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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan kehidupan yang kontinu dari lahir sampai mati.

Setiap perkembangan mengandung pengertian adanya suatu proses menuju

kematangan yang meliputi aspek jasmaniah, rohaniah. Bila seorang anak telah

mencapai periode pendidikan, Dari mulai kecil sammpai tua ada masa

pendidikan dan tidak perna berhenti dalam diri manusia yang selalu

mempunyai cita-cita.

Menjadi seorang santri yang menjalankan proses belajar dalam dunia

pesantren banyak mengalami perubahan yang progresif pada dirinya, dalam

kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri dari peristiwa hidup yang pada

dasarnya akan dialami oleh semua manusia, yaitu resiko dari perkembangan

manusia.

Menjadi seorang santri adalah hal yang sangat terbebani dalam kalangan

masyarakat setempat. Dalam menjalankan proses belajar dipondok pesantren

adalah tuntutan dalam belajar agama dan bisa mendalami ilmunya, menjadi

ahli dalam berilmu merupakan sebuah kebanggaan bagi santri terutama pada

orangtua santri dan pandangan tetangga sekeliling rumah maupun wilayah

rumah.

Stress merupakan suatu fase yang akan dialami oleh santri yang biasanya

terjadi dikalangan pondok pesantren. Kondisi ini merupakan suatu hal yang

menjadikan momok dalam penyakit yang tidak diketahui oleh santri. Santri
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dapat dikatakan stress karena terlihat dalam kedaaan sehari-harinya yang

tertimpa banyak kegiatan sehingga santri banyak yang mengeluh dalam

proses belajar, hal ini dirasakan oleh santri yang mengakibatkan santri stress.

Peristiwa penting dalam kehidupan seorang satri adalah mengalami rasa

sakit kepala, murung, dan merenung dan sebagainya. Semasa belajar santri

banyak yang dapat membuat mereka merasa lebih stress. Hal itu ketika terjadi

interaksi pada keluhan yang diderita santri Stress adalah bentuk perasaan

khawatir, gelisah dan perasaan-perasaan lain yang kurang menyenangkan.

Biasanya perasaan-perasaan ini disertai oleh rasa kurang percaya diri, merasa

rendah diri, dan tidak mampu menghadapi suatu masalah (Hurlock, 1990)

Stress merupakan respon keseimbangan tubuh dan pikiran terhadap

perubahan. Perubahan dalam hidup tersebut dapat baik maupun buruk

terhadap situasi yang baru atau berbeda dari sebelumnya, bertambah atau

berkurangnya orang-orang dalam kehidupan, dan perubahan perasaan dalam

diri tiap individu. Masa remaja merupakan masa perkembangan yang dialami

setiap individu. Remaja mengalami perubahan yang cepat secara fisik, kognitif,

dan emosional. Disisi lain perubahan psikis diantaranya adalah suasana hati

selalu berubah-ubah, gejala emosi yang berlebihan, gelisah, menurunnya daya

ingat. Perubahan-perubahan tersebut yang membuat para santri menjadi stress.

Tidak heran kalau hal itu terjadi karena kondisi dalam kehidupan dipondok

pesantren banyak yang mengalami hal tersebut.
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Stress merupakan konsep umum pada saat sekarang. Stress digunakan

untuk menjelaskan suasana hati yang buruk atau tingkah laku yang luar biasa,

dan perkembangan dari teknik manajemen stress seperti meditasi, relaksasi

dan sistem biofeedback. Teori-teori mengenai stress memperkenankan kita

untuk menggambarkan hubungan diantara sejumlah situasi-situasi yang

berbeda.

Bedasarkan fenomena yang terjadi pada pondok ini mempunyai nilai yang

positif pada gejala-gejala stress yang terjadi pada santri-santri yang berada

dilingkup pondok pesantren dimanapun umumnya dan khususnya dipondok

pesantren Fathmyah Banjarwati Paciran Lamongan.

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, peneliti melakukan

eksplorasi dan pemetaan terhadap beberapa penelitian terkait “Hubungan

Antara Kepercayaan Diri Dan Konsep Diri Dengan Stress Pada Santri” Oleh

karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Kepercayaan Diri Dan

Konsep Diri pada Santri di Pondok Pesantren Fathimiyah Banjarwati Paciran

Lamongan”.

