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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 .  

 Berbagai macam permasalahan remaja dalam hal ini salah satunya adalah 

santri yang sedang berada di pondok peseantren, hendaknya perlu diwaspadai 

mengenai dampak-dampak negatifnya yang sering muncul dalam kehidupan 

sehari-hari, misanya kurangnya percaya diri, minder, sering berputus asa, bahkan 

selalu berpikir negatif. Oleh karena itu sebagai generasi penerus bangsa yang 

memiliki pengetahuan agama dan pengetahuan umum seharusnya pandai memilah 

antara hal- hal yang baik dan yang buruk serta yang pantas atau tidak pantas 

untuk diterapkan oleh diri sendiri. Apabila pandai dalam memilah-milah suatu 

permasalahan yang datang pada diri sendiri maka akan dapat meningkatkan emosi 

positif, salah satunya yaitu optimisme. Tugas santri adalah hanya berusaha, 

berpikir, dan berdo'a, luruskan niat dan sempurnakan ikhtiar.  

 Hal tersebutlah yang selalu dialami seorang santri di dalam pondok 

pesantren. Aktifitas yang padat dan tuntutan peraturan yang harus dilaksanakan 

selama 24 jam setiap hari itulah tekanan yang selalu di terima disetiap harinya. 

Keadaan dimana seorang santri harus slalu dapat menyesuaikan dan menjalankan 

kegiatan yang sudah di atur dalam pondok pesantren. 

 Maka dari itu saat ini banyak kajian dan pendidikan tentang agama Islam 

di pesantren, misalnya aqidah akhlah, Qur’an Hadits, fiqih, Nahwu Shorof, dll. 
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Saat ini banyak sekali muncul sekolah-sekolah yang memadukan materi agama 

dengan materi umum yang mulai banyak diminati, adanya persepsi sebagian 

orang bahwa lembaga yang mampu menghasilkan manusia yang mempunyai 

moralitas dan tingkat keimanan yang tinggi adalah pesantren, maka banyak 

masyarakat yang tertarik dengan lembaga pesantren terutama pesantren yang 

memiliki kurikulum agama dan umum secara seimbang (Yuniar dkk,2005). 

 Terdapat pula jalan alternatif pendidikan untuk menghasilkan SDM yang 

berkualitas adalah sekolah berasrama yang berada di lingkungan pondok 

pesantren yang kental dengan nuansa islamnya. Belajar disekolah berasrama 

berbeda dengan belajar disekolah umum, letak perbedaanya adalah pada sistem 

waktu yang dimiliki untuk belajar lebih panjang dan lebih fokus sehingga anak 

dilatih untuk belajar lebih mandiri dan siap menghadapi berbagai tantangan 

dimasa yang akan datang. Siswa-siswa disekolah berasrama diwajibkan untuk 

tinggal di lingkungan sekolah dan sekolah tersebut telah menyiapkan tempat 

untuk para siswa dan kegiatan yang dilaksanakan selalu berada di lingkungan 

sekolah. 

 Sampai saat ini, lebih dari 90% santri di Assalaam tidak melakukan 

pelanggaran di dalam pondok pesantren. Dan seluruh santri dinyatakan lulus 

100% pada tahun 2013 lalu, dengan syarat nilai mata pelajaran minimal 6,0, 

menghafalkan 3 Jus Al-Qur’an, membuat karya tulis dengan bahasa Arab atau 

Inggris, dan tidak melakukan pelanggaran didalam pondok pesantren. Hal ini 

membuktikan bahwan para santri di pesantren Assalaam ini memiliki tingkat 

optimis yang tinggi. Oleh karena itu, penulis menggunakan santri-santri di 
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pesantren Assalaam sebagai subjek penelitian. 

 Pondok pesantren sebagai Institusi pendidikan di Indonesia memiliki 

kekhususan yang tidak dimiliki oleh institusi pendidikan pada umumnya. Secara 

sosio akdemik Pondok pesantren dipandang sebagai institusi pendidikan khusus 

yang membawa misi khusus dan memiliki pola pengelolaan yang khusus pula. 

Pondok pesantren adalah merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional tertua 

di Indonesia. Menurut para ahli, lembaga pendidikan ini sudah ada sebelum 

agama dan ajaran Islam datang di Indonesia. Oleh karena itu nama pondok 

pesantren itu sendiri berasal dari dua kata bahasa asing yang berbeda. Pondok 

berasal dari bahasa arab funduq yang berarti tempat menginap atau asrama 

(Dhofier, 1994). Kata pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe - dan 

akhiran -an. Kata santri, berasal dari bahasa Tamil (India) yang berarti para 

penuntut ilmu atau diartikan juga guru mengaji (Dhofier, 1994). 

