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A. Optimisme 

1. Definisi Optimisme 

Goleman (2002) menyatakan bahwa optimisme merupakan harapan kuat 

terhadap segala sesuatu yang terdapat dalam kehidupan akan mampu teratasi 

dengan baik, walaupun ditimpa masalah dan frustasi. Optimisme merupakan sikap 

yang menopang individu agar jangan sampai terjatuh dalam kemasabodohan, 

keputusasaan, maupun mengalami depresi ketika individu menghadapi kesulitan. 

Seligman (2008) mengartikan optimisme sebagai suatu keyakinan bahwa 

peristiwa buruk hanya bersifat sementara, tidak sepenuhnya mempengaruhi semua 

aktivitas, dan tidak sepenuhnya disebabkan kecerobohan diri sendiri tetapi bisa 

karena situasi, nasib, atau orang lain. Ketika mengalami peristiwa yang 

menyenangkan, individu yang optimis akan yakin bahwa hal tersebut akan 

berlangsung lama, mempengaruhi semua aktivitas dan disebabkan oleh diri 

sendiri. Pengertian tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Safarina (2016) bahwa 

optimisme merupakan suatu keyakinan tentang segala yang terjadi saat ini 

merupakan hal baik yang akan memberikan harapan dimasa depan sesuai apa 

yang kita angankan. Saat menghadapi suatu kesulitan, seseorang yang optimis 

yakin bahwa kesulitan baik bagi pengembangan diri dan dibaliknya pasti ada 

kesempatan untuk mencapai harapan. 



Waskito (2013) mengartikan optimisme sebagai ciri kehidupan seseorang 

yang beriman yang merupakan rahasia dibalik keberhasilan disetiap perjuangan. 

Optimisme menyebabkan lahirnya keyakinan; dari keyakinan memunculkan suatu 

kesadaran; dari kesadaran melahirkan amaliah dan dari amaliah akan tercapainya 

hasil-hasil yang diharapkan. Tanpa memiliki optimisme, individu tidak akan 

mencapai suatu perjuangan. Optimisme memiliki lawan kata yaitu pesimisme. 

Optimisme diartikan sebagai suatu harapan positif, maka pesimisme diartikan 

sebagai putus harapan atau putus asa. 

Penjelasan-penjelasan optimisme tersebut dapat disimpulkan bahwa 

optimisme merupakan harapan baik yang dimiliki seseorang terhadap segala 

sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seseorang meskipun sedang dalam tertimpa 

suatu masalah. Seseorang yang optimis akan memandang kegagalan sebagai 

proses pengembangan diri yang akan berakibat baik dimasa depan dan 

memandang pengalaman baik sebagai seseuatu yang pantas untuk didapatkan. 

2. Ciri-ciri Optimisme 

Seligman (2008) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki optimisme 

tinggi memiliki beberapa ciri khas, meliputi: 

a. Pertama, seseorang yang memiliki optimisme tinggi memandang 

kemunduran dalam hidup sebagai suatu garis datar sementara dalam 

sebuah grafik. Memiliki pemikiran terbuka bahwa masa-masa sulit tidak 

berlangsung dalam waktu yang lama, namun hanya bersifat sementara dan 

memiliki keyakinan bahwa situasi pasti akan kembali membaik. Pada 



dasarnya memandang kesulitan dalam suatu proses sebagai kesuksesan 

yang tertunda, bukan sebagai kekalahan yang bersifat menetap. 

b. Kedua, seseorang yang memiliki optimisme tinggi cenderung memandang 

suatu  kemalangan dalam hidup sebagai masalah yang situasional dan 

spesifik, bukan sebagai wujud petaka yang tidak dapat ditolak dan akan 

berlangsung dalam waktu lama. 

c. Ketiga, seseorang yang memiliki optimisme tinggi tidak akan beranggapan 

bahwa suatu kesalahan diakibatkan oleh dirinya sendiri.  

McGinnis (1995) menjelaskan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri seseorang 

yang memiliki optimisme, yaitu: 

a. Tidak sering terkejut saat menghadapi suatu kesulitan karena memiliki 

perasaan untuk menerima dan memiliki harapan positif terhadap hari esok. 

b. Selalu berusaha memecahkan permasalahan berdasarkan masalah kecil, 

dengan anggapan bahwa berhasilnya memecahkan permasalahan kecil 

akan membantu dalam memecahkan permasalahan yang lebih besar. 

c. Yakin memiliki kemampuan mengendalikan masa depan. 

d. Memiliki kemampuan untuk memperbaharui secara teratur. 

e. Memiliki kemampuan menghentikan cara berpikir yang negatif. 

f. Memiliki kemampuan meningkatkan apresiasi terhadap lingkungan 

sekitarnya. 

g. Imajinasi yang dimiliki mampu digunakan untuk melatih kesuksesan. 

