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MOTTO 

 

Q.S. Ibrahim: 7  

 

Bila ilmu itu pena, dan kelapangan hati adalah tintanya, sedang 
kehidupan ini adalah kertasnya. Maka, apa jadinya bila ilmu tidak 

bersinergi dengan kelapangan hati? Seperti halnya pena yang 
dipaksa menulis tanpa tinta. Kertasnya justru menjadi kusut, 

berbekas, atau bahkan robek.  

Seperti halnya hidup ini, membutuhkan ilmu untuk membuat kita 
mengetahui, sekaligus kelapangan hati agar kita mengerti.  

(Abi Syatori Abdurrauf) 
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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 
tergantung berupa regulasi emosi dengan variabel bebas akidah. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara 
akidah dengan regulasi emosi pada mahasiswi yang tinggal di 
Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat. Penelitian ini melibatkan subjek 
berupa mahasiswi yang tinggal di Pesantren Mahasiswi Darush 
Shalihat Yogyakarta sejumlah 67 orang. Penelitian ini berupa penelitian 
kuantitatif yang menggunakan skala sebagai metode pengumpulan 
datanya. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
skala regulasi emosi yang dimodifikasi dari Handayani (2011) dengan 
aspek dari Thompson (1994) dan skala akidah yang dikembangkan oleh 
Muslimin (Kusdiana, 2019) berdasarkan aspek-aspek dari Al-Banna 
(1983). Data dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan SPSS 
22 for Windows dengan tehnik Spearman Rho. Hipotesis penelitian ini 
diterima yaitu hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 
positif yang signifikan antara akidah dengan regulasi emosi pada 
mahasiswi yang tinggal di Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat 
dengan koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,264 dan taraf signifikansi (p) 
sebesar 0,015 atau p < 0,05. Adapun besar sumbangan efektif variabel 
bebas akidah terhadap variabel tergantung regulasi emosi adalah 
sebesar 7,4%, sedangkan 92,6% lainnya dipengaruhi faktor-faktor 
lainnya.  

 

Kata kunci: akidah, regulasi emosi. pesantren mahasiswi. 
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THE CORRELATION OF AKIDAH AND EMOTION REGULATION 

IN FEMALE STUDENT WHOSE LIVING AT DARUSH SHALIHAT 

FEMALE COLLEGE STUDENT BOARDING SCHOOL 

 

Nadhifah Dzati Cahyani 

15710121 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the correlation between emotion 
regulation as the dependent variable with akidah as the independent 
variable. The hypothesis in this study is that there is a positive 
correlation between akidah and emotion regulation among female 
students living in the Islamic Boarding School Darush Shalihat 
Yogyakarta. This study involved subjects from female college students 
living in the Islamic Boarding School Darush Shalihat Yogyakarta, 
totaling 67 persons. This research is a quantitative research that used 
scale as the method of collecting data. The scale used in this research 
is the scale of emotion regulation which modificated from Handayani 
(2011) with aspects of Thompson (1994), and the scale of akidah 
developed by Muslimin (Kusdiana, 2019) based on aspects from Al-
Banna (1983). Data from this study were analyzed using SPSS 22 for 
Windows with Spearman Rho techniques. The hypothesis in this study 
was accepted. The results of this study indicate that there is a 
significant positive relationship between akidah and emotion regulation 
among female college students living in Darush Shalihat Islamic 
Boarding School with a correlation coefficient (rxy) of 0.264 and a 
significance level (p) of 0.015 so p <0.05. The effective contribution of 
the independent variable from akidah to dependent variables on 
emotion regulation is 7.4%, while the other 92.6% is influenced by 
other factors.  

 

Keywords: akidah, emotion regulation, Islamic female college student 
boarding school.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hidup sebagai mahasiswa tentu tidak terlepas dari berbagai 

dinamika dan problematika yang berkaitan dengan dunia perkuliahan. 

Tentunya permasalahan yang timbul juga seringkali tidak dapat 

dihindari, baik yang berkaitan dengan sesama mahasiswa, dosen, 

kebijakan kampus, maupun dengan civitas akademika kampus lainnya. 

Menghadapi hal tersebut, setiap mahasiswa tentunya harus mampu 

mengatasi berbagai persoalan yang muncul selama masa 

perkuliahannya, hingga nanti ia dapat menyelesaikan studinya dalam 

masa yang telah ditentukan, dan dengan nilai yang memuaskan.  

Sebagian mahasiswa selama menjalani masa kuliahnya ada yang 

memilih untuk tidak sekedar menjadi mahasiswa yang berkutat dengan 

kegiatan akademik saja. Namun ada juga yang memilih untuk aktif di 

berbagai organisasi, bekerja sambilan, membantu orang tua bagi yang 

kediamannya tidak terlalu jauh dari kampus, ataupun sambil belajar di 

pesantren, dan lain-lain. Tentunya setiap peran yang dijalani memiliki 

konsekuensi dan memerlukan tanggung jawab untuk dapat 

menjalaninya dengan baik. Harapannya, setiap peran yang dijalani 

dapat terlaksana dengan baik dan tidak mengorbankan satu dengan 

yang lainnya.  

Berhadapan dengan banyak tuntutan tentunya tidak mudah bagi 

seorang mahasiswa. Terlebih bila di saat yang bersamaan peran-peran 
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tersebut menuntut seorang mahasiswa untuk sama-sama 

menjalankannya dengan baik. Beragam aktivitas yang 

dilakukan oleh individu memberikan peluang baginya 

untuk bertemu lebih banyak orang. Namun hal ini bukan 

tanpa resiko. Bertemu dengan banyak orang 

memungkinkan seseorang untuk menghadapi semakin 

banyak konflik dengan orang lain. Rachmah (2015) 

menyebutkan pula bahwa peran seseorang yang berjumlah 

lebih dari satu memungkinkan munculnya konflik dalam 

menjalani peran-peran tersebut. Meskipun konflik itu 

sendiri dibutuhkan, namun memerlukan kesiapan mental 

untuk dapat menghadapinya dengan baik.  

