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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren menjadi salah satu pilihan bagi para orangtua untuk pendidikan

anaknya di Indonesia. Pondok pesantren pada dasarnya memiliki tujuan

pendidikan, menurut Arifin (1995:248) tujuan pendidikan di pondok pesantren

adalah membimbing anak-anak didik untuk menjadi manusia yang sanggup

dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat melalui ilmu

dan amalnya. Sementara itu, Habib Chirsin (dalam Saputri 2013:1) mengatakan

bahwa pendidikan di pondok pesantren diarahkan kepada pembinaan insan

muslim yang berbekal iman dan berbagai kecakapan yang diajarkan serta dilatih

untuk mampu mengembangkan diri dalam masyarakat yang selalu mengalami

perubahan dan perkembangan secara dinamis. Dengan kondisi pondok pesantren

yang demikian, maka tak heran jika sebagian orangtua menitipkan anaknya untuk

dididik di sana walaupun untuk itu mereka harus mengeluarkan biaya besar.

Dengan tujuan seperti dikemukakan di atas, maka santri wajib tinggal di

asrama. Sistem asrama pada pondok pesantren mengharuskan santri untuk siap

selama 24 jam melakukan aktifitas dalam rangka pembinaan. Sistem asrama di

pondok pesantren yang menyuguhkan lingkungan yang baik bagi santri,

kepemimpinan pondok pesantren yang dipimpin oleh Kyai yang bisa menjadi suri

tauladan serta pembinaan dari guru-guru dan para pengasuh, diyakini

memberikan ilmu yang dapat membentuk sikap dan kepribadian santri untuk
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menjadi lebih baik. Kondisi ini menjadikan pesantren memiliki kesan tersendiri

bagi orangtua untuk dijadikan tempat pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka.

Dengan memasukan anak ke pondok pesantren orang tua berharap anak

mereka akan mendapatkan pendidikan yang unggul sehingga anak mereka tumbuh

menjadi manusia yang berakhlak, bermoral dan berintelektual. Harapan-harapan

inilah yang menjadi motivasi orangtua dalam memasukan anaknya ke pesantren.

Dalam rangka pembinaan akhlak, moral serta intelektual secara intensif,

maka setiap hari santri mulai dari bangun tidur hingga mereka tidur lagi,

diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak ringan yang telah

dijadwalkan sedimikian rupa. Disinilah santri dituntut untuk menyesuaikan diri

dengan segala aktivitas, budaya dan kebiasaan yang ada di pondok pesantren.

Menghadapi berbagai kegiatan yang telah diprogramkan di pondok

pesantren dalam rangka pembinaan akhlak, moral serta intelektual idealnya santri

dapat melakukan penyesuaian diri. Namun dalam kenyatannya banyak santri yang

merasa kecewa terhadap kehidupan di pondok pesantren, mereka tidak dapat

menyesuaikan diri dengan kehidupan di pondok pesantren, merasa tidak puas

dengan dirinya, tidak dapat membina hubungan yang baik dengan teman dan

ustadz, mengalami kesulitan dalam mengatur aktivitas sehari-hari, tidak memiliki

kemandirian, serta tidak mampu mengembangkan potensi dirinya serta merasa

jenuh. Kondisi seperti inilah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis

atau psychological well-being para santri.

Ryff (1989:1069) mengatakan psychological well-being adalah sejauh

mana individu mampu menerima keadaan dirinya, mampu membina hubungan
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hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian untuk melawan tekanan sosial,

mampu mengontrol lingkungan sekitar, memiliki arti hidup, serta mampu

merealisasikan potensi dirinya secara terus menerus. Selanjutnya Ryff dan Singer

(1996:14) mengatakan tingkat psychological well-being yang tinggi  menunjukkan

bahwa individu memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitarnya,

memiliki kepercayaan diri yang baik, dapat membangun hubungan interpersonal

yang baik dengan orang lain dan individu tersebut memiliki tujuan pribadi, serta

tujuan dalam pekerjaannya.

Sementara itu Ryan dan Deci (2001:141) mengatakan psychological well-

being terkait dengan fungsi optimal seseorang. Selain itu, mereka juga

mengidentifikasikan dua pendekatan pokok untuk memahami well-being, yaitu

fokus kepada kebahagian dengan memberikan batasan-batasan pencapaian

kebahagian dan mencegah dari kesakitan, serta batasan menjadi orang yang

fungsional secara keseluruhan termasuk cara berfikir yang baik dan fisik yang

sehat.