h. Tetap merasa gembira meskipun dalam kondisi yang tidak mengenakkan. 



i. Selalu merasa yakin terhadap kemampuan yang dimiliki yang digunakan 

untuk mencapai suatu tujuan tanpa batasan usia. 

j. Memiliki hobi bertukar berita baik. 

k. Mampu membina cinta didalam kehidupan, selalu berusaha memberikan 

perhatian pada seseorang yang memiliki masalah, selalu berusaha untuk 

mengagumi berbagai hal  yang dimiliki oleh orang lain. 

l. Mampu menerima segala hal yang tidak bisa berubah maupun yang 

mampu berubah, ringan kaki, berkeinginan kuat mempelajari hal baru, dan 

sistem baru. 

Murdoko dan Prasetya (2003) berpendapat bahwa terdapat 6 ciri-ciri orang 

yang memiliki optimisme, yaitu: 

a. Memiliki visi pribadi dalam hidup.  

Seseorang yang memiliki visi pribadi akan mempermudah dalam 

menggapai cita-cita. Pasalnya, dengan memiliki visi pribadi, seseorang 

akan memiliki semangat juang yang tinggi dalam menjalani setiap 

tantangan kehidupan tanpa harus banyak mengeluh ataupun merenungi apa 

yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi nanti. Individu yang 

mempunyai visi pribadi juga akan memiliki daya penggerak yang akan 

membuat kehidupan menjadi dinamis dan berpikir secara jauh kedepan 

guna merealisasikan tujuan hidup. 

b. Bertindak secara kongkrit.  

Seseorang yang memiliki optimisme tidak akan merasa puas apabila 

rencananya hanya sebatas wacana. Artinya, seseorang yang optimis akan 



melakukan tindakan-tindakan yang kongkrit atas apa yang menjadi 

rencana dan tujuannya.  

c. Berpikir realistis.  

Berpikir realistis dan rasional akan selalu digunakan seseorang yang 

optimis dalam menghadapi suatu persoalan. Seseorang yang optimis tidak 

akan membuat suatu kesimpulan hanya berdasarkan emosi atau perasaan, 

namun seseorang yang optimis akan selalu mempertimbangkan segala 

sesuatu dengan akal sehat. Individu yang optimis selalu bertanggung 

jawab atas tingkah lakunya. Ciri seseorang yang berpikir realistis 

merupakan suatu sarana untuk tidak mudah diombangambingkan perasaan 

serta akan selalu berusaha untuk menghindari subjektifitas. 

d. Menjalin hubungan sosial.  

Seseorang yang optimis tidak akan merasa terancam akan kehadiran 

seseorang. Optimisme akan mendorong seseorang untuk menjadikan 

orang-orang di sekitarnya sebagai partner. Seseorang optimisme juga akan 

memandang hubungan sosial sebagai penguat yang akan membantunya 

saat dalam kesusahan. 

e. Berpikir proaktif.  

Berpikir proaktif adalah keberanian seseorang melakukan antisipasi 

sebelum suatu persoalan muncul, sehingga dituntut untuk memiliki 

analisis yang tinggi. Seseorang yang memiliki optimisme tidak akan 

membuang waktunya untuk hal-hal yang pasif dan bersifat menunggu. 



Untuk itu tindakan cepat yang proaktif salah satu ciri seseorang yang 

optimis. 

f. Berani melakukan trial and error.  

Seseorang yang optimis akan memandang suatu kegagalan sebagai sesuatu 

yang wajar terjadi. Lebih jauh dari pandangan itu, seseorang yang optimis 

akan menjadikan suatu kegagalan sebagai pemicu untuk dirinya bangkit. 

Artinya seseorang yang optimis tidak mengenal kata menyerah dalam 

menyeleseikan suatu persoalan. 

Ciri-ciri seseorang yang optimis dapat disimpulkan sebagai seseorang 

yang memiliki pikiran positif terhadap masa depannya, selalu melakukan tindakan 

pasti guna mencapai apa yang diinginkan, menyukai tantangan dengan mencoba 

hal-hal baru, percaya terhadap kemampuan yang ada pada dirinya, dan mampu 

belajar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. 

3. Aspek-aspek optimisme 

Seligman (2006) menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek dalam 

optimisme, yaitu: 

a. Permanence 

Aspek permanence memiliki makna bahwa seseorang menyikapi suatu 

peristiwa buruk ataupun baik memiliki penyebab yang menetap maupun 

sementara. Individu yang optimis akan memandang peristiwa yang buruk 

akan bersifat sementara dalam kehidupannya. Peristiwa buruk juga di 

pandang sebagai sesuatu yang bisa ditempuh dengan waktu yang tidak 

lama. Sebaliknya, peristiwa baik akan dipandang sebagai peristiwa yang 



bersifat menetap. Peristiwa baik juga akan dipandang berasal dari dalam 

individu yang optimis. 

b. Pervasiveness 

Aspek pervasiveness memiliki makna bahwa seseorang yang optimis 

akan menelusuri suatu penyebab permasalahan hingga akar-akarnya. 

