai sesuatu yang paling maknawai. 

Salah satu cara mendekatkan diri kepada ALLAH SWT ialah dengan 

berdzikir, Allah SWT berfirman: 

ِ تَْطَمئِهُّ اْلقُلُىبُ  ِ أاَل بِِذْكِر َّللاَّ بْكِر َّللاَّ  لَِّذيَه آَمىُىا َوتَْطَمئِهُّ قُلُىبُُهْم بِذِ  

Artinya :  Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 

berzikir (mengingat) Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah 

hati menjadi tenteram” (Qs. ar-Ra’d: 28). 

 

Berdzikir merupakan salah satu bentuk prilaku dari religiusitas, dengan 

berdzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala segala kegalauan dan kegundahan 

dalam hati mereka akan hilang dan berganti dengan kegembiraan dan kesenangan  

bahkan, tidak ada sesuatupun yang lebih besar mendatangkan ketentraman dan 

kebahagiaan bagi hati manusia melebihi berzikir kepada Allah Subhanahu wa 
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Ta’ala (http://muslim.or.id/4783-menggapai-ketenangan-hati dengan-mengingat-

allah-1.html) 

Manfaat dari religiusitas secara psikologis bagi petani yang sedang 

mengalami kesulitan adalah memberikan keyakinan dan pikiran positif. 

Contohnya yaitu para petani bisa menentukan keputusan yang tepat bagi dirinya, 

mengontrol dirinya untuk berprilaku, mampu memilih dengan baik apa yang 

seharusnya dilakukan, dapat mengalihkan stress ke hal psoisitf, dan lain-lain. Hal 

ini sesuai dengan peneltian yang dilakukan oleh Agung dan Fanani bahwa orang 

yang memiliki tingakat religiusitas yang baik dapat mengurangi tingkat stres yang 

dialami oleh manusia. David 2009 (dalam Inayah, 2011) menyatakan bahwa 

seseorang yang percaya pada tuhan dapat mengurangi tungkat keputusasaan, 

depresi, stress, kecemasan serta bisa meningkatkan happines, kepuasaan hidup, 

dan kesejahteraan pada dirinya. 

Selain dengan religiusitas, para petani juga bisa mengatasi masalah 

psikologis (stress) dengan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya 

(keluarga) dalam hal ini melalui Family Support. Menurut Taylor (dalam Sharma, 

2010) seseorang yang mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya 

lebih berani untuk mengatasi stress yang mereka alami. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ketut dan Rista, (2013) tentang dukungan sosial keluarga dengan 

stres menyatakan  bahwa sesorang yang mendapatkan dukungan sosial yang baik 

dapat mengurangi stress. Family support yang akan diteliti terdiri dari dua macam 

yaitu dukungan yang berasal dari keluarga dan dari orang-orang terdekat, dalam 

hal ini orang-orang terdekat yang dimaksud adalah rekan sesama petani. 

http://muslim.or.id/4783-menggapai-ketenangan-hati%20dengan-mengingat-allah-1.html
http://muslim.or.id/4783-menggapai-ketenangan-hati%20dengan-mengingat-allah-1.html
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Pengertian family support itu sendiri menurut Thomshon, 2006 (dalam Inayah 

Mardiyah, 2013) adalah pemberian bantuan yang merupakan suatu kewajiban 

untuk membantu anggota keluarga yang mengalami masalah yang bersifat 

sukarela dan sosial. Menurut baron (dalam Aprilia, 2013) Dukungan sosial adalah 

rasa nyaman secara fisik dan psikologis yang diberikan oleh para sahabat dan 

keluarga kepada orang yang menghadapi stres, dengan dukungan sosial, orang 

cenderung untuk ada dalam keadaan kesehatan fisik yang lebih baik dan dapat 

mengatasi stres yang dialaminya. Oktaviana 2012 (dalam Mulia, Elita,Woferst, 

2014) mengatakan bahwa dukungan sosial bersumber dari orang-orang yang 

memiliki hubungan yang berarti bagi individu seperti keluarga, teman dekat, 

pasangan hidup, rekan kerja, tetangga dan saudara.  

Family support merupakan salah satu cara untuk menjaga hidup tetap sehat 

dan bahagia khususnya bagi para petani. Selain itu, dengan adanya family support 

bagi petani membuat mereka lebih termotivasi dalam menjalani kehidupan sehari-

harinya, menghadapi suatu masalah, lebih optimis dan percaya diri dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari karena adanya perhatian dari anggota 

keluargamya.  

