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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Rosulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Menuntut ilmu 

(syar’i) hukumnya wajib atas setiap Muslim”, (HR. Ibnu Majah, Sahih), (Jawaz, 

2008).  “Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu syar’i, maka Allah akan 

memudahkan jalannya ke surga”. (HR. Muslim, Sahih), (Al-Abbad, 2011). 

Dengan maraknya pergaulan bebas dewasa ini, banyak para orang tua yang 

memilih menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, dengan alasan supaya 

mereka bisa belajar dengan baik dan tidak terpengaruh oleh arus pergaulan bebas 

tersebut. Pihak pondok pesantren biasanya menerapkan jam padat aktivitas untuk 

para santri supaya waktu mereka tidak terbuang sia-sia. Mata pelajaran di pondok 

pesantren juga lebih banyak dibanding sekolah umum atau sekolah sehari (full day 

school), yaitu mata pelajaran umum, syar’i, program hafalan Qur’an dan 

ketrampilan, karena program pendidikan di pondok pesantren diharapkan dapat 

mencetak generasi intelektual yang beriman dan bertaqwa. 

Dengan padatnya jadwal aktivitas santri dan bobot mata pelajaran yang 

cukup berat (untuk mata pelajaran syar’i, Pondok Pesantren Imam Bukhori 

menggunakan Kurikulum Timur Tengah dan kitab-kitab para ulama yang 

terkemuka), tidak menutup kemungkinan mengakibatkan adanya tekanan-

tekanan/stress pada diri para santri sehingga meningkatkan sensitivitas antara 

santri yang satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang seringkali memunculkan 
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masalah di antara para santri, sehingga santri menjadi malas belajar dan enggan 

mengikuti aktivitas yang telah ditetapkan pihak pondok, sehingga santri sering 

mendapat teguran dari pengurus dan mendapat sanksi, hal tersebut menyebabkan 

beberapa santri tidak merasa nyaman tinggal di Pondok Pesantren Imam Bukhori 

dan memilih pindah dari pondok tersebut, sehingga santri gagal menimba ilmu di 

Pondok Pesantren Imam Bukhori. 

Berdasarkan pengamatan penulis dan informasi dari pihak pengurus 

pondok, santri yang memiliki kepribadian pendiam, tertutup dan jarang bergurau 

dengan teman-temannya lebih merasa tertekan ketika mereka mengalami masalah 

interaksi dengan teman sekamar, sedangkan para santri yang memiliki kepribadian 

terbuka dan lebih sering bergurau dengan teman-temannya lebih merasa nyaman 

dan ketika mereka mengalami masalah interaksi dengan teman sekamar dapat 

segera terselesaikan. Menurut fakta yang ada beberapa santri yang pindah 

sebagian besar mereka adalah santri yang memiliki selera humor rendah dan 

relatif mudah tersinggung. Hal tersebut dimungkinkan karena santri mengalami 

kelelahan fisik dan psikis, serta pengaruh tinggi atau rendahnya selera humor. 

Menurut Hawari (2011) dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa 

lepas dari masalah yang menyebabkan stres, permasalahannya adalah bagaimana 

seseorang bisa hidup beradaptasi dengan stres tanpa harus mengalami 

stres/distress. Stressor psikososial merupakan keadaan atau peristiwa yang 

menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, sehingga orang tersebut 

harus beradaptasi atau menyesuaikan diri untuk menanggulanginya. Tidak semua 

orang mampu melakukan adaptasi dan mengatasi hal tersebut sehingga 

mengakibatkan stres. 
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Menurut Suroto (2001) stres merupakan ketidaksesuaian antara keinginan 

dan realitas yang ada. Stres selain dapat mendatangkan penyakit psikis, juga dapat 

merangsang timbulnya penyakit bahkan memperberat berbagai penyakit jasmani 

yang berat dan menahun. 

Stres merupakan respon tubuh yang sifatnya non spesifik terhadap setiap 

tuntutan beban atasnya. Respon tubuh seseorang manakala mengalami beban yang 

berlebihan, apabila seseorang sanggup mengatasinya dan tidak ada gangguan pada 

fungsi organ tubuh, maka dikatakan seseorang tidak mengalami stres. Sebaliknya 

stres terjadi apabila seseorang mengalami gangguan pada organ tubuh sehingga 

seseorang tidak dapat menjalankan fungsi pekerjaannya dengan baik (Selye, 

dalam Hawari, 2011). 

Menurut Gunawan (dalam Mulyana, 2008) kemampuan seseorang dalam 

menciptakan humor pada kehidupannya sangat berpengaruh terhadap kondisi 

emosional, kesehatan dan hubungan sosialnya. Humor membantu meringankan 

beban akibat stres dan pengendalian emosi menjadi lebih baik. Humor sangat 

diperlukan dalam suasana yang penuh tekanan. 

Humor tidak hanya mengobati stres, tetapi juga dapat mengatasi rasa sakit 

dan pemulihan kesehatan. Bahkan untuk mewujudkan cita-cita, individu harus 

memiliki rasa senang, dan rasa senang tersebut dapat diperoleh melalui humor 

(Mulyana, 2008). 

Melalui humor tubuh bisa menghasilkan hormon endorphin sebagai zat 

penenang alami yang diproduksi otak dan akan melahirkan rasa nyaman 

(Hidayati, dalam Rini, 2009). 
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Humor membantu melepaskan tekanan karena ketegangan dan momen 

tragis dalam kehidupan nyata (Lucas, dalam Mulyana, 2008). 

Humor dan tertawa dapat melepaskan ketegangan sekaligus dapat 

mendatangkan kelegaan (Leiber, dalam Mulyana, 2008). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat penulis rumuskan 

pertanyaan penelitian: “Apakah ada hubungan antara rasa humor dan stres?” 

Rumusan tersebut menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul: “Hubungan antara rasa humor dan stres.” 

 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara rasa humor dan stres pada santri. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan rasa humor terhadap stres pada santri. 

3. Untuk mengetahui tingkat rasa humor pada santri. 

4. Untuk mengetahui tingkat stres pada santri. 

 

C. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya: 

1. Manfaat secara teoritis adalah: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana ilmu psikologi, 

terutama psikologis klinis. 
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2. Manfaat secara praktis adalah: 

a. Bagi para santri, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai rasa 

humor dan stres, sehingga para santri dapat menyadari perlunya rasa 

humor untuk mengurangi stres. 

b. Bagi peneliti, sebagai acuan dan rujukan serta menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang ilmu psikologi. 

c. Bagi pihak pondok, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

rasa humor dan stres, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menetapkan 

kebijakan. 

 