Individu yang optimis tidak akan memberikan alasan-alasan yang 

universal sebagai penyebab dari kegagalannya, namun alasan dari setiap 

kegagalan bisa dijelaskan secara spesifik mengenai penyebabnya. 

c. Personalization 

Aspek personalization menjelaskan setiap penyebab dari suatu kegagalan 

berasal dari internal (diri individu) atau eksternal (orang lain). Individu 

yang memiliki optimisme akan memandang peristiwa baik berasal dari 

dalam diri individu tersebut. Sebaliknya, setiap peristiwa yang berujung 

kegagalan berasal dari luar dirinya atau faktor eksternal.  

McGinnis (1995) mengemukakan beberapa aspek-aspek dalam optimisme 

yaitu:  

a. Mempunyai pengendalian atas perasaan-perasaan dalam diri yang bersifat 

negatif. Merupakan kemampuan pada diri seseorang dalam mengendalikan 

dorongan perasaan negatif saat terdapat stimulus negatif mengahampirinya 

dan mampu mengalihakan pada hal-hal yang lebih positif. 

b. Menganggap dirinya sebagai seseorang yang mampu dan bisa dalam  

memecahkan masalah. Merupakan bentuk keyakinan terhadap kemampuan 

yang ada pada diri sendiri dengan melakukan usaha penyeleseian. 



c. Merasa mempunyai pengendalian atas dirinya dimasa depan. Merupakan 

kemampuan pada diri seseorang dalam melakukan prediksi positif tentang 

dirinya dimasa depan dan meyakininya. 

d. Merasa gembira bahkan ketika sedang berada pada posisi tidak bisa 

merasa bahagia. Merupakan bentuk respon emosi yang tetap positif dan 

mampu mempertahankannya meskipun dilanda suatu masalah. 

e. Menerima perubahan-perubahan yang ada dalam hidupnya. Merupakan 

kemampuan pada diri seseorang untuk memandang positif setiap kejadian 

dan mampu menerimanya dengan baik. 

Hatifah dan Nirwana (2014) menjelaskan terdapat dua elemen yang 

dimiliki seseorang yang optimis dalam pandangan hadis Rasulullah, meliputi: 

a. Keyakinan dalam hati. 

Keyakinan dalam islam sangat berkaitan erat dengan keimanan. Seseorang 

yang berputus asa adalah mereka yang lemah akan keimanannya. Iman 

yang kuat dapat memberikan kekuatan batin bagi seseorang untuk 

memandang secara positif masa depan. Seseorang yang memiliki iman 

yang kuat memiliki pondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan.  

b. Berpikir positif. 

Berpikir yang diberi tambahan kata positif, dapat diartikan bukan sekedar 

berpikir yang menggunakan akal, tetapi lebih memerankan perasaan, salah 

satunya adalah prasangka. Pikiran akan menjadi suatu kekuatan mental 

apabila pikiran itu positif, tidak dikotori beragam nafsu, dan angan-angan 



yang negatif. Sehingga kemampuan berpikir positif dapat mendukung 

seseorang dalam memandang suatu masa depan dengan harapan positif. 

Aspek-aspek optimisme menurut tiga pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa seseorang yang memiliki optimisme menganggap segala hal buruk yang 

terjadi bersifat sementara, mampu menelusuri dan menjelaskan penyebab di setiap 

kegagalannya, dan memiliki keyakinan atas pengendaliannya dimasa depan. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimisme 

Seligman (2008) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi optimisme: 

a. Dukungan Sosial.  

Adanya dukungan yang cukup dapat membuat individu lebih optimis 

karena merasa yakin bahwa bantuan akan selalu tersedia bila dibutuhkan.   

b. Kepercayaan diri. 

Individu yang yang memiliki keyakinan yang tinggi dengan apa yang ada 

pada dirinya, serta yakin dengan kemampuannya akan mempunyai optimis 

yang tinggi.   

c. Harga diri.  

Individu dengan harga diri tinggi selalu termotivasi untuk mrnjaga 

pandangan yang positif tentang dirinya dan mencari aset-aset personal 

yang dapat mengimbangi kegagalan, sehingga selalu berusaha lebih keras 

dan lebih baik pada usaha-usaha berikutnya.  

 

 



d. Akumulasi Pengalaman.  

Pengalaman-pengalaman individu dalam menghadapi masalah atau 

tantangan terutama pengalaman sukses yang dapat menumbuhkan sikap 

optimis ketika menghadapi tantangan berikutnya.   