Dari yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian di Desa Sawit Permai Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak tentang 

Hubungan Antara Religiusitas Dan Dukungan sosial Keluarga dengan Stres pada 

petani kelapa sawit. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan melihat bagaimana 

Religiusitas dan dukungan sosial keluarga berdampak positif kepada stres pada 

petani. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Hubungan Antara Religiusitas 
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Dan Dukungan Sosial Keluarga Dengan Stres Pada Petani Kelapa Sawit Di Desa 

Sawit Permai”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang 

masalah penelitian ini, maka masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah tentang “Apakah ada hubungan antara religiusitas dan dukungan sosial 

keluarga dengan stress pada petani kelapa sawit di desa sawit permai?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara religiusitas 

dan dukungan sosial keluarga dengan stress pada petani kelapa sawit di desa sawit 

permai. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang diajukan ini adalah sebuah penelitian yang akan meninjau 

kondisi psikologis (stres) pada petani kelapa sawit di desa sawit permai. keaslian 

penelitian ini akan di ungkap berdasarkan pembahasan beberapa penelitian 

terdahulu yang akan membedakan penelitian sebelumnya sebagaimana berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Mardiah (2011) dengan judul “Pengaruh 

Religiusitas Dan Family Support Terhadap Happiness Pada Lansia. Subjek dalam 

penelitian ini berjumlah 80 lansia di PSTW Budi Mulia 03 Ciracas dan PSTW 

budi Mulia 04 Margaguna. Hasil penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara religiusitas, family support, terhadap hapiness pada lansia 

di panti werdha, dengan taraf signifikan sebesar 0,000 atau sig < 0,05. Adapun R 
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Square dari semua variabel yang diujikan sebesar 0,567 atau 56,7% yang berarti 

variasi dari happiness (DV) dijelaskan oleh 10 IV dalam penelitian ini sebesar 

56,7 %, sisanya 43,3% dipengaruhui oleh IV lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2013) dengan judul “ Resiliensi dan 

Dukungan Sosial Pada Orang Tua Tunggal (Studi Kasus Pada Ibu Tunggal Di 

Samarinda). Subjek dalam penelitian ini sebanyak 3 orang subjek dan 

menggunakan teknik wawancara dan observasi. Serta hasil penelitian yang 

didapat menyatakan Hasil seluruh penelitian diatas memberikan kesimpulan 

bahwa resiliensi sangat penting bagi orang tua tunggal dalam menghadapi 

kesulitan, tekanan atau keterpurukan. Individu dengan resiliensi yang baik adalah 

individu yang optimis, yang percaya bahwa segala sesuatu dapat  berubah menjadi 

lebih baik. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Swastiani dan Farid (2015) 

dengan judul”Dukungan Sosial, Religiusitas dan Stress Pada Remeja Di Lapas 

Anak Blitar”. Subjek dalam penelitian ini adalah 51 remaja yang tinggal di lapas. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan negatif antara 

Religiusitas, Dukungan Sosial dan Stres. Analisa statistik nonparamentrik dengan 

menggunakan Spearman’s Rho menunjukkan nilai korelasi antara dukungan sosial 

dengan stres sebesar 0.201 dan p = 0.158 (p>0,05); nilai korelasi antara 

religiusitas dengan stres sebesar 0.182 dan p = 0.200 (p>0,05). 

Berdasarkan bukti-bukti keaslian penelitian yang tertera diatas, maka hal ini 

menjelaskan bahwa penelitian yang akan peneliti teliti ini adalah penelitian yang 
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berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal ini bisa dilihat dari subjek penelitian, 

waktu, dan tempat yang berbeda. Selaian berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

pada penelitian ini ada beberapa kesamaan penggunaan variabel pada penelitian, 

seperti kesamaan pada variabel bebas atau variabel terikat. Hal ini tentunya dapat 

menjadi suatu bukti bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini adalah penelitian 

yang asli karya dari peneliti sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan keaslian 

penelitiannya.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan perspektif 

kajian psikologi pada umumnya, terutama dalam bidang psikologi klinis, 

komunitas dan agama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi instansi pemerintahan, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

mengetahui stres pada petani kelapa sawit dan peran religiusitas dan 

dukungan sosial keluarga terhadap mereka. Dengan mengetahui stres pada 

petani kelapa sawit dan peran religiusitas dan dukungan sosial keluarga 

terhadap mereka dan instasi pemerintah dapat mencari jalan keluar untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi pada petani kelapa sawit. 

b. Bagi warga sekitar, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi, masukan, dan pemikiran mengenai hubungan antara religiusitas 

dan dukungan sosial keluarga dengan stres pada petani kelapa sawit. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi, masukan, dan pemikiran mengenai hubungan antara religiusitas 

dan  dukungan sosial keluarga dengan stres pada petani kelapa sawit. 

 


