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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Psychological well being 

1. Definisi psychological well being 

Ryff merumuskan teori psychological well-being pada konsep kriteria 

kesehatan mental yang positif. Terdapat enam aspek yang berbeda dari fungsi 

psikologi positif. Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologi yang baik maka 

akan menerapkan ke enam aspek dalam kehidupannya. Aspek tersebut meliputi 

memiliki sikap positif terhadap diri sendiri baik untuk saat ini maupun masa lalu 

(self acceptence), pengembangan diri dan melakukan perbaikan dalam hidup secara 

berkelanjutan, memiliki keyakinan bahwa setiap orang memiliki kehidupan yang 

bermakna dan bertujuan, menjalin hubungan sosial dengan baik, mampu mengelola 

lingkungan dengan baik, serta memiliki kemandirian (Ryff, 1995).  

Menurut Diener, 2009 dalam beberapa tahun terakhir sebuah bentuk 

kesejahteraan selain kesejahteraan subjektif mulai muncul dari teori seperti Deci 

dan Ryan (misalnya, Ryan & Deci, 2000, 2001) dan Ryff (1989) didasarkan pada 

gagasan kebutuhan manusia yang universal dan berfungsi efektif. Pendekatan ini 

diberi label "psikologis" dan sebagian didasarkan pada teori humanistik fungsi 

positif. Para penulis berpendapat bahwa mereka berbeda dari perasaan subjektif dari 

kesejahteraan bahkan jika mereka tumpang tindih secara empiris. Sedangkan 

kesejahteraan subjektif didefinisikan sebagai evaluasi masyarakat terhadap 

kehidupan mereka, kesejahteraan psikologis diperkirakan dapat mewakili fungsi 

manusia yang optimal (diener, 2009). 
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Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

psychological well being merupakan bentuk pemahaman seseorang mengenai diri 

sendiri dan lingkungan hidupnya, sehingga ia mampu beradaptasi terhadap 

lingkungan sosial serta mampu membawa diri dalam berbagai situasi. 

 

2. Aspek-aspek psychological well being 

Menurut Diener, dkk (2009) psychological well being memiliki 8 (delapan) 

aspek yakni: 

a. Meaning and purpose (Ryff; Seligman) 

b. Supportive and rewarding relationships (Ryff; Deci and Ryan) 

c. Engaged and interested (Csikszentmihalyi; Ryff; Seligman) 

d. Contribute to the well-being of others (Maslow; Ryff; Deci and Ryan) 

e. Competency (Ryff; Deci and Ryan) 

f. Self-acceptance (Maslow; Ryff) 

g. Optimism (Seligman) 

h. Being respected (Maslow; Ryff) 

Menurut Ryff (1995)) aspek- aspek dari psychological well being yaitu: 

a. Penerimaan diri (Self acceptance). 

Seseorang yang psychological well being‐ nya tinggi memiliki sikap positif 

terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima berbagai aspek positif dan negatif 

dalam dirinya, dan perasaan positif tentang kehidupan masa lalu. 

b.  Hubungan positif dengan orang lain (Positive relations with others). 
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Banyak teori yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang hangat 

dan saling mempercayai dengan orang lain. Kemampuan untuk mencintai 

dipandang sebagai komponen utama kesehatan mental. Psychological well‐being 

seseorang itu tinggi jika mampu bersikap hangat dan percaya dalam berhubungan 

dengan orang lain, memiliki empati, afeksi, dan keintiman yang kuat, memahami 

pemberian dan penerimaan dalam suatu hubungan. 

c. Kemandirian (Autonomy) 

Merupakan kemampuan individu dalam mengambil keputusan sendiri dan 

mandiri, mampu melawan tekanan sosial untuk berpikir dan bersikap dengan cara 

yang benar, berperilaku sesuai dengan standar nilai individu itu sendiri, dan 

mengevaluasi diri sendiri dengan standar personal. 

d. Penguasaan lingkungan (Environmental mastery). 

Mampu dan berkompetensi mengatur lingkungan, menyusun kontrol yang 

kompleks terhadap aktivitas eksternal, menggunakan secara efektif kesempatan 

dalam lingkungan, mampu memilih dan menciptakan konteks yang sesuai dengan 

kebutuhan dan nilai individu itu sendiri. 

e. Tujuan hidup (Purpose in life). 

Kesehatan mental didefinisikan mencakup kepercayaan‐kepercayaan yang 

memberikan individu suatu perasaan bahwa hidup ini memiliki tujuan dan makna. 