Menurut McGinnis (1995) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi 

optimisme seseorang, yaitu: 

a. Merasa dirinya pesimis. 

Kebanyakan seseorang merasa ingin untuk selalu berpikir positif, namun 

hal tersebut terhambat akibat perasaan pesimistik yang dimiliki oleh 

seseorang. Perasaan memiliki sifat pesimistik tersebut yang akhirnya 

mendorong seseorang merancang rencana untuk membuat dirinya lebih 

berpikir optimis. Keberhasilan berpikir positif tersebut yang akhirnya 

memunculkan optimisme pada diri seseorang. 

b. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. 

Kemampuan mengagumi dan mengapresiasi terhadap berbagai hal yang 

dimiliki oleh orang lain merupakan daya yang kuat untuk mendorong 

seseorang untuk lebih memiliki harapan positif terhadap dirinya, sehingga 

dapat membantu mereka memperoleh optimisme. 

Vinacle (dalam Prasetyo, Kustanti, &Nurtjahjanti, 2014) menjelaskan 

bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi pola pikir pesimis-optimis, yaitu :  

a. Faktor etnosentris, yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok atau 

orang lain yang menjadi ciri khas dari kelompok atau jenis lain. Faktor 



etnosentris ini berupa keluarga, status sosial, jenis kelamin, agama dan 

kebudayaan.  

b. Faktor egosentris, yaitu sifat-sifat yang dimiliki tiap individu yang 

didasarkan pada fakta bahwa tiap pribadi adalah unik dan berbeda dengan 

pribadi lain. Faktor egosentris ini berupa aspek-aspek kepribadian yang 

memiliki keunikan sendiri dan berbeda antara pribadi yang satu dengan 

yang lain.  

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai faktor yang mempengaruhi 

optimisme dapat disimpulkan bahwa seseorang yang optimis dipengaruhi 

beberapa faktor, meliputi: faktor internal berupa rasa percaya diri yang tinggi, 

harga diri yang tinggi, dan memiliki perasaan bahwa dirinya kurang optimis. 

Faktor eksternal berupa pengalaman berinteraksi dengan lingkungan dan 

dukungan sosial dari orang-orang terdekat. 

 

B. Santri Pondok Pesantren 

1. Definisi Santri 

Masyarakat santri merupakan sebutan bagi seseorang yang mengikuti 

pendidikan Agama Islam di pesantren. Kata santri berasal dari kata cantrik, yaitu 

murid dari seorang resi yang juga biasanya menetap dalam satu tempat yang 

dinamakan padepokan. Santri identik dengan bertempat tinggal di dalam suatu 

lingkup komunitas di pesantren. Keseharian santri dalam menimba ilmu dipimpin 

oleh kyai dalam menerapkan sikap-sikap dan nilai-nilai keislaman sebagai bekal 

dalam bermasyarakat secara umum (Muhakamurrohman, 2014). 



Asal usul kata santri menurut Madjid (1997) dapat dilihat dari dua 

pendapat. Pertama, bahwa kata santri berasal dari perkataan “sastri”, yang 

merupakan suatu kata dari bahasa sansekerta yang memiliki arti melek huruf atau 

bisa membaca. Pendapat ini muncul disebabkan kaum santri adalah literary bagi 

orang jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab tulisan dan 

mampu berbahasa arab. Kedua, bahwa kata santri sesungguhnya berasal dari 

bahasa jawa, yaitu dari kata “cantrik’, berarti seseorang yang selalu mengikuti 

gurunya dimanapun guru tersebut menetap. 

Diponegoro (2005) menjelasakan bahwa santri adalah siswa yang biasa 

hidup mondok di asrama yang berada di lingkungan pondok pesantren. Pendapat 

yang sama juga di utarakan oleh Djaelani (dalam Bukhori, 2005) bahwa santri 

merupakan seorang siswa yang di didik dalam lingkungan pondok pesantren. 

Penjelasan santri juga di jelaskan oleh Yacub (dalam Hanurawan, 2005) yang 

menyatakan bahwa santri adalah bagian dari generasi muda potensial yang 

memiliki kemampuan melakukan suatu perubahan sosial di lingkungan 

masyarakat. 

Beberapa penjelasan mengenai santri di atas dapat disimpulkan bahwa 

santri merupakan seorang penuntut ilmu yang lebih fokus pada ilmu agama, santri 

identik dengan bertempat tiggal di suatu lingkungan pondok pesantren. 