Seorang mahasiswa dalam menghadapi kemungkinan 

adanya gesekan-gesekan atau konflik selama menjalani 

berbagai perannya membutuhkan regulasi emosi yang 

baik. Konflik dan emosi yang timbul dari berbagai peran 

yang dijalaninya adalah hal yang tidak dapat dihindari. 

Oleh karena itu yang perlu disiapkan adalah bagaimana 

menjadi individu yang tahan banting dalam menghadapi 

berbagai persoalan.  Sebagaimana Gross & Levenson 

(1997) menyebutkan bahwa regulasi emosi memainkan 

peran utama dalam hal kesehatan maupun penyakit 

mental, serta dalam menjaga hubungan sosial dan 

kesejahteraan psikologis dalam kehidupan sehari-hari 

(Lang, 2010). 
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Sayangnya, regulasi emosi yang baik belum terlalu 

diperhatikan di kalangan mahasiswa. Hal ini karena rata-

rata mahasiswa menurut Sarwono (1978) berada pada 

rentang usia 18-30 tahun (Kurniawati & Baroroh, 2016). 

Dimana di usia ini merupakam masa transisi dari remaja 

menuju dewasa awal antara usia 18-25 tahun yang penuh 

dengan eksplorasi dan pengalaman individu (Santrock, 

2010), sehingga di rentang usia ini rata-rata individu 

mengalami gejolak emosi yang tidak menentu (Nur & 

Ekasari, 2008). Adapun pada emosi yang bernuansa 

negatif, remaja pada umumnya belum dapat 

mengontrolnya dengan baik (Nansi & Utami, 2016). 

Meskipun pada perjalanannya, remaja yang menuju 

dewasa awal cenderung lebih mampu mengontrol emosi 

dan perilakunya, serta lebih bertanggung jawab dalam 

tindakannya (Caspi, 1998; dalam Santrock, 2010). 

Adanya tuntutan, konflik, ataupun harapan dalam setiap 

aktivitas dan peran yang dilakukan membutuhkan 

pengelolaan emosi yang baik. Hal ini dimaksudkan karena 

bila seseorang kurang dapat meregulasi emosinya dengan 

baik, maka ia tidak akan mampu menyadari perasaannya 

dengan baik dan selanjutnya bisa keliru dalam 

menentukan tindakan apa yang sesuai untuk menghadapi 

situasi emosi tersebut agar tujuan tetap tercapai (Ciolacu, 

2014).  
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Terkadang situasi sulit yang kita hadapi membuat diri 

kita menjadi begitu tertekan dan gugup sehingga sulit 

menemukan solusi yang tersedia (Hardy & Parfitt, 1999; 

dalam Ciolacu, 2014). Padahal bila seseorang kurang 

mampu menghadapi tantangan akibat kondisi emosi yang 

dirasakan, hal ini dapat menghambat kemampuan individu 

untuk mengelola tantangan-tantangannya dengan sukses 

(Gross & Levenson, 1997).  

Sebaliknya, Loehr (dalam Ciolacu, 2014) berpendapat 

bahwa ketika seseorang lebih menyadari akan kehadiran 

dan evolusi perasaan batinnya, dan mampu memberikan 

dirinya saat-saat santai ketika semua orang menyerah pada 

tekanan, ia dapat mencari tantangan baru. Mengekspos 

situasi dengan tantangan yang lebih tinggi adalah latihan 

yang baik untuk memperkuat jalur ketahanan otak dan 

tubuh. Seseorang akan menjadi semakin terampil dalam 

menghadapi tekanan dengan cara yang tepat dan untuk 

pulih lebih cepat dengan mencari tantangan baru (Ciolacu, 

2014).  

Saat individu memutuskan tinggal di pesantren selama 

masa kuliahnya, maka peran yang dimilikinya menjadi 

bertambah. Tidak hanya dituntut untuk menjalankan 

tanggung jawabnya di kampus, tapi juga tanggung jawab 

sebagai santri, dan sebagai anak yang merupakan peran 
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yang sudah ada sebelum peran sebagai santri maupun 

mahasiswa. Terlebih ketika ia juga memilih untuk aktif 

dalam organisasi, baik organisasi intra dan ekstra kampus. 

Maka peran yang ia jalani menjadi majemuk, yakni 

sebagai anak, santri, mahasiswa, dan aktivis. Setiap peran 

yang dimiliki tentunya menuntut seorang mahasiswa untuk 

menjalaninya dengan baik dan maksimal.  

Pada kenyataannya, tidak mudah menjalani aktivitas 

yang menuntut seseorang untuk menjalani berbagai peran 

dalam satu waktu. Berbagai masalah seringkali tidak dapat 

dihindari. Irwansyah (2017) menambahkan bahwa 

berbagai macam masalah akademik, pelanggaran terhadap 

peraturan pondok, kehilangan barang, perselisihan antar 

teman sebaya maupun pengurus pondok, bahkan dengan 

pengasuh pondok, juga kekhawatiran pasca lulus dan saat 

menghadapi pernikahan, tidak luput dialami oleh remaja 

yang tinggal di pesantren. Menghadapi berbagai 

problematika yang ada membutuhkan proses adaptasi 

dalam rentang waktu yang tidak sebentar tergantung pada 

kemampuan seseorang. Jika usaha yang dilakukan agar 

setiap peran yang dihadapi dapat dijalani dengan baik 

tidak sebanding dengan tuntutan yang diterima, maka akan 

membuat seseorang terkendala di salah satu perannya 

bahkan yang lebih ekstrem adalah ia tidak mampu 

berkontribusi dengan baik di setiap peran yang ia hadapi.  
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Umumnya yang terjadi di pesantren bila santrinya 

kurang mampu meregulasi emosi dengan baik ialah 

muncul perilaku santri yang kurang disiplin (Nansi & 

Utami, 2016). Selain itu, ia cenderung menjadi mudah 

stres akibat merasa memiliki banyak kewajiban di 

pesantren maupun kampus, mudah tersinggung, hambatan 

akademik, penyesuaian diri terganggu, dan mudah merasa 

sedih, kesepian, tak tenang, dan muram (Aini, 2017).  

