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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kesejahteraan adalah idaman setiap orang. Ia berangkat dari sebuah kehidupan 

yang sehat dan normal. Oleh karena itu setiap manusia berupaya menciptakan 

kehidupan yang sejahtera baik kondisi fisik, sosial dan psikologisnya. Hal ini 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup individu dengan berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang meliputi fisik, sosial dan psikologi.  

Kesejahteraan adalah salah satu dari indikator kebahagiaan. Kesejahteraan 

akan didapatkan oleh individu ketika ada keseimbangan dalam hidupnya, yakni 

terpenuhinya harapan yang diinginkan dalam kehidupannya. Namun, tidak semua 

apa yang kita inginkan terwujud dalam kehidupan. Harapan-harapan yang terpenuhi 

mungkin tidak terlalu menjadi masalah tetapi akan berbeda dengan harapan yang 

tidak terwujud yang kerap kali menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia.  

Harapan-harapan yang tidak terpenuhi bisa terjadi karena faktor-faktor sosial 

atau pribadi. Harapan Alif Fikry untuk meneruskan pendidikan di SMA setalah tamat 

MTS harus putus karena ia tidak mendapat dukungan sosial dari keluarganya, ia 

dipaksa untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Madani Ponorogo sesuai 

dengan kemauan kelurganya, ini merupakan contoh dari harapan yang tidak terwujud 

karena faktor sosial (inibuku, 2009). Diberitakan dalam medantalk (2009) bahwa 

Harapan Yudi Cahyadi Cibro (15 tahun)  untuk  menimbah ilmu di pondok pesantren  

Al-Manar Medan Johor harus putus. Ia dikeluarkan  dari pesantren karena berulang 

kali ketahuan merokok dan keluar asrama tanpa izin. Hal ini merupakan faktor 

pribadi.  

Masa remaja merupakan fase dimana individu telah meninggalkan masa kanak-

kanak yang penuh ketergantungan dan menuju masa pembentukan tanggung jawab. 

Masa remaja seringkali dihubungkan dengan mitos dan stereotip mengenai 

penyimpangan dan ketidakwajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya teori-

teori perkembangan yang membahas ketidakselarasan, gangguan emosi dan 

gangguan perilaku sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang dialami remaja karena 
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perubahan-perubahan (fisik dan psikologis) yang terjadi pada dirinya maupun akibat 

perubahan lingkungan.  

Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja, mereka 

juga dihadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari tugas pada masa kanak-kanak. 

Sebagaimana diketahui, dalam setiap fase perkembangan, termasuk pada masa 

remaja, individu memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Apabila 

individu mampu menyelesaikan tugas perkembangan  dengan baik, maka akan 

tercapai kepuasan, dan kebahagian juga akan menentukan keberhasilan individu 

memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya (Ali & Asrori, 2011)  

Setiap fase perkembangan manusia biasanya disertai dengan tuntutan-tuntutan 

psikologis yang harus dipenuhi. Demikian pula pada masa remaja, tuntutan tersebut 

diantaranya: remaja dapat menerima kondisi fisiknya, memperoleh kebebasan 

emosional, kemampuan dalam berfikir abstrak dan pengambilan keputusan, tuntutan 

otonomi dan attachment, mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu 

bergaul dengan lawan jenis. Sebagian besar pakar psikologi sepakat, bahwa jika 

berbagai tuntutan psikologis yang muncul pada tahap perkembangan manusia tidak 

berhasil dipenuhi, maka akan muncul dampak yang secara signifikan dapat 

menghambat kematangan psikologisnya di tahap- tahap lebih lanjut (Santrock, 2002).  

Ketidakbahagiaan yang dialami pada masa remaja akan memunculkan masalah 

dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan remaja.  Masalah yang dialami pada 

masa remaja akan berdampak pada psychological well-being mereka, hal ini bersifat 

subyektif dan akan berbeda pada setiap individu. Kepribadian manusia yang  juga 

bersifat subyektif akan mempengaruhi psychological well-being individu. Seseorang 

yang bertipe kepribadian ekstrovert dan introvert akan memberikan respon yang 

berbeda pada stimulus yang sama. Santri pondok pesantren dengan tipe kepribadaian 

tertentu akan memberikan respon yang berbeda dalam menjalani kehidupan di 

pondok pesantren sehingga ada yang merasa nyaman adapula yang tidak nyaman. 

Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh santri akan berdampak pada perilaku mereka.  

Berdasarkan penelitian Mahmudah (2005) yang meneliti tentang dinamika 

psikologis remaja santri yang melakukan pelanggaran menyabutkan bahwa perilaku 

melanggar santri disebabkan oleh tugas-tugas perkembangan remaja, yaitu adanya 

pengaruh dari ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan 
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kelenjar. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari usaha menyesuaikan diri pada 

pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Santri berharap lingkungannya terutama 

orang dewasa menerima keadaan dan kondisi psikologis yang masih labil tersebut 

sebagai perilaku yang wajar. Sedangkan faktor-faktor penyebab santri melanggar 

adalah pengaruh teman sebaya, alasan iseng, merasa bosan dengan rutinitas dan 

marah kepada pengasuh yang tidak konsisten dengan peraturan.  

Santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren juga banyak 

berprestasi pada tingkat Nasional dan Internasional. Prestasi internasional didapat 

oleh Faisal Fath dan Lula Farahdita, Dua santri Pondok Pesantren Al-Mujahidin 

Balikpapan yang berhasil Lolos Seleksi Pertukaran pelajar ke Amerika pada tahun 

2011 (almujahidinbalikpapan, 2011). Afifah Thahirah dan Fathin Qurratu Ainy 

adalah team Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan yang 

berhasil merebut juara pertama Lomba Meteorologi Interaktif (LMI) tingkat Nasional 

pada perhelatan Pesta Sains 2011, di kampus Institut Pertanian Bogor (Kuningan 

News, 15 November 2011). Selain itu, Wulida Khoirunnisa adalah santri Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, yang berhasil merebut  juara II Lomba 

Esai Nasional Pekan Santri Berprestasi Nasional di IPB 2011. Ia mengangkat tema 

“Kesadaran Santri dalam Menghadapi Pencemaran Lingkungan di Pesantren” 

(psbncssmoraipb, 2011).  

Pola pendidikan di pondok pesantren sangat berbeda dengan sekolah pada 

umumnya. Hal ini dapat terlihat dari diwajibkannya santri untuk bermukim 

dilingkungan pesantren dengan aktivitas santri yang padat, mulai dari bangun 

disubuh hari, shalat bejamaah tepat waktu, proses belajar mengajar yang disiplin, 

peraturan yang ketat, makanan dan tempat tinggal yang sederhana, tidak adanya 

kedekatan dan kelekatan dengan orangtua, kurangnya sosialisasi dengan masyarakat 

umum merupakan rutinitas yang harus dilewati oleh remaja santri di pondok 

pesantren. Hal ini kerap kali membuat perilaku santri tidak sesuai dengan apa yang 

diajarkan oleh para pengasuh.  

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Al-Mawaddah Warrahmah dan 

Attarbiyah Islamiyah Kolaka Sulawesi Tenggara. Kedua pondok pesantren ini 

merupakan pondok pesantren modern dan memiliki kemiripan iklim atau situasi 

pondok, yaitu seluruh santri diwajibkan untuk shalat lima waktu secara berjamaah, 
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bangun pada jam 04.00 dan isterahat pada jam 22.00, dilarang keluar lingkungan 

pondok tanpa seizin pengasuh, kegiatan ekstrakulikuler santri yang kurang kecuali 

pramuka pada hari jum’at, santri belajar pengetahuan umum dipagi hari sampai 

siang, kitab klasik pada waktu sore dan malam hari dan menghafal Al-Qur’an pada 

waktu subhu hari. Santri laki-laki dan perempuan tinggal didalam lingkungan yang 

sama dan mereka belajar dalam satu ruangan berdasarkan kelas masing-masing. 

Idealnya, seorang santri  harus memperlihatkan perilaku yang baik dalam 

kehidupan sehari- hari karena mereka dididik untuk menjadi manusia yang bermoral 

sesuai dengan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Seperti, bagaimana bersikap sopan 

dan menghargai serta menghormati orang lain, berperilaku yang tidak merugikan 

orang lain, mematuhi segala aturan di lingkungan pondok dan sekolah. Tetapi, pada 

kenyataannya tidaklah demikian karena ada banyak kasus yang dapat kita amati 

mengenai perilaku buruk santri. Penelitian yang dilakukan oleh Aryanto (2007) di 

Pondok Pesantren Daruttauhid Malang menyebutkan bahwa bentuk pelanggaran 

santri di pondok pesantren Daruttauhid Malang adalah tidak mengikuti ta’lim, 

berkelahi dengan teman, aktivitas merokok yang dilakukan oleh santri, serta keluar 

pesantren tanpa izin dari pengasuh.  

Keadaan diatas merupakan ciri yang kurang sehat secara psikologis. Individu 

yang sehat secara psikologis adalah individu yang mempunyai sikap positif terhadap 

dirinya, orang lain dan lingkungan sekitar, kesemuanya merupakan dimensi 

psychological well-being. Ryff & Keyes (1995) mengatakan bahwa individu yang 

memiliki kesejahteraan psikologis yang positif adalah individu yang memiliki 

respons positif terhadap dimensi-dimensi psychological well-being, yaitu penerimaan 

diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan 

hidup, dan pertumbuhan pribadi.   