2. Jenis dan Karakteristik Santri 

Santri yang dibahas dalam penelitian ini rata-rata berada pada rentang usia 

remaja. Papalia, Olds, dan Feldman (2009) berpendapat bahwa pada masa remaja 

(adolescence) seseorang sedang mengalami masa peralihan dalam 



perkembangannya antara masa kanak-kanak ke masa dewasa yang menuntut 

perubahan besar pada aspek fisik, kognitif, dan psikososial. Pada masa ini juga 

dijelaskan oleh Santrock (2002) adalah masa pergolakan yang penuh dengan 

konflik dan buaian suasana hati. Pada masa ini akan ditemukan berbagai 

permasalahan yang seringkali disebabkan karena ketidakmampuan remaja untuk 

menghadapi dan menyeleseikan masalah sehingga memunculkan berbagai 

dampak negatif seperti gangguan kesehatan mental yang sering dialami oleh kaum 

remaja diantaranya adalah depresi, biasanya disertai dengan berbagai tuntutan rasa 

cemas, rasa takut, hiperaktif, dan lain sebagainya. 

Menurut Engku dan Zubaidah (2014) menyatakan bahwa santri merupakan 

unsur pokok dari  suatu pondok pesantren yang terdiri dari dua kelompok yaitu: 

Pertama, santri mukmin merupakan santri yang berasal dari daerah yang jauh dari 

tempat menuntut ilmu atau pondok pesantren. Kedua, santri kalong yaitu santri 

yang bertempat tinggal tidak jauh dari pondok pesantren, sehingga keseharian 

santri tersebut tidak menetap dan tinggal dalam lingkup pondok pesantren. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa santri pondok pesantren 

identik dengan rentang usia yang memasuki masa remaja. Pada masa inilah terjadi 

masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Peralihan masa 

perkembangan ini menuntut perubahan dan banyak terjadi gejolak psikis. Pada 

masa ini rentan memiliki gangguan mental berupa depresi, stres, dan kegagalan 

penyesuaian diri apabila gagal dalam menyeleseikan masalah. Terdapat dua jenis 

santri di dalam pondok pesantren yaitu santri mukmin yang bertempat tinggal 



didalam lingkup pondok pesantren dan santri kalong yang hanya menuntut ilmu di 

pesantren namun tidak menetap di pondok pesantren tersebut. 

3. Definisi Pondok Pesantren 

Kata pesantren berasal dari bahasa sansekerta yang diadopsi oleh bahasa 

Indonesia sehingga memiliki makna tersendiri. Kata dasar dari pesantren 

merupakan santri, asal usul kata santri berasal dari kata “sant” yang memiliki 

makna orang baik dan disambung dengan kata “tri” yang berarti suka menolong. 

Berdasarkan dasar kata tersebut, kata pesantren memiliki arti berupa tempat untuk 

membina manusia menjadi orang baik dan suka menolong (Mattulada, Ismuha, 

dan Hamid, 1983). 

Nasir (dalam Hidayat, 2012) menyatakan bahwa pondok pesantren 

merupakan gabungan antara kata pondok dan pesantren. Istilah pondok bersal dari 

bahasa arab yaitu “funduk” yang memiliki arti sebuah penginapan atau hotel. 

Sedangkan istilah pesantren secara etimologis berasal dari pe-santri-an berarti 

tempat tinggal seorang santri. Untuk itu pondok pesantren memiliki makna 

lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta 

mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama islam. Pendapat ini juga didukung 

oleh pengertian pesantren menurut Muhakamurrohman (2014) Kata pesantren 

berasal dari kata santri yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang 

dikarenakan pengucapan kata itu kemudian berubah menjadi terbaca“en” 

(pesantren), yaitu sebutan untuk bangunan fisik atau asrama di mana para santri 

bertempat. 



Beberapa pengertian mengenai pondok pesantren di atas dapat 

disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan salah satu tempat untuk 

menuntut ilmu atau lembaga pendidikan yang didalamnya identik dengan adanya 

santri, padepokan dan kiai yang fokus keilmuannya yaitu memperdalam keilmuan 

agama islam. 

4. Ciri-ciri Pondok Pesantren 

Menurut Engku dan Zubaidah (2014) terdapat beberapa ciri khas yang 

dimiliki oleh pondok pesantren yang dari ciri-ciri tersebut membedakan antara 

pesantren dan lembaga pendidikan yang lain, ciri-ciri tersebut ialah: 

a. Merupakan tempat tinggal kiai bersama para santrinya 

Didalam suatu lingkup pondok pesantren santri berada dibawah bimbingan 

kiai yang bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari 

dengan gaya kekeluargaan dan gotong royong. 

b. Adanya masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar mengajar 

Memfungsikan masjid didalam lingkup pondok pesantren sebagai tempat 

ibadah dan juga sebagai tempat belajar mengajar. Aktifnya suatu kegiatan 

dalam pondok pesantren dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada 

pada masjid dilingkup pondok pesantren. 

c. Santri 

Merupakan sebutan bagi murid atau penuntut ilmu yang berada di pondok 

pesantren. 

d. Kiai 



Merupakan tokoh sentral didalam pondok pesantren yang berfungsi 

sebagai pengajar dan sebagai tolak ukur dalam bertindak serta berakhlak 

para muridnya. Gelar seorang kiai diberikan oleh masyarakat kepada 

seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan secara mendalam mengenai 

agama islam. 

e. Kitab-kitab Islam Klasik 

Kitab-kitab islam klasik merupakan buku karangan ulama-ulama terdahulu 

mengenai pengetahuan agama islam yang biasanya berbahasa arab. 