 Akibat dari makna yang dikandung oleh namanya itu, sebuah pondok 

pesantren selalu mempertahankan unsur-unsur aslinya, yaitu : pondok, masjid, 

pengkajian kitab-kitab klasik, santri, dan kiai atau ustadz (Dhofier, 1994

 Pesantren adalah tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan 

pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang 

bersifat permanen (Qomar, 2006). Salah satu pesantren yang diminati adalah 

Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Assalam yang beralamat di desa Pabelan 

Kartasura Sukoharjo Solo. Tujuan yang ingin dicapai pondok pesantren modern 

Assalam dengan mewajibkan siswa untuk tinggal diasrama yang disediakan 

adalah agar tercapainya manusia yang berilmu dan bertaqwa kepada Allah SWT, 
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berakhlak mulia dan mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan 

bermasyarakat yang plural berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 

 Seharusnya para santri selalu belajar bersyukur, karena santri diajarkan 

syukur berdasarkan Al-Hadits dan Al-Quran. Dan seharusnya santrii yang 

bersyukur itu dapat meningkatkan optimisme, saat orang tidak bersyukur, yaitu 

akan merasa pesimis dan merasakan kesedihan. Bersyukur adalah sebuah rasa 

terima kasih dan penghargaan yang mendalam atas sebuah pemberian dari Allah 

SWT, entah bagaimanapun bentuk dan rupa pemberian tersebut. Karena 

bersyukur bukanlah sekedar kata-kata. Pentingnya sikap syukur adalah membantu 

memusatkan diri dan perhatian seseorang pada segala sesuatu yang baik dalam 

hidup seseorang, karena akan membantu seseorang untuk menarik dan menerima 

hal yang baik. 

"Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah 

berita gembira kepada orang-orang, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa 

musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa innailaihi raji'un, (Sesungguhnya 

kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya). 

Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan 

mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Al-Baqoroh 

ayat 155-157) 

“Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai kurnia yang besar 

(yang diberikan-Nya) kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak 

mensyukuri(nya).” (QS An-naml :73) 

 

 Bersyukur dalam hidup ini melahirkan sikap optimis, sikap optimis hanya 

akan muncul bila kita senantiasa bersyukur karena sikap optimis tertanam 

keyakinan datangnya kesembuhan ketika sakit, datangnya keberhasilan ketika 

gagal, datangnya menang ketika kalah, datangnya kebahagiaan ketika bersedih. 

Membuka pintu harapan, menenangkan hati terhadap rasa takut, menghimpun 
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segala kekuatan & membangkitkan semangat memohon pertolongan & 

bertawakal kepada Allah. Setiap orang yang beriman yakin akan janji Allah 

bahwa.  

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyiraah : 5-6). 

 

 Inilah yang menjadi dasar bahwa santri yang sedang menuntut ilmu 

didalam pondok pesantren pastilah selalu di berikan bekal-bekal ilmu agama yang 

mendasari mereka untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena dalam agama 

Islam syukur memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hal ibadah dan 

akhlak. Karena dengan bersyukur seharusnya seorang manusia akan lebih dekat 

dengan Tuhannya dan selalu mengingat Tuhan atas segala nikmat dan karunia 

yang telah di berikan. 

 Bersyukur hakikatnya adalah menemukan bahwa rasa syukur adalah 

berhubungan positif dengan kepuasan hidup, vitalitas, dan kebahagiaan, dan 

berhubungan negatif dengan depresi dan iri hati. (McCullough et al. 2002). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu adakah hubungan antara rasa syukur dengan optimisme pada santri PPMI 

Assalaam, Sukoharjo. 
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B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara rasa 

syukur dengan optimisme pada santri PPMI Assalaam. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi PPMI Assalaam, sebagai wadah pendidikan Islam yang mengajarkan 

pendidikan keagamaan umum, bisa memberikan materi-materi pelajaran yang 

bisa menimbulkan rasa syukur serta dapat meningkatkan optimisme pada 

santri. 

2. Bagi santri PPMI Assalaam, sebagai sarana memperdalam materi-materi 

keagamaan yang bisa menimbulkan rasa syukur dan optimisme, sesuai dengan 

Quran surat Ibrahim ayat 7 :  

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah 

(nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti 

azab-Ku sangat berat". 

 

3. Bagi ilmuwan psikologi dan peneliti selanjutnya hasil penelitian ini,  

memberikan sumbangan berupa wacana pemikiran data empiris tentang 

hubungan rasa syukur dengan optimisme belajar pada santri dan dijadikan 

sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. 

 


