
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses pengembangan, pembentukan, bimbingan dan 

latihan praktis bagi manusia melalui tuntunan dan petunjuk yang tepat 

sepanjang  kehidupannya. Pendidikan bertujuan untuk membina peserta 

didiknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat berdasarkan iman, 

ilmu dan amal. Dalam undang-undang sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 

No.20 tahun 2003 dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai 

program yang sistimatik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran dan latihan 

kepada peserta didiknya agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. 

Namun sistem pendidikan di sekolah formal belum mampu sepenuhnya 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pasalnya pendidikan keagamaan yang 
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berpengaruh terhadap budi pekerti dan pembinaan karakter hanya diberi waktu 

sedikit saja yaitu dua jam per-minggu. 

Kehidupan zaman  yang berlangsung cepat seperti sekarang ini membawa 

berbagai macam perubahan. Modernitas ternyata membawa implikasi negatif 

dengan adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. 

Alhasil, banyak terjadi kerusakan moral di masyarakat akibat kurangnya 

pendidikan keagamaan baik di rumah maupun di sekolah. Realita sosial yang 

terjadi saat ini seperti maraknya kriminalitas dengan kekerasan, pergaulan 

bebas, penyalahgunaan narkotika, obat terlarang dan lain-lain, membuat orang 

tua merasa khawatir, dan tidak mudah untuk mencarikan lingkungan yang baik 

untuk putra-putrinya.  

Maka adanya program sekolah berasrama (Boarding School) dianggap 

sebagai solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Keberadaan Boarding 

School adalah suatu konsekuensi logis dari perubahan lingkungan sosial dan 

keadaan ekonomi serta cara pandang religiusitas masyarakat dengan adanya 

keinginan dari para orang tua untuk melahirkan generasi yang lebih agamis. Dari 

segi sosial, sistem boarding school mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial 

yang heterogen yang cenderung buruk. Di lingkungan sekolah dan asrama 

dikonstruksi suatu lingkungan sosial yang relatif homogen dan satu tujuan yaitu 

menimba ilmu untuk menggapai harapan hidup yang lebih berkualitas  

(Purwanto, 2011). Sekolah berasrama juga menampung siswa dari berbagai latar 

belakang yang tingkat heteroginitasnya tinggi, siswa berasal dari berbagai daerah 
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yang mempunyai latar belakang sosial, budaya, tingkat kecenderungan dan 

kemampuan akademik yang sangat beragam. Kondisi ini sangat kondusif untuk 

membangun wawasan nasional dan siswa terbiasa berinteraksi dengan teman-

temannya yang berbeda sehingga sangat baik untuk melatih wisdom anak dan 

menghargai pluralitas. 

Kehidupan di asrama tentu berbeda dengan kehidupan sebelumnya 

ketika masih tinggal di rumah, sehingga untuk bisa mencapai tujuan yang telah 

disebutkan diatas, setiap anak harus bisa melakukan penyesuaian diri  agar bisa 

bertahan hingga menyelesaikan pendidikannya di sekolah berasrama tersebut.  

Masalah yang muncul adalah adanya siswa yang tidak mampu melakukan 

penyesuaian diri dengan baik untuk mengikuti sistem kehidupan di asrama, 

seperti anak yang terbiasa dimanja yang keperluannya selalu dilayani akan 

mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri. Anak yang terbiasa dituruti 

keinginan-keinginannya, biasanya sulit menerima situasi yang berbeda dengan 

keinginannya itu, seperti menu makanan yang tidak sama dengan seleranya, 

mandi harus antri, dan lain-lain. Selain itu anak yang terbiasa hidup bebas 

cenderung sulit untuk disiplin dan mentaati aturan yang ada di asrama, sehingga 

sering melakukan pelanggaran. Kesulitan dalam penyesuaian diri akan 

menimbulkan masalah-masalah baru, seperti anak merasa tertekan, stress, 

prestasi belajar menurun, melanggar peraturan asrama, membuat gaduh, 

berbuat onar, dan lain-lain (Hidayat, 2009).  
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Setiap tahun siswa yang melakukan mutasi atau pindah sekolah di sekolah 

berasrama atau pondok pesantren lebih besar dibanding siswa yang sekolahnya  

tidak berasrama. Hasil penelitian Yuniar, dkk (2005) di Pondok Pesantren 

Assalam, Sukoharjo menunjukkan setiap tahun 5% - 10% siswa baru disekolah 

tersebut mengalami mutasi. Hal ini mengindikasikan bahwa problem yang 

dihadapi siswa yang tinggal di asrama atau pondok pesantren lebih beragam 

dibandingkan dengan yang tidak tinggal di asrama yang berakibat lebih tingginya 

jumlah siswa yang mengalami mutasi. 