Beberapa fakta berkaitan dengan masalah psychological well-being

menunjukkan seorang yang psychological well-beingnya rendah mudah

merasakan depresi. Sebuah kasus yang terjadi pada santri dari pondok pesantren

Darul Qiyam Magelang Gontor 6 melakukan bunuh diri di dalam toilet pesantren

pada tanggal 10/1/13 yang diduga mengakhiri hidupnya karena nilai ujiannya

rendah. Dari kasus ini dapat dipahami bahwa: 1) santri tersebut tidak dapat

menerima kenyataan bahwa nilainya rendah dan kondisi ini yang membuat dia

mengalami depresi. 2) Tidak mampu menerima keadaan dirinya yang memiliki
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nilai ujian rendah. 3) Tidak memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi, karena tujuan

hidupnya hanya memperoleh nilai yang lebih baik dan pada saat ujiannya rendah,

maka ia mengakhiri hidupnya. 4) Tidak mampu mengembangkan potensi dalam

diri karena tidak menjadikan nilai ujian sebagai pembelajaran untuk kedepannya

lebih berusaha lagi. 5) Tidak mampu mengontrol lingkungan karena bisa saja

terjadi bahwa rendahnya nilai yang diperoleh disebabkan tidak mampu mengatur

waktu belajar secara baik dan disiplin. Ketidakmampuan santri ini,

mengidentifikasikan santri memiliki psychological well-being yang rendah.

Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa kegiatan santri sangat

padat. Hal ini diakui oleh PR salah seorang santri pondok pesantren Al-Kautsar

yang peneliti mewawancarai pada tanggal 17 Agustus 2014, PR mengatakan:

“kegiatan di pesantren dari subuh sampai malam hari jam 10 baru

istirahat untuk tidur. Subuh sholat lalu hafalan bahasa arab, baru mandi

dan mengikuti kegiatan belajar sampai jam 1 dan makan siang serta

sholat zuhur. Lalu melanjutkan kembali belajar sampai jam 4. Setelah

sholat ashar kegiatan ekskul sampai sholat magrib. Lalu sehabis sholat

magrib makan menunggu waktu sholat isya dengan mengafal Al-Qur’an.

Setelah sholat isya santri belajar berpidato sampai jam 10 malam lalu

tidur. Itu kegiatan sehari-hari di pondok pesantren. Bagi santri yang

melanggar atau cabut diberi sangsi sesuai peraturan pesantren. Ada

santri yang melanggar dan tidak betah dengan kegiatan dan peraturan

pesantren tapi ada juga yang merasa betah dan nyaman tinggal di

pesantren. Saya merasa nyaman dengan lingkungan pesantren ini.

Padatnya kegiatan yang ada di pondok pesantren ini membuat banyak

santri tidak dapat menyesuaikan diri dan tidak mampu mengontrol lingkungannya.

Hal ini tidak jarang menjadi alasan santri merasa tidak betah dan akhirnya memilih
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untuk pindah. Di pondok pesantren Al Kautsar misalnya total santri yang pindah

dari bulan januari sampai juli sebanyak 57 santri, 2 diantaranya berada di tingkat 4

atau setara dengan kelas 1 SMA. Dan alasan kepindahan mereka rata-rata

disebabkan karena tidak mampu mengikuti kegiatan di pondok pesantren.

Berdasarkan data di atas jelaslah ada sejumlah santri yang tidak dapat

menyesuaikan diri dengan kegiatan yang diberlakukan oleh pesantren, tidak

mampu mengontrol lingkungan karena mengalami kesulitan dalam mengatur

kegiatan sehari-hari, sehingga santri menginginkan untuk keluar dari pesantren.

Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa psychological well-being santri rendah.

Psychological well-being tidak didapat begitu saja dalam hidup, tetapi

didapat dari bagaimana individu itu sendiri melakukan berbagai hal untuk

mendapatkannya. Psychological well-being dipengaruhi oleh beberapa  faktor di

antaranya: demografis (usia, jenis  kelamin,  dan status sosial ekonomi (Ryff &

Singer, 1996:16)), religiusitas (dalam Comptom, 2005:197), kepribadian

(Keyes,dkk. 2002:1010), dan dukungan sosial (Ryff, dalam Sari, 2010:4 ).

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi psychological well-being

sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata religiusitas merupakan salah satu

faktor yang dapat mempengaruhi psychological well-being. Menurut

Susilaningsih (dalam Okdinata 2009:13) religiusitas atau keberagaman adalah

kristal-kristal nilai agama dalam diri manusia yang terbentuk melalui proses

internalisasi nilai-nilai agama semenjak usia dini. Religiusitas akan terbentuk

menjadi nilai pada akhir usia anak dan berfungsi pada awal remaja. Kristal nilai
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yang terbentuk akan berfungsi menjadi pengarah sikap dan perilaku dalam

kehidupannya.

Menurut Bastaman (dalam Liputo, 2009:5) individu yang mempunyai

tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih dapat memaknai setiap kejadian dengan

positif sehingga hidupnya lebih bermakna dan terhindar dari stress. Artinya

semakin tinggi religiusitas individu maka semakin tinggi pula psychological well-

being individu, begitu juga sebaliknya semakin rendah religiusitas individu maka

semakin rendah pula psychological well-being individu.

