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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Sejalan dengan perkembangan zaman, saat ini terjadi perkembangan juga 

dalam dunia hobi. Bila sebelumnya para penghobi umumnya memilih anjing, kucing, 

ikan atau burung sebagai hewan peliharaan. Namun sekarang reptil mulai menjadi 

salah satu primadona hewan peliharaan. Mulai dari anak kecil hingga mereka yang 

sudah dewasa, mulai memilih reptil. Bahkan tidak hanya pria saja, bahkan wanita 

pun juga memilih reptil sebagai hobi.  Selain itu, biasanya para penghobi reptil ini 

membentuk sebuah wadah yang dapat dijadikan ajang untuk bertukar pengetahuan 

mengenai peliharaan mereka, dan bahkan di Indonesia terdapat sebuah website forum  

yang khusus diperuntukkan bagi mereka para penghobi reptil. 

 Begitu banyak jenis hewan di dunia yang dijadikan sebagai peliharaan karena 

keunikan masing-masing hewan tersebut. Terdapat beberapa jenis hewan secara garis 

besar di seluruh dunia, mulai dari hewan bertulang belakang atau biasa disebut 

vertebrata, dan hewan tak bertulang belakang atau biasa disebut avertebrata. Namun 

reptil memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh hewan lain yaitu berganti 

kulit secara periodic yang berfungsi memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan 

memperpanjang usia, dan juga berdarah dingin. 

 Penghobi reptil merupakan kumpulan para penggemar hewan reptil. Mulai 

dari pemerhati reptil, breeder reptil atau penangkar reptil yang biasanya melakukan 

proses pemuliaan yaitu pengembang biakan dan juga termasuk pedagang reptil. Ada 

berbagai macam alasan mengapa mereka memilih reptil untuk dijadikan sebagai 

hobi, padahal tidak jarang stereotype masyarakat tentang reptil adalah hewan yang 

menyeramkan, hewan yang menjijikkan, bahkan ada pula yang mengkait-kaitkan 

dengan hal-hal yang berbau mitos, klenik, ataupun hal-hal ghaib lainnya. Dari data 

yang didapatkan dari www.reptilx.com sedikitnya terdapat sepuluh klub reptil yang 

tersebar di Indonesia,  bahkan beberapa kota diantaranya terdapat lebih dari satu klub 

reptil. 
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 Diantara semua hal-hal yang menyertainya, bagi sebagian besar kalangan 

masyarakat Indonesia, Reptil masih sering dicap atau dianggap sebagai sesuatu yang 

negatif bahkan tidak wajar. Hal ini bukannya tanpa alasan jika melihat kodratnya 

sebagai predator atau hewan pemangsa. Sebagai contoh beberapa kasus yang pernah 

terjadi yang menggambarkan buas dan berbahaya reptil yang pernah kita saksikan di 

televisi yaitu seekor ular python atau sanca dapat menelan seekor rusa di Sumatera, 

kemudian digambarkan seekor buaya yang sedang mengintai sekumpulan impala 

yang sedang minum di tepian sungai di Afrika dan menerkamnya secara tiba-tiba. 

Namun semua itu terjadi karena faktor naluri untuk bertahan hidup semata, dan lebih 

jauh lagi, yaitu untuk menjaga kestabilan ekosistem yang kebetulan mereka dalam 

hal ini hewan-hewan pemangsa berada di puncak rantai makanan. 

 Pada dasarnya reptil memang hewan yang berbahaya untuk dipelihara dan 

tentunya bukan tanpa resiko. Namun sayangnya, kegiatan yang mereka lakukan 

seringkali  disalahartikan  bahwa bila kita memelihara reptil atau bahkan mampu 

menjinakkannya dianggap sebagai sesuatu yang maskulin.  Hal ini diperparah pula 

dengan kurangnya dan terbatasnya informasi dan pengetahuan mengenai reptil oleh 

masyarakat awam.  

  Sebuah tekanan mungkin saja muncul ketika seseorang yang ingin memulai 

menggeluti hobi memelihara reptil terjebak pada kekeliruan berpikir yaitu ”bila ingin 

dianggap ahli, maka jumlah reptil peliharaannya harus banyak”. Hal ini memang 

sangat patut  disayangkan karena memelihara reptil membutuhkan ketelatenan, yang 

diharapkan kesehatan hewan atau kualitas pemeliharaan lebih diutamakan, bukan 

kuantitas. Tidak jarang mereka  yang  baru  saja  memasuki dunia reptil hanya karena  

mereka ikut-ikutan saja agar dikatakan macho. Hal-hal tersebutlah yang pada 

akhirnya semakin menguatkan opini negatif masyarakat tentang hobi reptil. 

 Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena 

dikaruniai akal, pikiran dan perasaan. Selain itu, manusia juga merupakan individu 

yang menarik dimana di dalamnya terdapat berbagai macam struktur yang bersifat 

fisiologis dan psikologis. Salah satu unsur psikologis yang terdapat dalam diri 

manusia adalah adanya sebuah kepribadian yang menjadi ciri khas dan keunikan dari 

masing-masing individu. Kepribadian adalah salah satu syarat mutlak bagi manusia 

untuk memancarkan eksistensinya atau keberadaannya di dunia, terutama dalam 



3 

 

 

mengejawantahkan anugerah manusia sebagai makhluk sosial, baik secara internal, 

menjadi makhluk "sosial" untuk dirinya sendiri  maupun secara eksternal, menjadi 

makhluk  sosial untuk orang lain (Boeree. 2004). 