Tingkatan atau jenis suatu pesantren biasanya berdasarkan kitab-kitab 

yang diajarkan. 

Pendapat lain mengenai ciri-ciri pesantren disebutkan oleh 

Muhakamurrohman (2014) bahwa dalam lingkungan suatu pondok pesantren 

terdapat tiga ciri khas yang menggambarkan bahwa lembaga pendidikan tersebut 

merupakan suatu pondok pesantren, yaitu meliputi adanya murid (cantrik dan 

santri), adanya guru atau pengajar (kiai atau resi), adanya bagunan untuk tempat 

tinggal sehari-hari (padepokan), dan adanya kegiatan belajar mengajar 

didalamnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pondok 

pesantren terlihat berbeda dengan lembaga pendidikan lain karena dalam proses 

belajar mmengajar terdapat murid yang bertempat tinggal setiap hari di lingkup 

pondok pesantren. sehingga didalam pondok pesantren tidak hanya proses 

menyampaikan dan menerima ilmu dalam kelas namun juga kegiatan sehari-hari 

seperti beribadah, makan, dan tidur. Berbeda dengan lembaga pendidikan lain 



yang kegiatan belajar mengajar aktif dibatasi oleh waktu dan tidak bertempat 

tinggal di suatu tempat secara bersamaan. 

 

C. Isu Radikalisme Agama 

1. Definisi Radikalisme 

Radikalisme berasal dari kata radical berarti akar. Radikalisme berarti 

paham atau ajaran yang radikal yang menginginkan perubahan atau pembaharuan 

politik dengan cara yang cenderung menggunakan kekerasan. Sehingga yang 

dimaksudkan sebagai gerakan radikal adalah gerakan yang berpandangan kolot 

dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka 

(Darmawati dan Thalib, 2016). 

Menurut Fananie, Sabardila, dan Purnanto (2002) bahwa gerakan 

radikalisme umumnya dikaitkan dengan pertentangan secara tajam antara nilai-

nilai yang diperjuangkan dengan tatanan nilai yang berlaku yang sering 

mengakibatkan kekerasan secara fisik antar keduanya. Meskipun demikian tidak 

selalu radikalisme dikaitkan dengan kekerasan fisik. Radikalisme bisa saja berupa 

pertentangan ideologis, perilaku, atau tujuan-tujuan tertentu yang diperjuangkan. 

Salah tatu jenis radikalisme yang marak saat ini ialah radikalisme agama. 

Radikalisme agama adalah gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara 

total suatu tatanan dalam suatu negara yang telah diterapkan dengan cara 

kekerasan (Fananie, Sabardila, dan Purnanto, 2002). 

Gerakan radikalisme keagamaan biasanya tercermin tindakan yang 

destruktif-anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok 



pemeluk agama lain atau kelompok pemeluk seagama yang berbeda pemahaman 

dan dianggap sesat. Termasuk didalamnya ialah aktivitas untuk memaksakan 

pendapat, keinginan, dan cita-cita agama dengan cara kekerasan (Munip, 2012) 

Berdasarkan uraian di atas pengertian radikalisme dapat disimpulkan 

sebagai gerakan yang menginginkan perubahan atau pembaharuan yang identik 

dengan menggunakan cara kekerasan. Radikalisme keagaaman dapat diartikan 

sebagai gerakan dengan mengatasnamakan agama yang identik dengan jalan 

kekerasan. 

2. Penyebab Munculnya Isu Radikalisme Agama 

Dalam dunia internasional, isu radikalisme agama terutama pada Islam 

muncul akibat kekuatan media di barat dalam memandang Islam yang akhirnya 

mempengaruhi persepsi masyarakat dunia terhadap Islam. Banyak label-label 

yang diberikan oleh barat terhadap Islam, mulai dari kelompok garis keras, 

ekstrimis, militan, Islam kanan, fundamentalisme, sampai terrorisme. Kampanye 

atas label-label tersebut mulai marak saat berbagai gerakan Islam mulai muncul di 

permukaan internasional, seperti Gerakan perlawanan rakyat Palestina, Revolusi 

Islam Iran, Partai FIS Al-Jazair, perilaku anti-AS yang dipertunjukkan Mu’ammar 

Ghadafi ataupun Saddam Hussein, gerakan Islam di Mindanao Selatan, gerakan 

masyarakat Muslim Sudan yang anti-AS, merebaknya solidaritas Muslim 

Indonesia terhadap saudara-saudara yang tertindas, dan sebagainya. Bahkan pasca 

perang dingin antara amerika dan komunis memunculkan anggapan di barat 

bahwa peradaban Islam menjadi sesuatu hal yang mengancam (Madjid, 1995). 