Terlebih lagi dalam Nansi & Utami (2016) disebutkan 

bahwa bila santri memiliki kemampuan regulasi emosinya 

kurang, maka ia akan cenderung subjektif dan kurang 

realistis dalam menganalisis masalahnya, kurang cakap 

dalam menjalani kehidupan secara efektif dan dalam 

mengatasi konflik interpersonal, serta kurang mampu 

menyeimbangkan gejolak perasaan negatifnya. Hal ini 

sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Aini (2017) 

bahwa kenyataan yang ada di pesantren menunjukkan 

bahwa seorang santri terkadang memiliki masalah namun 

menghindarinya, kurang peduli lingkungan sekitar, kurang 

memahami nilai-nilai yang diajarkan, egois, melanggar 

peraturan pesantren, juga keluar dari pesantren tanpa izin 

dari pengasuh.  

Salah satu pondok pesantren yang secara khusus 

menerima mahasiswi sebagai santrinya adalah Pesantren 
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Mahasiswi (PMi) Darush Shalihat. PMi Darush Shalihat 

berada di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Pondok pesantren ini diperuntukkan bagi 

mahasiswi yang berkuliah di seluruh perguruan tinggi 

yang ada di Yogyakarta. Selain itu, santri PMi Darush 

Shalihat juga diharuskan aktif di masing-masing 

organisasi yang diikuti. Oleh sebab itu saat mereka 

diterima sebagai santri di PMi Darush Shalihat, maka 

peran yang dimiliki menjadi bertambah. Tidak hanya 

sebagai anak, mahasiswi, dan aktivis, tapi juga sebagai 

santri dengan peran dan tanggung jawab yang cukup 

berbeda dari tanggung jawab sebelumnya. Menariknya, 

PMi Darush Shalihat adalah salah satu pesantren yang 

memiliki kurikulum yang memperhatikan aspek psikologis 

santrinya dalam proses pembentukan karakter pada 

santrinya.  

Regulasi emosi menjadi salah satu kurikulum yang 

dipelajari para santri di PMi Darush Shalihat. Adapun 

definisi regulasi emosi menurut Thompson (2008), adalah 

suatu kondisi yang di dalamnya terdapat proses ekstrinsik 

maupun intrinsik yang bertanggung jawab dalam 

mengawasi, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosi 

tertentu, khususnya terkait intensitas dan ciri-ciri 

temporalnya, untuk dapat menyelesaikan suatu tujuan 

tertentu. Oleh sebab itu, walaupun para santri memiliki 
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banyak tanggung jawab yang menuntutnya, mereka juga 

turut dibekali ilmu dan keterampilan dalam mengelola 

setiap peran tersebut.  

Namun berdasarkan data yang diperoleh dari observasi 

pada kurang lebih 70 santri PMi Darush Shalihat angkatan 

10, serta wawancara terhadap dua orang dari pihak 

pengelolanya dan 1 santri di awal penelitian, terdapat 

santri yang belum mampu atau dalam artian kurang 

menyadari emosi yang mereka alami (wawancara 

preeliminary tanggal 5 Januari 2019). Tanpa adanya 

kesadaran yang baik akan kondisi perasaannya secara 

pribadi, maka dampak bagi individu tersebut ialah tidak 

mampu menentukan respon tindakan yang tepat berkaitan 

dengan kondisi emosi yang dirasakan (Ciolacu, 2014).  

Hal ini bila dialami oleh santri yang memiliki banyak 

peran, maka akan menimbulkan resiko dimana peran-

peran yang dijalaninya menjadi terganggu. Seakan-akan 

setiap peran yang ada saling bertabrakan sehingga tidak 

mungkin dijalani dengan beriringan. Hal ini dapat 

diketahui karena masih dijumpai pada sebagian santri 

kondisi dimana mereka dalam aktivitasnya mudah 

terpengaruh dalam emosi yang dihadapi. Hal tersebut 

menjadikan santri takut dalam bertindak dan aktivitasnya 

terganggu. Selain itu ada pula kondisi berupa penolakan 
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dari beberapa santri saat menghadapi kondisi yang kurang 

ia sukai.  

Contohnya adalah terdapat santri yang merasakan 

kesulitan dalam aktivitasnya hingga merasa terbebani 

secara psikis. Bila seorang santri terbebani secara psikis 

atau merasa tertekan, maka hal ini memunculkan resiko 

berupa hambatan dalam perkembangan dirinya yang 

ditandai dengan perilaku yang agresif, menutup diri, dan 

ragu-ragu dalam bersikap (Aini, 2017). Bila perilaku 

agresif mulai muncul pada santri, hal ini membuka pintu 

permasalahan lainnya yang riskan untuk dihadapi. 

Perilaku agresif di kalangan santri dapat menyebabkan 

hubungan sosial yang tidak sehat disebabkan 

berkurangnya kepercayaan terhadap individu yang 

bersikap agresif tersebut. Hal yang lebih dikhawatirkan 

ialah bila perilaku agresif tersebut ditiru oleh santri 

lainnya sehingga nantinya akan menimbulkan masalah 

baru (Netrasari, 2015).  