Individu yang berfungsi secara positif memiliki tujuan, misi, dan arah yang 

membuatnya merasa hidup ini memiliki makna. 
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f. Pengembangan pribadi (Personal growth). 

Merupakan perasaan mampu dalam melalui tahap‐tahap perkembangan, terbuka 

pada pengalaman baru, menyadari potensi yang ada dalam dirinya, melakukan 

perbaikan dalam hidupnya setiap waktu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti lebih fokus pada aspek-aspek 

psychological well being yang dikemukakan oleh Deiner, dkk (2009) karena aspek- 

aspek tersebut dapat mewakili lebih mendalam terhadap subjek penelitian ini terkait 

psychological well being. Selain itu aspek- aspek yang dikemukakan oleh Diener 

merupakan pembaharuan dari teori- teori yang sudah ada sebelumnya. 

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi psychological well being 

Terdapat beberapa faktor psychological well being yang diungkapkan oleh 

Ryff (1995) diantaranya: 

a. Usia 

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan desain cross sectional 

menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek kesejahteraan, seperti environmental 

masteri dan autonomy mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia, 

sedangkan personal growth dan purpose in life mengalami penurunan dalam hal 

usia, terutama pada usia setengah baya sampai usia lanjut, dan dalam dimensi 

self acceptence dan positive relations with others tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan dalam hal usia. 
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b. Jenis kelamin 

Perbedaan jenis kelamin dalam kesejahteraan telah terbukti mengalami 

beberapa perbedaan. Dalam semua studi terbukti wanita memiliki skor yang 

lebih tinggi daripada laki- laki dalam hal positive relations with others, dan 

terkadang lebih tinggi pada personal growth, sedangkan pada dimensi lain yang 

tersisa tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan berdasarkan jenis 

kelamin. 

c. Pemaknaan terhadap pengalaman hidup 

Pengertian dari pemaknaan tersebut yaitu bagaimana individu memahami, 

memaknai dan menafsirkan pengalaman hidupnya dengan cara membandingkan 

diri dengan orang lain, mempertimbangkan umpan baik dari orang lain, mencari 

penyebab dari kejadian yang mereka alami dan melihat pengalaman- 

pengalaman khusus dan tindakan mereka saat itu. 

B. Work Engagement 

1. Definisi Work Engagement 

Work engagement didefinisikan sebagai pemenuhan yang positif, keadaan 

pikiran berkaitan dengan pekerjaan yang dikarakteristikan dengan vigor, dedikasi 

dan penyerapan (Schaufeli, 2006). Vigor ditandai oleh tingginya tingkat energi dan 

ketahanan mental saat bekerja. Dedikasi mengacu pada keterlibatan yang kuat 

dalam pekerjaan dan memiliki rasa kebermaknaan dalam pekerjaan, antusiasme, 

dan tantangan. Penyerapan ditandai dengan konsentrasi secara penuh dan merasa 

bahagia dalam pekerjaan, dimana waktu berlalu dengan cepat dan mengalami 
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kesulitan untuk memisahkan diri dari pekerjaan (Schaufeli, Gonzalez Roma, 

Bakker, & Lloret, 2006). 

Schaufeli & Bakker (2006) di sisi lain menyatakan bahwa work engagement 

memiliki pengertian yang berkebalikan dengan burnout. Lain halnya dengan 

burnout, karyawan yang mengalami work engagement memiliki rasa semangat dan 

memiliki hubungan yang efektif dengan aktivitas pekerjaan mereka dan mereka 

melihat diri mereka sebagai orang yang mampu berurusan dengan baik terhadap 

tuntutan pekerjaan mereka. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diartikan bahwa work engagement 

merupakan rasa tanggungjawab terhadap suatu pekerjaan yang dapat dilihat melalui 

karakteristik semangat, dedikasi, jiwa yang kuat dalam menghadapi berbagai 

keadaan saat melakukan pekerjaan. 