Isu radikalisme agama muncul di Indonesia tidak luput dari fenomena 

politik yang ada di Indonesia. Permulaan isu ini muncul pada masa rezim orde 

baru yang selalu memojokkan posisi politik agama terutama Islam di parlemen. 

Seiring berjalannya waktu fenomena ini meghasilkan turbulensi sosial dan politik 

di Indonesia sehingga memunculkan kelompok yang terkucilkan dan 

termajinalkan dalam posisi politik dan ekonomi di Indonesia. Turbulensi-

turbulensi tersebut yang memunculkan aksi-aksi radikal yang salah satunya 

berupa terorisme (Umar, 2010). 

Gerakan radikalisme agama juga tidak muncul begitu saja tanpa alasan, 

namun terdapat bebera faktor yang menyebabkannya. Darmawati dan Thalib 

(2016) menyebutkan faktor yang menyebabkan munculnya gerakan radikalisme 

islam, yaitu: 

a. Faktor-faktor sosial politik. Mulainya negara-negara Islam dalam 

mengadopsi kerangka kehidupan sosial dan politik barat mengakibatkan 

penolakan dari masyarakat yang berujung pada aksi radikal. 

b. Faktor emosi keagamaan. Maksud dari faktor ini adalah sifat sentimen 

antar umat beragama. Pemahaman yang bersifat subjektif dan mutlak antar 

umat beragama yang menjadi dalah datu penyebab gerakan radikal 

keagamaan. 

c. Faktor kultural. Gerakan radikalisme di pengaruhi oleh keinginan untuk 

terlepas dari suatu kebudayaan yang tidak dipercaya atau diterima. 

d. Faktor ideologis anti westernisme. Westernisme merupakan suatu 

pemikiran yang membahayakan seorang muslim dalam menerapkan 



syari’atnya. Sehingga simbol-simbol barat harus dihancurkan demi 

menegakkan syar’at Islam. 

Berdasarkan uraian di atas penyebab munculnya radikalisme agama salah 

satunya adalah akibat dari media internasional maupun nasional yang memberikan 

label pada aksi-aksi kekerasan dengan istilah beragam seperti ekstrimis, 

fundamentalis, maaupun teroris sehingga memunculkan radikalisme agama. 

Selain itu, radikalisme agama muncul akibat adanya kondisi sosial politik, emosi 

keagamaan, kultural, dan ideologi anti westernisme. 

 

D. Optimisme Santri Pondok Pesantren Dalam Menghadapi Isu Radikalisme 

Agama 

Saat ini para santri pondok pesantren dituntut untuk lebih memiliki 

optimisme dalam dirinya ditengah isu radikalisme agama yang menjadi isu hangat 

akhir-akhir ini. Hal ini dilakukan karena pada rentang usia santri yang sedang 

memasuki masa remaja memiliki faktor resiko lebih besar terkena isu radikalisme 

agama. Riset dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) 

(dalam Fanani, 2013) melalui metode survey yang dilakukan di 59 sekolah swasta 

dan 41 sekolah negeri di 10 wilayah se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi). Hasil yang didapatkan dari riset tersebut menunjukan 

bahwa kaum muda memiliki rentan yang mudah tepapar paham-paham radikal 

keagamaan. Riset ini menunjukan isu-isu radikalisme agama lebih disematkan 

oleh kaum muda yang sedang proses menimba ilmu. 



Selain itu, pesantren yang merupakan suatu lembaga pendidikan 

merupakan tempat yang lebih mudah untuk memiliki kemungkinan dimasuki oleh 

isu-isu radikalisme agama. Hal ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Maarif 

Institute (2011) yang mengambil data dari lembaga pendidikan di 4 daerah 

meliputi Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta, dan Solo didapatkan hasil bahwa 

lembaga pendidikan merupakan ruang terbuka bagi diseminasi paham apa saja. 