Selain itu, masih ada beberapa santri yang memilih 

tidak masuk kelas di pesantren karena merasa tidak 

nyaman dengan pengampu materi ataupun atas alasan 

kondisi lain yang tidak direstui oleh pihak pengelola dan 

pengasuh, berselisih dengan temannya, ataupun santri 

mudah merasa tersinggung saat tidak diberi izin 
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meninggalkan suatu agenda. Padahal pihak pengelola dan 

pengasuh tentunya melakukan hal tersebut melalui 

pertimbangan yang matang. Misalnya karena pengasuh 

memahami bahwa santri tersebut membutuhkan untuk 

hadir dalam agenda yang diadakan pesantren, ataupun 

agenda pribadi santri tersebut tidak terlalu prioritas untuk 

dihadiri.  

Masalah lainnya yang timbul di kalangan santri PMi 

Darush Shalihat berkenaan dengan respon terhadap emosi 

yang santri rasakan seperti santri menjadi tidak termotivasi 

untuk belajar, enggan mematuhi peraturan yang telah 

disepakati bersama di asrama, ataupun bahkan menutup 

diri hingga memisahkan dari lingkungan PMi Darush 

Shalihat. Perilaku-perilaku ini menjadi indikator 

kemampuan regulasi emosi santri PMi Darush Shalihat 

masih perlu ditingkatkan sebab berpotensi menimbulkan 

masalah bila tidak diperhatikan.  

Menurut Aini (2017), sebagian mahasiswa yang masuk 

di pesantren berada di masa perkembangan remaja akhir, 

yang seharusnya sudah mampu memenuhi tugas-tugas 

perkembangannya dan mampu mengendalikan emosinya. 

Sayangnya dalam menjalani proses untuk menjadi 

seseorang yang lihai dalam berbagai peran, seorang 

mahasiswi sekaligus santri yang mengalami konflik-
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konflik tertentu yang membuat emosinya menjadi lebih 

sulit terkendali. Misalnya pada santri Darush Shalihat, saat 

menjalani masa ujian baik Ujian Tengah Semester ataupun 

Ujian Akhir Semester di kampusnya, sedangkan di saat 

yang sama masih memiliki tanggung jawab akan aktivitas 

di pesantren, beberapa santri menjadi lebih mudah tegang 

dan sensitif serta sulit mengkomunikasikan kebutuhannya. 

Misalnya ada yang memiliki tanggungan piket padahal 

harus belajar, hal ini sebenarnya bisa dikomunikasikan 

agar piketnya digantikan orang lain. Namun terkadang 

tidak tersampaikan sehingga muncul ketegangan-

ketegangan emosi yang dirasakan oleh santri itu sendiri.    

Regulasi emosi yang kurang baik dapat menimbulkan 

dampak negatif serta kecenderungan berupa kecemasan, 

depresi, stres pasca trauma, maupun disfungsi sosial 

(Greshan & Gullone, 2012; Berking dkk., 208; Saxena 

dkk., 2011; Livingstone dkk., 2009; dan Dennis, 2007 

dalam Turliuc dan Bujor, 2013). Selain itu, Linehan (Gratz 

& Roemer, 2004) menyebutkan bahwa emosi yang tidak 

dikelola dengan baik dapat menjadi pemicu utama 

gangguan kepribadian, dimana salah satu perilaku yang 

timbul berkaitan dengan gangguan ini adalah perilaku 

melukai diri sendiri atau self-harm. Tentunya bila ini 

sampai terjadi pada mahasiswa, maka akan memberikan 

pengaruh buruk pada aktifitas dan perannya baik sebagai 
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santri maupun dalam peran lain yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

Terlebih lagi disebutkan oleh Tang dkk. (2016) bahwa 

saat berada dalam kondisi emosi yang cenderung negatif, 

disitulah peran kontrol emosi yang efektif menjadi lebih 

dibutuhkan. Tang dkk. juga melanjutkan bahwa emosi 

yang tidak diregulasi dengan baik (dysregulation emotion) 

dapat menimbulkan perilaku impulsif selama masa remaja 

dan dewasa awal, serta perilaku yang berbasis pada 

suasana hati (mood)−yang diprediksi dari hasil treatment 

berupa kecanduan. 

King & Roeser (Santrock, 2010) mengungkapkan 

bahwa para peneliti menemukan bahwa remaja perempuan 

memiliki kecenderungan untuk lebih agamis atau religius 

dibandingkan remaja laki-laki. Santrock (2010) juga 

melanjutkan bahwa banyak di antara remaja-remaja yang 

religius tersebut mengaplikasikan ajaran agamanya dalam 

kepedulian dan perhatian terhadap sesama. Namun secara 

khusus bagi seorang mahasiswi yang juga menjalani 

kehidupan sebagai santri−dimana mereka mendapatkan 

pembelajaran Islam yang lebih intensif, sehingga sering 

disebut bahwa perempuan ialah penentu peradaban suatu 

bangsa.  Seperti halnya yang disebutkan oleh Zikriati dkk. 

(2018) bahwa Rasulullaah SAW menyampaikan dalam 
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haditsnya akan pentingnya peran perempuan termasuk 

dalam suatu negara; “Wanita adalah tiang negara. Apabila 

baik wanitanya, baik pula negaranya. Sebaliknya, apabila 

rusak wanitanya, rusak pula negaranya.”  

Pendidikan di pesantren yang berbasis pada pendidikan 

agama Islam memberikan bekal pada santrinya untuk 

dapat menjalani berbagai peran yang dimiliki dengan 

bersandar pada apa yang tekah dijelaskan dalam Al-

Qur’an dan Sunnah Rasul juga contoh dari orang-orang 

shalih di masa lampau. Hal ini tentunya memberikan nilai 

tersendiri pada santri. Dimana walaupun di satu sisi 

mereka menghadapi banyak tantangan, namun di sisi lain 

mereka diajarkan cara untuk mengelolanya dengan baik 

sesuai ajaran agam Islam.  