 Menurut Allport, (dalam Alwisol, 2007) kepribadian adalah organisasi 

dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaiannya yang 

unik dengan lingkungannya. Suatu fenomena dinamik yang memiliki elemen 

psikologis dan fisiologis, yang berkembang dan berubah yang memainkan peran aktif 

dalam berfungsinya individu. Masih menurut Allport (Alwisol, 2007) kepribadian 

terus menerus berkembang dan berubah, dan di dalam diri individu ada pusat 

organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian menghubungkan satu 

dengan lainnya. Selain itu, menurut Maslow (Alwisol.2007) beberapa sifat menjadi 

ciri umum pada kemanusiaan, sifat lainnya menjadi ciri unik individual Hal tersebut 

menggambarkan betapa unik dan beragamnya kepribadian yang terdapat pada 

manusia.  

 Kepribadian biasanya dibicarakan dalam pengertian apa yang membuat 

seseorang berbeda dari orang lain, apa yang membuatnya unik dibanding yang lain. 

Aspek kepribadian seperti ini disebut "kekhasan individual" atau individual 

differences (Boeree. 2004). Menurut Otto Rank (Boeree. 2004), Setiap manusia 

terlahir dengan kehendak untuk menjadi dirinya sendiri, untuk bebas dari dominasi. 

Di masa kanak-kanak, kita melatih kehendak ini ketika berusaha melakukan sesuatu 

tanpa bantuan orang lain. Setelah dewasa, kita melawan bentuk dominasi yang lebih 

beragam. Manusia memiliki macam atau jenis potensi yang sama ketika dilahirkan, 

namun dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda. Ketika potensi itu aktual dalam 

kepribadian, segera tampak bahwa tidak ada dua orang yang memiliki jenis 

kepribadian yang sama (Alwisol. 2004). 

 Secara umum Murray berpendapat (Alwisol. 2004) bahwa manakala need mulai 

bangkit, seseorang akan berada dalam tension dan kepuasanlah yang akan mereduksi 

tension. Murray menambahkan dua hal. Pertama, orang sering secara aktif berusaha 

mengembangkan atau meningkatkan tension  dalam rangka meningkatkan kenikmatan yang 

mengikuti tension reduction . Kedua, pada jenis need tertentu, seperti hal yang terlibat 

dengan permainan drama atau aktivitas artistik, kesenangan yang membarengi kegiatan itu 

termasuk dalam pemuasan need, jadi kepuasan tidak hanya diperoleh dari tercapainya  
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tujuan tetapi terlibat dalam suatu aktivitas, tidak perduli tension menjadi turun  atau  bahkan  

menjadi semakin tinggi, yang terpenting adalah mendapat kepuasan. 

Kebutuhan psikologis secara umum dipilih karena seperti apa yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa hobi yang mereka jalani mendapat penilaian buruk dari masyarakat, 

karena hewan peliharaan mereka adalah hewan yang tidak lazim dipelihara dan banyak 

sekali terdapat unsur bahayanya. Berdasarkan hal tersebut diharapkan bagi mereka yang 

baru saja akan memulai hobi ini, dapat lebih bertanggung jawab atas keselamatan dirinya 

dan keselamatan orang-orang disekitarnya. Dan dapat menyadari tentang arti penting 

predator yang juga berperan dalam menjaga kestabilan ekosistem, yang diharapkan tidak 

terlalu mengeksploitasi kehidupan reptil yang masih banyak tersebar di alam. Manusia 

dilahirkan di dunia ini sebagai khalifah atau pemimpin yang tentu saja memiliki tanggung 

jawab untuk menjaga kelestarian tempat tinggalnya. 

Dari berbagai macam kepribadian yang berbeda-beda pada manusia itulah 

yang pada akhirnya menciptakan suatu pola atau bentuk-bentuk tingkah laku, sifat 

dan tindakan yang dipengaruhi oleh kepribadiannya tersebut. Hal tersebut bisa 

direpresentasikan  ke  dalam berbagai macam  hal dan salah satunya adalah dimana 

tipe atau bentuk kepribadian kita yang pada akhirnya menggiring kita ke dalam jenis 

kegiatan kesenangan atau hobi. Hobi merupakan kegiatan yang disukai manusia dan 

biasanya dilakukan secara berulang dan rutin. Hampir setiap manusia memiliki hobi 

yang beragam, salah satunya adalah memelihara hewan melata atau yang umum 

disebut reptil. Dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

pembahasan tentang ”Profil Kepribadian pada Penghobi Reptil”. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut yaitu. Bagaimana profil kepribadian para penghobi 

reptil berdasarkan tinjauan kebutuhan psikologis  (need). 

 C. Tujuan Penelitian 

 Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui kepribadian para penghobi reptil berdasarkan tinjauan 

kebutuhan psikologis (need). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah sebagai 

bahan masukan bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi 

kepribadian. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi, masukan 

dan pengetahuan terhadap para penghobi reptil, bahwa setidaknya apa yang mereka 

lakukan merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan psikologis. 

 