Respon positif individu terhadap dimensi-dimensi psychological well-being 

turut ditentukan oleh kesiapan pribadi individu dalam hal kepribadian. Perbedaan 

tipe kepribadian akan menentukan bagaimana seseorang merespon stimulus yang ada 

dilingkungannya. Individu dengan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert akan 

memberikan respon yang berbeda pada dimensi-dimensi psychological well-being 

ketika dihadapakan pada lingkungan tertentu. Hal ini disebabkan karena kedua tipe 

kepribadian tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.  
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Arif Wicaksono (2005) dalam penelitiannya yang berjudul perbedaan tipe 

kepribadian pada remaja dengan kemampuan berinteraksi sosial menyebutkan bahwa 

remaja dengan tipe kepribadian ekstrovert memiliki kemampuan berinteraksi sosial 

yang tinggi daripada remaja yang memiliki tipe kepribadian introvert yang memiliki 

kemampuan berinteraksi sosial yang rendah.  

Dalam penelitian yang dilakukan Abidin dan Suyasa (2003) yang berjudul 

perbedaan penguasaan tugas perkembangan antara yang bertipe kepribadaian 

ekstrovert dan introvert memperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan dalam penguasaan tugas perkembangan. Di mana remaja bertipe 

kepribadian ekstrovert memiliki penguasaan tugas perkembangan yang lebih baik 

dibanding dengan remaja bertipe kepribadian introvert. Hal ini disebabkan karena 

remaja bertipe kepribadian ekstrovert pandai dan luwes dalam bergaul, mudah 

menyesuaikan diri dalam lingkungan dan suka bekerjasama dengan orang lain dan ini 

bertentangan dengan remaja bertipe kepribadian introvert yang sukar dalam 

menyesuikan diri, kaku dalam pergaulan, suka bekerja sendiri dan menyukai 

membaca daripada bergaul dengan orang lain.  

Penjelasan Eysenck mengenai tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. 

Individu dengan tipe kepribadian ekstrovert memilki sikap periang, senang berbicara 

dan bergaul, aktif, menyukai perubahan, dan selalu optimis akan tetapi remaja 

dengan tipe ini sangat agresif, keras kepala dan suka menonjolkan diri didepan orang 

lain, selain itu dia juga tidak konsisten dan memiliki temperament. Sedangkan 

individu dengan tipe introvert memiliki sikap yang pasif, suka menyendiri, kurang 

suka bergaul tetapi remaja dengan tipe ini memiliki sikap yang tenang, dapat 

dipercaya, dan memiliki kemampuan untuk berfikir secara mendalam, mampu 

mengendalikan emosinya, sabar, lebih berhati-hati dan sangat pertimbangan sebelum 

bertindak (dalam Alwisol, 2008).  

Eysenk yakin bahwa penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dan 

introversi adalah tingkat keterangsangan korteks, kondisi fisiologis yang sebagian 

besar bersifat keturunan. Orang yang ekstravert mempunyai rangsangan korteks yang 

rendah sehingga ia banyak membutuhkan rangsangan inderawi untuk mengaktifkan 

korteksnya dengan cara berhubungan dengan orang disekitarnya. Sedangkan orang 

yang introvert memiliki rangsangan korteks yang tinggi, ia hanya membutuhkan 
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sedikit rangsangan untuk mengaktifkan korteksnya sehingga cenderung menarik diri 

untuk berhubungan dengan orang lain (dalam Alwisol, 2008).   

Mengacu pada paparan di atas diduga psychological well-being dipengaruhi 

oleh tipe kepribadian. Individu dengan tipe kepribadian tertentu akan memberikan 

reaksi yang berbeda terhadap lingkungan sosial yang serupa. Berdasarkan latar 

belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan memahami lebih dalam 

mengenai Psychological Well-Being dan Tipe Kepribadian pada  Santri  Pondok 

Pesantren.  

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran  

psychological well-being dan tipe kepribadian pada santri pondok pesantren? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran psychological well-being 

dan tipe kepribadian santri pondok pesantren. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keilmuan 

psikologi khususya keilmuan psikologi positif, psikologi kepribadian, dan 

psikologi pendidikan serta menjadi khasanah pemikiran tentang psychological 

well-being dan tipe kepribadian dalam hubungannya dengan santri pondok 

pesantren. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapakan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

saran, serta tindakan yang berarti mengenai gambaran psychological well-being 

dan tipe kepribadian pada santri pondok pesantren guna mewujudkan 

psychological well-being  santri yang ideal setelah penelitian telah dilakukan. 

Manfaat Praktis dari penelitian ini, diantaranya: 
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a. Bagi lembaga pendidikan 

Penelitian ini di harapkan menjadi rujukan dalam menigkatkan psychological 

well-being sesuai dengan tipe kepribadian santri agar mereka dapat 

mengembangkan potensinya secara maksimal. 

b. Bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang psychological 

well-being dan tipe kepribadian pada santri pondok pesantren sehingga mereka 

bisa mengarahkan anaknya dalam menuntut ilmu serta mengarahakan remaja 

ke hal yang lebih positif atau bermanfaat bagi keluarganya. 

c. Bagi subjek 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu subjek dalam memahami 

psychological well-being dan tipe kepribadian mereka, sehingga mereka 

mampu menyeimbangkan karakteristik-karakteristik tipe kepribadiannya 

dengan lingkungannya/ kehidupan sosialnya. 

 