Pada saat yang bersamaan, mereka mendapat banyak 

tekanan namun sekaligus memperoleh lebih banyak ilmu, 

nilai, dan norma yang dapat membentuk karakternya. Oleh 

sebab itu, mahasiswa yang memiliki peran sekaligus santri 

diharapkan dapat lebih mampu menghadapi berbagai 

tantangan dalam kehidupan, termasuk selama masa 

belajarnya di kampus dan di pesantren. Hal tersebut 

karena pendidikan di pesantren umumnya tidak hanya 

menempa seorang santri dalam hal agama saja, tapi juga 

berperan dalam membentuk watak santrinya (Aini, 2017).  
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Beberapa peran yang dijalani bersamaan tersebut masih 

tergolong normal untuk dikelola santri yang usianya 

sekitar 17-25 tahun. Hal ini tentunya bukan tanpa 

pertimbangan dari pengelola dan pengasuh PMi Darush 

Shalihat. Sebab dengan beberapa peran yang dimiliki oleh 

santri tersebut, maka akan semakin menumbuhkan 

semangat agar para santrinya terus belajar mengelola 

setiap perannya dengan baik. Para santri dilatih agar 

terbiasa mengelola berbagai peran dengan baik dalam 

waktu yang bersamaan, sehingga diharapkan nantinya 

akan lebih siap menerima tantangan kehidupan yang akan 

datang dan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya 

kepada masyarakat. 

PMi Darush Shalihat selayaknya pesantren pada 

umumnya, memberikan pembinaan dan pendampingan 

terhadap pemahaman agama Islam kepada santrinya. 

Pembelajaran akidah atau yang berkenaan dengan 

keyakinan pada Allaah SWT dan turunannya termasuk di 

dalamnya. Ilmu akidah yang disampaikan juga tidak 

sekedar berupa transfer pengetahuan, tapi benar-benar 

didampingi agar dalam kehidupan sehari-harinya santri 

senantiasa melibatkan Allaah SWT. Adanya pendidikan 

penguatan akidah adalah suatu upaya yang dilakukan agar 

regulasi emosi santri dapat terus menanjak lebih baik. Hal 

ini karena salah satu faktor dari regulasi emosi ialah 
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religiusitas (Gross; dalam Soakokone, 2015). Dimana 

salah satu aspek dari religiusitas adalah religious belief, di 

samping aspek-aspek lain berupa: religious practice, 

religious feeling, religious knowledge, dan religious effect 

(Glock & Stark; dalam Subandi, 2016). Adapun religious 

belief itu sendiri dikenal dengan istilah akidah dalam 

agama Islam. 

Pada santri di PMi Darush Shalihat sendiri pihak 

pengelolanya pun menyadari bahwa terjadi fenomena di 

kalangan santri Darush Shalihat, khususnya di angkatan 

ke-10, kondisi dimana beberapa santrinya yang masih 

perlu dibantu dalam meningkatkan regulasi emosinya 

dalam menghadapi segala aktivitas dan tantangan yang 

dijalaninya. Sebagaimana yang disebutkan salah satu 

pengelolanya dalam wawancara preliminary pada tanggal 

14 Maret 2019, bahwasanya materi yang disampaikan di 

PMi Darush Shalihat cukup berkelanjutan dalam 

aplikasinya. Misalnya disampaikan berupa materi akidah, 

maka dalam kesehariannya santri akan dihadapkan pada 

situasi yang mengujinya apakah mampu mempraktekkan 

materi yang sudah disampaikan atau tidak. Selain itu, 

pengaplikasiannya pada santri pun dikontrol. Harapannya 

saat santri menghadapi situasi yang memberinya banyak 

tuntutan, materi-materi yang telah diberikan menjadi 

penguatannya. Sayangnya tidak sedikit dari santri yang 
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masih kurang mampu mengelola tuntutan-tuntuannya 

sehingga merasa seperti menghadapi banyak benturan. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak sedikit dari santri 

PMi Darush Shalihat angkatan 10 yang sudah mendapat 

pembelajaran terkait penguatan akidah, namun masih 

belum mampu mengaplikasikannya dengan baik dalam 

setiap aktivitasnya, sehingga berdampak pada pengelolaan 

atau regulasi emosinya yang kurang baik saat menghadapi 

situasi yang kurang nyaman baginya.  

Semestinya, bila individu memiliki kemampuan 

regulasi emosi yang baik maka ia akan mampu menyadari 

perubahan emosi dalam dirinya, menyadari perasaan dan 

latar belakang tindakan yang dilakukan berkenaan dengan 

emosi yang ia rasakan, dan mampu mengelola emosi itu 

sendiri. Selain itu seharusnya gejolak emosi yang 

dirasakannya tidak berpengaruh pada aktivitas individu 

tersebut, ia pun masih dapat berpikir rasional, mampu 

memotivasi diri, dan menunjukkan sikap optimis saat 

tertekan. Ini adalah indikator penting dari regulasi emosi 

yang baik berdasarkan teori dari Thompson (2008). 

Dimana regulasi emosi terdiri dari aspek mampu 

memonitor emosi, mampu mengevaluasi emosi, dan 

mampu memodifikasi emosi.  
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Regulasi emosi santri PMi Darush Shalihat sangat perlu 

diperhatikan karena menjadi bekal untuk terjun di 

masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Gross 

(1991) bahwa emosi tidak hanya melibatkan interaksi dan 

fungsi antar organisme di dalam diri manusia, namun juga 

memberikan fungsi penting dalam aspek sosial. Sejalan 

dengan hal tersebut, keyakinannya yang benar pada Allah 

SWT dalam berbagai situasi mendorongnya untuk 

senantiasa mencintai Islam dan memiliki semangat 

membangun ummat (Mochtar, 2004).  