2. Aspek- aspek Work Engagement 

Schaufeli & Bakker (2006) menyatakan bahwa terdapat tiga komponen 

utama pembentuk work engagement, diantaranya: 

a.  Vigor (Semangat) 

Vigor dikarakteristikan oleh tingginya tingkat energi dan ketahanan 

mental yang memuaskan saat keadaan karyawan sedang bekerja, dapat 

dikarakterisitikan juga sebagai keinginan di dalam diri karyawan untuk 

menginvestasikan usahanya dalam bekerja dan ketekunan karyawan 

dalam menghadapi kesulitan saat bekerja. Schaufeli& Bakker (2003) 

juga menambahkan bahwa salah satu ciri dari vigor adalah tidak mudah 

lelah dalam bekerja.  
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b. Dedication (Dedikasi) 

Dedikasi ditandai dengan adanya rasa bahwa pekerjaan itu adalah 

suatu hal yang penting bagi diri karyawan, karyawan merasa antusias 

dalam bekerja, karyawan juga bangga atas pekerjaannya dan merasa 

tertantang oleh setiap apa yang dilakukan dalam bekerja. 

c.  Absorption (Penghayatan) 

Penghayatan atau absorption dikarakteristikan dengan karyawan 

sepenuhnya terfokus dan merasa puas dalam pekerjaannya. Karyawan 

dengan penghayatan di dalam pekerjaannya akan merasakan waktu 

berlalu dengan cepat saat sedang bekerja dan merasa kesulitan untuk 

memisahkan diri dari pekerjaannya. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan aspek- aspek work 

engagement yang dikemukakan oleh Schaufeli dan Bakker (2006) yaitu 

vigor, dedication, dan absorption. 

C. Dinamika Psikologis 

“yang namanya kaya (ghina’) bukanlah dengan banyaknya harta atau 

banyaknya kemewahan dunia. Namun yang namanya ghina’ adalah hati yang selalu 

merasa cukup.” (H.R. Bukhari dan Muslim) 

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi 

tenteram.” (QS Ar Ra’d 13:28). Cukup jelas  firman Allah tersebut menerangkan 

bahwa ketenangan hati akan datang dan kegelisahan dalam hidup akan menjauh 

saat manusia senantiasa mengingat Allah. Dengan sholat, puasa, dzikir, dan jenis 
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ibadah lain dapat membantu manusia untuk lebih mengingat Allah. Karena memang 

tugas utama diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah, seperti 

yang dijelaskan dalam Al Qur’an surat Adz Dzariyat ayat 56 yang artinya “Dan 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah 

kepada-Ku.” 

Kaitannya dengan berbagai kegiatan ibadah untuk mengingat Allah, maka 

akan bersinggungan dengan kegiatan yang dimiliki oleh pengikut tarekat 

Naqsabandiyah, seperti kepatuhan dalam ibadah syari’at serta lebih mengutamakan 

dzikir dalam hati. Teknik dasar Naqsabandiyah, seperti kebanyakan tarekat lainnya, 

adalah dzikir berulang-ulang menyebut nama Tuhan ataupun menyatakan kalimat 

la ilaha illallah (Riyadi, 2014). 

Berdasarkan penjelasan di atas, seseorang yang memiliki ibadah yang baik 

maka kesejahteraan psikologis yang ada dalam dirinya juga tergolong baik. Dengan 

ibadah juga melatih diri untuk senantiasa berhubungan Allah dan menjaga 

silaturahim dengan sesama. Hal tersebut merupakan salah satu aspek psychological 

well being sehingga dengan ibadah yang baik maka para pengikut tarekat 

Naqsabandiyah memiliki kesejahteraan psikologis yang baik pula. 

Seseorang yang memahami Agama maka akan memahami juga bagaimana 

perintah Tuhan Nya. Dalam Islam terdapat dalil yang memerintahkan para umatnya 

untuk bekerja. “Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah 

di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-

Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk : 15). Dengan adanya 
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perintah tersebut maka para pengikut tarekat Naqsabandiyah akan lebih memiliki 

semangat dan memahami peran pentingnya untuk menjemput rizki. Seperti yang 

dijelaskan oleh Schaufeli (2006), keterlibatan kerja didefinisikan sebagai 

pemenuhan yang positif, keadaan pikiran berkaitan dengan pekerjaan yang 

dikarakteristikan dengan semangat, dedikasi dan penyerapan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan adanya teori psikologi dan ayat Al 

Qur’an yang menjelaskan mengenai psychological well being dan work engagement 

maka dapat disimpulkan mereka yang mengikuti tarekat Naqsabandiyah akan 

memiliki kesejahteraan kerja dan keterlibatan kerja yang baik. 

D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana tingkat work engagement para pengikut tarekat 

Naqsabandiyah dengan banyaknya rutinitas ibadah yang dimiliki? 

2. Benarkah asumsi masyarakat bahwa para pengikut tarekat tidak 

memikirkan hal duniawi atau pekerjaan dan hanya mementingkan urusan 

akhirat saja? 

3. Seberapa tinggikah tingkat psychological well being para pengikut tarekat 

Naqsabandiyah yang memiliki kecenderungan lebih pada Agama? 