Tidak terkecuali paham radikalisme keagamaan memanfaatkan ruang terbuka ini 

untuk masuk secara aktif mengkampanyekan pahamnya dan memperluas 

jaringannya  

Isu dan stigma radikalisme sangat memberikan tekanan yang kuat bagi 

seseorang atau kelompok yang mendapatkannya. Meskipun beberapa pendapat 

memandang itu hanya sekedar isu yang tidak berdasar, tetap saja hal tersebut akan 

mempengaruhi cara pandang orang lain terhadap kelompok yang diberikan label 

tersebut. Apalagi dengan usia santri yang sedang memasuki masa remaja sangat 

berpotensi memunculkan gejolak stres apabila santri tidak memiliki optimisme 

yang kuat dalam memandang isu tersebut. Pentingnya optimisme pada masa 

remaja telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Chong dan 

Baharudin (2017) bahwa optimisme dan pesimisme juga memprediksi kepuasan 

hidup remaja. Hal ini mungkin karena harapan positif yang dimiliki remaja 

optimis, yang membantu remaja untuk memiliki pandangan yang lebih baik 

menuju kehidupan mereka sekarang. Oleh karena itu, remaja yang optimis akan 

lebih puas dengan kehidupan dibanding remaja pesimis. 



Goleman (2002) menyatakan bahwa optimisme merupakan harapan kuat 

terhadap segala sesuatu yang terdapat dalam kehidupan akan mampu teratasi 

dengan baik, walaupun ditimpa masalah dan frustasi. Dapat dikatakan seseorang 

yang memiliki optimisme meskipun dalam tekanan akan memiliki harapan dalam 

hidupnya, memiliki visi-misi dalam menjalani kehidupan, selalu bertindak 

kongkrit disetiap kesempatan yang didapatkan, dan mengutamakan kerasionalitas 

dalam setiap pengambilan keputusan serta menghindari pengambilan keputusan 

yang hanya mendasarkan pada tumpuan emosinya. 

Goleman (2002) juga menjelaskan bahwa optimisme merupakan sikap 

yang menopang individu agar jangan sampai terjatuh dalam kemasabodohan, 

keputusasaan, maupun mengalami depresi ketika individu menghadapi kesulitan. 

Sebab itulah seseorang yang optimis akan tetap memiliki relasi sosial yang baik 

dan tidak akan menghindari masalahnya, namun akan selalu berusaha untuk 

menyeleseikannya. 

Optimisme santri pondok pesantren sangat berperan penting bagi 

kelangsungan santri dalam proses belajar santri ditengah maraknya isu 

radikalisme. Menurut penelitian yang dilakukan Malik (2013) menemukan bahwa 

optimisme mempengaruhi kinerja dari seseorang. Seseorang yang optimis akan 

sangat termotivasi, tugas berorientasi, interaktif secara sosial, tangguh, mampu 

Tekun, kurang rentan terhadap stres dan depresi, mampu membuat keputusan 

yang efektif, dan fokus terhadap solusi. Selain itu, Gurol dan Kerimgil (2010) 

meneliti mengenai optimisme dibidang akademik menemukan hubungan positif 

antara optimisme dengan prestasi di bidang akademik.  



Penelitian dari Peterson (dalam Mishra, 2013) menyatakan bahwa terdapat 

korelasi positif antara optimisme dan kesehatan yang baik. Dalam hal manfaat 

fisik, optimisme sebagai atribut kepribadian telah ditemukan sebagai mediator 

atau moderator tingkat stres yang signifikan. Selain itu optimisme dapat 

membantu meningkatkan kesehatan secara psikologis yang juga diharapkan bisa 

mempengaruhi perilaku individu ke arah yang positif. 

Selanjutnya penelitian Schulz, dkk. (dalam Kivimaki dkk. 2005) 

menyatakan bahwa seseorang yang pesimis cenderung memiliki kelangsungan 

hidup yang lebih tidak terarah daripada seseorang yang optimis. Alhasil tujuan 

hidup santri tanpa optimisme akan berlangsung secara tidak terstruktur yang 

mengakibatkan gagalnya santri dalam mewujudkan cita dari lembaga tempat ia 

belajar. Brissette, Scheier & Carver (dalam Shaheen dkk. 2014) menambahkan 

bahwa seseorang yang memiliki optimisme rendah tidak tertarik dengan suatu 

tantangan karena pada dasarnya seseorang yang memiliki optimisme rendah 

kurang mampu dalam menghadapi kesulitan. 

Dapat disimpulkan bahwa optimisme ditengah gempuran isu tak sedap 

merupakan jalan keluar yang memiliki peluang besar dalam penyeleseian. 

Berbagai dampak positif akan didapatkan jika optimisme dapat dimiliki dengan 

baik. Dampak jangka panjang seperti kesehatan fisik, kesehatan psikis, dan 

kemampuan penyesuaian menjadi bekal penting bagi santri setelah menyeleseikan 

pendidikannya. Lalu dampak jangka pendek seperti meningkatkan kemampuan 

santri dalam proses belajar juga sangat berperan penting dengan kondisi santri 

saat ini. 



E. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini terdapat 

pertanyaan penelitian yaitu : 

1. Bagaimana kondisi optimisme pada santri pondok pesantren dalam 

menghadapi isu radikalisme agama? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi optimisme santri pondok pesantren 

dalam menghadapi isu radikalisme agama? 

 