Sebagaimana yang disampaikan oleh Haedari dkk. 

(2004) bahwasanya pendidikan spiritual di pesantren, yang 

mengarahkan spiritualitas agar bersumber pada keyakinan 

kepada Allaah SWT (tauhid), melahirkan mereka-mereka 

yang memiliki semangat dalam memperjuangkan 

masyarakat yang memiliki peradaban maju dan tetap 

kokoh dalam menegakkan ajaran dan nilai Islam 

(spiritualitas-religius).   

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 

Thompson (1994), bahwa dengan meningkatkan akses 

untuk mendapatkan sumber coping, sebagai salah satu 

bagian dari regulasi emosi, maka hal ini akan sangat 

berguna dalam meningkatkan hubungan interpersonal 

seseorang. Lebih lanjut lagi Thompson juga menjelaskan 
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bahwa regulasi emosi yang baik akan membantu 

seseorang untuk mengambil respon alternatif yang sesuai 

dalam menghadapi situasi yang dialaminya, termasuk 

dalam mencapai tujuan-tujuan yang ingin diraihnya.  

Adanya fenomena dimana santri PMi Darush Shalihat 

mengalami masalah dalam meregulasi emosinya dengan 

respon yang beragam, memunculkan pertanyaan tentang 

faktor apa yang menjadi penyebabnya. Mengingat bahwa 

setiap santri PMi Darush Shalihat memperoleh pembinaan 

terhadap akidahnya, dan juga memperoleh perhatian 

terkait kondisi psikisnya, maka timbul pertanyaan 

mengapa masih ada santri yang belum mampu meregulasi 

emosinya dengan baik. Sebab di sisi lain ada pula santri 

yang mengalami tekanan emosi yang sama, namun mampu 

bertahan dalam menjalani kehidupan dan berbagai 

tanggung jawabnya selama tinggal di pesantren dengan 

baik. Oleh sebab itu penulis ingin membuktikan dalam 

penelitian ini apakah akidah (religious belief) memiliki 

hubungan dengan tingkat regulasi emosi pada santri 

sekaligus mahasiswi yang tinggal di Pesantren Mahasiswi 

Darush Shalihat.   
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara akidah dan 

regulasi emosi pada mahasiswi yang tinggal di Pesantren 

Mahasiswi Darush Shalihat.   

  

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah 

sebagaimana berikut: 

1. Manfaat Teoritis   

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu 

menjadi bagian dari kontribusi terhadap kemajuan ilmu 

psikologi secara umum maupun psikologi Islam, 

psikologi pendidikan, dan psikologi klinis. Khususnya 

tentang hubungan antara akidah dengan regulasi emosi.   

 

2. Manfaat Praktis   

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan 

manfaat bagi subjek penelitian yang terlibat, maupun 

keluarga dan lingkungan terdekatnya tentang gambaran 

pentingnya meningkatkan kekuatan akidah. Selain itu 

bagi pengelola Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat, 

penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi dan 
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bahan pertimbangan agar kebijakan maupun kurikulum 

pendidikan yang ada mampu untuk lebih meningkatkan 

akidah dan para santri. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk 

dapat mengembangkan pelatihan maupun psikoedukasi 

untuk meningkatkan akidah maupun regulasi emosi di 

kalangan mahasiswa sekaligus santri.   
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D. Keaslian Penelitian 

 

Beberapa penelitian lain yang juga membahas terkait regulasi emosi dan akidah dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 1. Daftar Penelitian Tentang Regulasi Emosi dan Akidah 

No. Judul Penelitian 
Nama Peneliti 

& Tahun 
Terbit 

Landasan Teori Subjek 
Penelitian Hasil Penelitian 

1. 

Pengaruh Regulasi 
Emosi terhadap 
Kematangan Sosial 
Pada Mahasiswa di 
Pondok Pesantren 
Al-Luqmaniyyah 
Yogyakarta 
 

Aini, E. N. 
(2017). 

Teori regulasi emosi 
dari Gross (2002). 

167 mahasiswa 
yang tinggal di 
Pesantren Al-
Luqmaniyyah 
Yogyakarta 

Regulasi emosi dapat 
memprediksi 
kematangan sosial 
pada mahasiswa di 
pondok pesantren Al-
Luqmaniyyah 
Yogyakarta. 

2. 
Hubungan antara 
Regu-lasi Emosi 
dan Religiusitas 

Umasugi, S. C. 
(2013). 

Teori regulasi emosi 
dari Reivich & Shatte 
(2002) dan teori 

Siswa kelas XI 
SMA Negeri 
5 Yogyakarta 

Adanya hubungan 
negatif yang signifikan 
antara regulasi emosi 
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dengan 
Kecenderungan 
Perilaku Bullying 
Pada Remaja 
 

religiusitas dari Glock 
& Stark (Ancok & 
Suroso, 1995).  
 
 

 dan religiusitas dengan 
kecennderungan 
perilaku bullying pada 
remaja. 

3. 

Mindfulness 
Meditation 
Improves Emotion 
Regulation and 
Reduces Drug 
Abuse 
 

Tang, Y. Y.; 
Tang, R.; & 
Posner, M. I. 
(2015) 

Teori regulasi emosi 
dari Gross (2014).  

45 mahasiswa 
Undergraduate di 
Amerika yang 
dipilih secara 
acak. 

Mindfulness 
meditation dapat 
meningkatkan 
aktivitas dan 
konektivitas di area 
otak bernama 
ACC/mPFC yang di 
dalamnya terkait 
dengan regulasi emosi. 
Regulasi emosi 
disertai dengan kontrol 
diri dapat membantu 
mencegah dan 
menangani adiksi 
NAPZA.  
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4. 