B. Perumusan Masalah

Stress merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh adanya tuntutan

internal maupun eksternal (stimulus) yang dapat membahayakan,

tidak terkendali atau melebihi kemampuan individu sehingga individu akan

bereaksi secara fisiologis maupun secara psikologis (respon) dan

melakukan usaha- usaha kepercayaan diri terhadap situasi tersebut (proses).
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Pada mulanya tekanan dalam stress itu mungkin tidak terasa, namun

secara kompensasional individu bahkan mampu mengatasinya.

Pada umumnya individu tidak mengalami hal ini dengan kesadaran.

Kondisi stress pada santri di pondok pesantren ini bisa bersumber dari

tekanan-tekanan yang dirasakan dalam pondok pesantren yang ditempati oleh

para santri. Stress dihubungkan dengan adanya peristiwa yang menekan

sehingga seseorang dalam keadaan tidak berdaya akan menimbulkan dampak

negatif. Stress merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan,

karena setiap individu pasti akan mengalami kondisi stress tersebut. Setiap

individu yang mengalami suatu suatu tekanan atau stress, dapat dipastikan

akan mencari solusi atau jalan keluar atas keadaan.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan hingga saat ini dijumpai beberapa

laporan penelitian tentang kepercayaan diri dan konsep diri dengan stress pada

santri, yaitu sebagai berikut : penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi (2013)

berjudul Hubungan antara konsep diri dan kepercayaan diri dengan

penyesuaian diri Pada remaja di islamic boarding school Sampit daarul

hikmah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode

pengumpulan data melalui teknik kolerasi. Hasil penelitian ini menunjukkan

Masih banyak remaja yang memiliki konsep diri negatif dan sangat negative.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada hubungan antara kepercayaan diri

dan konsep diri dengan stress pada santri dengan subjek 50 santri. Berbeda
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dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi (2013) yang meneliti

pada remaja di islamic boarding school Smpit daarul hikmah tahun 2013.

Sehingga penelitian ini akan dijadikan sebagai literatur dalam penelitian.

D. Manfaat Penelitian

Stress adalah bentuk perasaan khawatir, gelisah dan perasaan-perasaan lain

yang kurang menyenangkan. Biasanya perasaan-perasaan ini disertai oleh rasa

kurang percaya diri, merasa rendah diri, dan tidak mampu menghadapi suatu

masalah Hurlock, 1990 (dalam Lestari 2012). Stress yang timbul saat

menghadapi masalah yang biasanya meliputi perasaan gelisah dan khawatir

akibat adanya sebab yang menjadikan rasa rohani menjadi goyah dan jas

manani merasakn rasa sakit pada salasatu organ tubuh seperti sakit kepala dan

juga yang lainya yang akan terjadi pada santri.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel , yaitu variabel terikat dan dua

variabel bebas. Variabel terikat (Y) tentang Stress pada santri dan variabel

bebas (X1) tentang Kepercayaan Diri dan variabel bebas (X2) tentang Konsep

diri.

Kepercayaan diri adalah keyakinan didalam diri seseorang yang bersumber

dari pemahaman akan dirinya sehingga seseorang melakukan sesuatu untuk

mencapai tujuannya. Kepercayaan diri adalah keyakinan yang memampukan

seseorang memiliki pandangan yang positif sekalipun gagal ia tetap mau

berusaha. Kepercayaan diri adalah suatu keyakinan dalam diri individu bahwa
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ia mampu menghadapi tantangan atau persoalan yang ia hadapi dengan

langkah penyelesaian yang konstruktif.

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis secara statistik, dan untuk

menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan “Kolerasi Rank

Spearman“ untuk mengetahui tingkat eratnya hubungan antara tiga variabel

yang berskala ordinal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara

kepercayaan diri konsep diri dengan stress pada santri. Selanjutnya diolah dan

dianalisa dengan menggunakan program komputer Statistical Product and

Service Solution (SPSS) 20 for windows.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji lebih jauh secara

empiris tentang hubungan antara kepercayaan diri konsep diri dengan stress

pada santri.