Mengacu kepada pandangan Bastaman di atas, sebenarnya

kejadian/peristiwa yang dialami santri di pondok pesantren seperti yang diuraikan

di bagian terdahulu tidak akan terjadi, “santri tidak akan melakukan bunuh diri

hanya karena nilai rendah, santri tidak akan jenuh, merasa tidak nyaman atau

keluar dari pondok pesantren dikarenakan berbagai aturan yang ada”. Hal ini

dikarenakan santri diasumsikan telah memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Ini

sejalan dengan pandangan Mc Cullough,dkk (dalam Saputri 2013:4) yang

mengatakan dengan beribadah dapat mengurangi stress dan menahan produksi

stress pada tubuh. Tingginya tingkat religiusitas santri diasumsikan dari beberapa

hal berikut :

1) Santri diasumsikan memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi, hal ini

dikarenakan setiap hari mereka mendapatkan wawasan yang berbasis agama

seperti, mereka mempelajari tentang fiqih, ushul fiqih, tauhid, tarikh (sejarah

Islam), tafsir hadist dan akhlak. Materi dari berbagai disiplin ilmu keislaman

tersebut akan dapat menambah pengetahuan bagaimana beragama yang baik.
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2) Santri konsisten dalam menjalankan ibadah terutama sholat. Hal ini

dikarenakan setiap hari mereka diwajibkan melakukan sholat wajib secara

berjamaah, dianjurkan melakukan sholat sunah dan membaca Al-qur’an.

3) Setiap santriwan diwajibkan mengenakan busana yang dapat menutup aurat dll.

Dengan kondisi ini, maka secara teoritik santri akan memiliki

psychological well-being yang tinggi. Namun dalam kenyataan tidaklah demikian,

santri-santri ternyata ada juga yang mengalami psychological well-being yang

rendah yang dapat dilihat dari ketidakmampuan santri dalam menyesuaikan diri

dengan lingkungan yang ada, seperti contoh, santri kabur dari pesantren.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Psychological Well-

Being Pada Santri.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian

ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada hubungan antara religiusitas dengan

psychological well-being pada santri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk meneliti ada tidaknya

hubungan antara religiusitas dengan psychological well-being pada santri.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki

kajian yang sama dengan penelitian ini, meskipun berbeda dalam hal subjek
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penelitian dan desain penelitian. Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah

hubungan antara religiusitas dengan psychological well-being pada santri.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah religiusitas, sedangkan variabel

terikatnya adalah psychological well-being, subjek penelitian ini adalah santri.

Penelitian terkait hubungan antara religiusitas dengan psychological well-

being yang telah dilakukan sebelumnya, telah diteliti oleh Indra Rajawane dan

Lisya Chairani (jurnal, 2010) dengan judul “Hubungan Religiusitas Dengan

Kesejahteraan Psikologis Pada Lanjut Usia”. Penelitian ini memiliki kesamaan

pada kedua variabel dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, namun yang

membedakannya adalah usia subjek penelitian. Pada penelitian Indra Rajawane

rentang usia subjeknya adalah 60 tahun ke atas (lansia), sedangkan pada penelitian

yang peneliti lakukan rentang usia subjek antara 16 -18 tahun (remaja).

Penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini

adalah “Hubungan Antara Religiusitas Dan Dukungan Social Dengan

Psychological Well-Being Pada Santri Kelas VIII Pondok Pesantren

TAHFIDZUL QUR’AN IBNU ABBAS KLATEN” oleh Septa Aristiani Saputri

(skripsi, 2013). Penelitian ini memiliki kesamaan pada kedua variabel, termasuk

subjek penelitiannya yaitu sama-sama meneliti remaja. Namun yang

membedakannya adalah usia subjek. Pada penelitian Septa Aristiani Putri rentang

usia subjeknya berada pada usia 14-15 tahun, sedangkan pada penelitian yang

peneliti lakukan rentang usia subjeknya adalah 16 – 18 tahun (remaja akhir).

Penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini

dilakukan oleh Citra Ayu Kumala Sari (skripsi, 2010) dengan judul “Hubungan
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Antara Dukungan Sosial Dengan Psychological Well-Being Siswa di Sekolah

Menengah Atas Diponegoro Tulungagung”. Penelitian ini memiliki kesamaan

pada satu varibel dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama

meneliti Psychological Well-Being. Namun yang membedakannya adalah pada

variabel independennya. Pada penelitian Citra Ayu Kumala Sari menjadikan

dukungan sosial sebagai variabel bebasnya, sedangkan pada penelitian ini

menjadikan religiusitas sebagai variabel bebasnya.

Berdasarkan perbedaan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini

perlu dilakukan karena berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan antara

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari metode penelitian, variabel yang

berbeda dan rentang usia subjek penelitian.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pemikiran terhadap perkembangan teori keilmuan psikologi pada umumnya dan

keilmuan psikologi agama serta psikologi klinis pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Santri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu santri dalam

meningkatkan psychological well-being dengan cara meningkatkan religiusitas,

sehingga santri dapat mencapai psychological well-being yang baik selama di

pesantren.
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b. Bagi Pimpinan dan Pengelola Pondok Pesantren

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pihak pondok

pesantren akan pentingnya meningkatkan religiusitas untuk mencapai

psychological well-being yang baik bagi para santri.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti

selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih luas terutama yang berkaitan

dengan hubungan antara religiusitas dengan psychological well-being pada santri.