Overcome Procras-
tination: Enhancing 
Emotion Regulating 
Skills Reduce 
Procrastination 

Eckert, M. dkk. 
(2016) 

Teori regulasi emosi 
dari Berking & Znoj 
(2008) 

Subjek berasal 
dari Leuphana 
University di 
Jerman yang 
diperoleh dari tiga 
kali pengambilan 
data. 
Pengambilan data 
pertama sebanyak 
172 mahasiswa, 
lalu 79 
mahasiswa, dan 
terakhir 83 
mahasiswa.  
 

Pelatihan sistematis 
yang meningkatkan 
regulasi emosi 
mentolerir dan 
memodifikasi emosi 
untuk bermusuhan 
sehingga mengurangi 
terjadinya penundaan. 
Oleh sebab itu, 
mengatasi penundaan 
dapat dilakukan 
dengan strategi yang 
berfokus pada emosi.  

5. 

Emotional Abuse, 
Neglect in Eating 
Disorders, and 
Their Relationship 
with Emotion 
Regulation 

Vajda, A. & 
Lang, A. (2014) 

Teori regulasi emosi 
dari Gratz & Roemer 
(2004)  

Penelitian ini 
menggunakan 
subjek berupa 
remaja usia 16-19 
tahun yang mem-
peroleh izin dari 
orang tuanya. 26 
subjek adalah 

Terdapat kaitan era 
tantara pelecehan 
emosi di masa kanak-
kanak dengan 
kesulitan regulasi 
emosi. Hasil penelitian 
ini mendukung 
hipotesis bahwa 
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penderita 
anorexia nervosa, 
18 subjek 
menderita buli-
mia nervosa, dan 
31 subjek adalah 
remaja sehat. 
 

pelecehan emosional 
dan pengabaian 
mempengaruhi 
munculnya gangguan 
makan. Lebih jauh, 
hasil menunjukkan 
bahwa gangguan 
regulasi emosi adalah 
mungkin mediator dari 
hubungan 
penganiayaan 
emosional dan 
pengabaian dengan 
gangguan makan. 
Relevansi dengan 
praktik klinis juga 
disajikan dalam 
makalah ini. 
 

6. 

Surveying The Gap 
of Generation 
Between Two 
Generations of 

Beroozi, M. & 
Pashakhanlu, R. 
(2015) 

Subjek adalah 350 
individu dari total 
4205 populasi ibu dan 
anak perempuan yang 

Penelitian ini 
menggunakan 
teori keyakinan 
beragama 

Tidak ada perbedaan 
yang signifikan antara 
sikap ibu dan anaknya 
terhadap pernikahan 
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Mothers & High 
School Girl Students 
in Bushehr City 
Regarding Their 
Commitment 
Towards Religious 
Beliefs & Values 
 

duduk di bangku 
Sekolah Menengah 
Atas di kota Bushehr. 

(religious beliefs) 
atau akidah dari 
Tanhaiy (2009) 
dan Raul (2009). 

berlandaskan cinta. 
Komitmen ibu 
terhadap nilai material 
lebih rendah dari anak 
gadisnya. Kelompok 
ibu lebih tinggi dan 
atau lebih kuat dari 
anaknya dalam hal 
komitmen dalam 
pernikahan, sikap 
terhadap pernikahan 
sesama keluarga, 
keyakinan, dan 
pernikahan dini. 
  

7. 

Hubungan Antara 
Kekuatan Akidah 
dan Perilaku 
Mencontek Pada 
Mahasiswa 
Psikologi UIN 
Sunan Kalijaga 

Muslimin, Z. I. 
(2013).  

Teori akidah dari 
Hasan Al-Banna 
(Latif dkk., 2006) 

Responden yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
yaitu mahasiswa 
Psikologi UIN 
Sunan Kalijaga 
angkatan 2011-
2013 yang 

Terdapat hubungan 
negatif antara 
kekuatan akidah 
dengan perilaku 
mencontek pada 
mahasiswa psikologi 
UIN Sunan Kalijaga.  
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berjumlah sekitar 
100 orang. 
 

8. 

Dinamika Emosi 
dan Pengalaman 
Spiritual Beragama: 
Studi Kualitatif 
Pengalaman 
Perubahan 
Keyakinan 
Beragama 

Cahyono. R. 
(2011). 

Teori perubahan 
keyakinan dari Lukoff 
(Rakhmat, 2004). 
 

Penelitian yang 
dilakukan secara 
kualitatif ini 
melibatkan 4 
subjek yang 
diambil melalui 
metode purposive 
sampling dan 
dilakukan melalui 
metode studi 
kasus dengan 
paradigma 
fenomenologi-
interpretif. 

Emosi yang datang 
dari perubahan 
keyakinan beragama 
sangat khas. Bisa 
berupa emosi 
kehampaan perasaan 
(fraktal), ataupun 
emosi yang terasa 
namun tidak dapat 
dipahami (emosi tanpa 
piker). Selain itu, 
keyakinan subjek pada 
saat keyakinannya 
berubah lebih didasari 
pada kebenaran 
hibrida atau 
mengambil kebenaran 
dari semua agama 
yang ditentukan oleh 
hati nurani.  
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9.  

Hubungan Kekuatan 
Akidah dan 
Regulasi Emosi 
Pada Mahasiswa 
yang Sedang 
Mengerjakan 
Skripsi 

Putri, I. O. 
(2018). 

Penelitian ini meng-
gunakan teori regulasi 
emosi dari Thompson 
(Agasni & Indrawati, 
2015) dan teori akidah 
dari Hasan Al-Banna 
(Ilyas, 2016). 

Subjek berupa 
mahasiswa 
Fakultas Ilmu 
Sosial dan 
Humaniora UIN 
Sunan Kalijaga 
yang sedang 
mengerjakan 
skripsi 

Tidak terdapat 
hubungan antara 
kekuatan akidah 
dengan regulasi emosi 
pada mahasiswa yang 
sedang mengerjakan 
skripsi.   
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Pada penelitian yang penulis lakukan ini, regulasi emosi menjadi variabel terikat. Topik 

penelitian ini dapat memberikan keyakinan lewat keaslian penelitiannya. Adapun keaslian 

penelitian ini penulis jelaskan secara rinci sebagai berikut:   

1. Keaslian Topik   

Variabel-variabel penelitian yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya dapat 

menunjukkan keaslian topik penelitian ini. Pada penelitian kali ini memiliki topik seputar 

regulasi emosi dan akidah pada subjek yang spesifik, yaitu santri PMi Darush Shalihat 

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan regulasi emosi sebagai variabel terikatnya dan 

variabel bebas berupa akidah seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Putri 

(2018).  

  

2. Keaslian Teori   

Teori regulasi emosi yang dipakai pada penelitian ini adalah dari Thompson (1994). 

Sedangkan teori akidah pada penelitian ini menggunakan yang pernah dipakai oleh 

Muslimin (2013), yaitu teori akidah dari Hasan Al-Banna (1983).  

  

3. Keaslian Alat Ukur  

Alat ukur regulasi emosi yang dipakai pada penelitian ini menggunakan aspek dari 

Thompson (1994) dengan memodifikasi skala dari Handayani (2011). Bentuk modifikasi 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengubah sedikit kata-kata yang ada 

dalam tiap aitem agar dapat sesuai dengan lingkup penelitian ini, mengganti aitem-aitem 

yang kurang relevan dengan kondisi subjek, menambahkan aitem, serta menghilangkan 

beberapa aitem. Hal tersebut karena skala yang dibuat oleh Handayani (2011) 

dikhususkan untuk mengukur regulasi emosi pada mahasiswa yang sedang mengerjakan 

skripsi. Adapun pada variabel akidah (religious belief) menggunakan skala yang 

dikembangkan oleh Muslimin (dalam Kusdiana, 2019).  
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4. Keaslian Subjek Penelitian   

Subjek pada penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa. 

Hal ini karena subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswi dan tinggal 

atau menjadi santri di PMi Darush Shalihat Yogyakarta.  
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara akidah dan regulasi emosi pada santri 

Pesantren Mahasiswi (PMi) Darush Shalihat. Semakin kuat akidahnya, maka akan semakin 

tinggi pula regulasi emosinya. Begitu pula sebaliknya, bila akidahnya lemah maka regulasi emosi 

pada santri PMi Darush Shalihat pun akan semakin rendah. Adapun variabel akidah memberikan 

sumbangan efektif terhadap regulasi emosi sebesar 7,4%. Maknanya ialah bahwa akidah 

memberikan sumbangan efektif sebesar 7,4% terhadap regulasi emosi santri PMi Darush 

Shalihat. 

 

B. Saran 

Setelah diuraikan tentang hasil penelitian ini dalam pembahasan dan juga telah disimpulkan, 

saran-saran yang diajukan ialah: 

1. Bagi Mahasiswi sekaligus Santri 

Emosi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari saat seseorang merespon suatu kejadian. 

Terlebih pada individu dengan peran yang cukup banyak untuk ia jalani, seperti halnya pada 

mahasiswi yang juga santri. Sebab stressor yang mungkin hadir akan semakin banyak dan 

variatif, sehingga tentunya memunculkan respon berupa perasaan yang beragam. Baik emosi 

negatif maupun emosi positif, keduanya harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu 

aktivitas yang dijalani.  

Regulasi emosi sangat perlu untuk dikembangkan dalam menghadapi setiap stresor yang 

hadir. Salah satu cara untuk dapat meregulasi emosi dengan baik adalah dengan menanamkan 

akidah yang baik dan benar ke dalam diri. Sebab dengan akidah yang kuat, seseorang akan 

lebih tenang jiwanya dan lebih tentram menjalani kehidupan sehingga dapat lebih mampu 
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mengendalikan gejolak emosinya dengan baik dan tidak terhambat dalam menjalankan 

berbagai peran yang dimilikinya. 

 

2. Bagi Pengelola Pesantren Mahasiswi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran bagi pihak pengelola PMi Darush 

Shalihat dari peneliti adalah sebaiknya penelitian ini menjadi pertimbangan dalam 

mengembangkan kurikulum ataupun kebijakan agar akidah dan regulasi emosi santri dapat 

lebih meningkat. Harapannya, pemahaman tentang akidah maupun regulasi emosi yang baik 

tidak hanya sebatas diketahui secara kognitif dan normatif oleh santri, tapi juga dimengerti 

dan dihayati dalam setiap aktivitas. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Saran bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk mendalami regulasi emosi 

maupun akidah ialah sebaiknya lebih memperhatikan instrumen yang digunakan agar lebih 

sesuai dengan kondisi subjek yang diteliti. Pada skala regulasi emosi, sebaiknya peneliti 

selanjutnya memperhatikan aitem-aitem yang digunakan agar setiap indikator terwakili dan 

dapat menggambarkan regulasi emosi pada subjek dengan sebaik-baiknya. Adapun pada skala 

akidah, peneliti selanjutnya diharapkan memiliki instrumen yang lebih sesuai aitemnya 

sehingga social desirability pada subjek dapat diminimalisir. Selain itu, dalam mengukur 

tingkatan akidah seseorang sebaiknya menyesuaikan antara aitem-aitem yang digunakan 

dengan tingkatan akidah kelompok subjek yang digunakan dalam penelitian.   
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