Fenomena itu juga terjadi disekolah sekolah berasrama atau pondok 

pesantren yang lain. Salah satunya adalah di SMA MTA Surakarta. Data mutasi 

siswa yang ada di SMA Majelis Tafsir Al Qur’an (MTA)  tahun 2011 / 2012 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1 
Data mutasi siswa SMA Majelis Tafsir Al Qur’an (MTA)  

Tahun 2011 / 2012 

Kelas  Jumlah Siswa Alasan Pindah 
X 7 Tidak kerasan di asrama 

X 6 Tidak bisa mengikuti tata tertib asrama 

XI 4 Tidak kerasan di asrama 

XI 2 Tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik 
XI 1 Tidak bisa mandiri 

XI 13 Sering melanggar aturan sekolah di asrama 

Jumlah 33  

 
Dari 666 orang siswa SMA Majelis Tafsir Al Qur’an (MTA) yang tinggal di 

asrama tahun 2011 / 2012, ada 33 orang (4,7%) yang mengalami masalah seperti 

tidak mampu mengikuti pelajaran, tidak mampu mengikuti tata tertib asrama, 

tidak bisa hidup mandiri, tidak kerasan di asrama seperti tidak bisa pisah dengan 



5 

 

 

  

orang tua, tidak bisa melakukan sosialisasi dengan baik di asrama, sering 

melanggar aturan sekolah dan asrama dan sebagainya, sehingga terpaksa pindah 

sekolah dan gagal dalam melanjutkan pendidikan di asrama. Hal ini disebabkan 

antara lain karena siswa tidak bisa melakukan penyesuaian diri dengan 

kehidupan di asrama. 

  Penyesuaian diri adalah cara seseorang menghadapi dan memecahkan 

situasi yang mengandung masalah sampai hasil yang diharapkan, dengan 

menyingkirkan segala hambatan dan tidak menggunakan mekanisme  yang 

keliru, seperti mekanisme pertahanan diri dan mekanisme pelarian diri  (Kartono, 

2003).  Semium (2008) mengungkapkan bahwa dari sudut pandang psikologi 

penyesuaian diri memiliki banyak arti, seperti pemuasan kebutuhan, ketrampilan 

dalam menangani frustrasi dan konflik, ketenangan pikiran/jiwa atau bahkan 

pembentukan simtom-simtom. Menurutnya penyesuaian diri yaitu suatu proses 

yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan 

individu berusaha menanggulangi kebutuhan, ketegangan, frustrasi dan konflik 

batin serta menyelaraskan tuntutan-tuntutan batin ini dengan tuntutan-tuntutan 

yang dikenakan kepadanya oleh dunia dimana ia hidup. 

  Menurut  Kartono (2003) berhasil tidaknya penyesuaian diri ditentukan 

oleh faktor-faktor sebagai berikut: a) Kondisi dan konstitusi fisiknya, yang terdiri 

dari sistem saraf,sistem kelenjar, sistem otot dan kesehatannya (dalam keadaan 

sakit atau sehat, dan lain-lain). b) Kematangan taraf pertumbuhan dan 

perkembangannya, terutama faktor intelek, kematangan sosial dan moral serta 
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kematangan emosionalnya. c). Determinan psikologis,yaitu berupa pengalaman-

pengalaman, trauma-trauma, situasi-situasi dan kesulitan belajar, kebiasaan-

kebiasaan, penentuan diri (self determination), frustrasi- frustrasi, konflik-konflik 

dan saat-saat kritis. d).Kondisi lingkungan dan alam sekitar,seperti lingkungan 

keluarga, sekolah, lingkunan kerja, teman-teman dan lain-lain. e). Faktor adat 

istiadat, norma-norma sosial, religi dan kebudayaan. 

  Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Kristiyani (2001), bahwa faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya penyesuaian diri yaitu: Keluarga, keadaan 

lingkungan, rasa aman, keadaan fisik, jenis kelamin, pendidikan, tingkat 

religiusitas dan kebudayaan, keadaan psikologis, kebiasaan dan ketrampilan serta 

komunikasi. 

  Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, penyesuaian diri secara implisit 

dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor. Pertama, kondisi lingkungan keluarga 

yang mencakup orang tua. Peran orang tua salah satunya dapat berupa pola asuh 

orang tua. Kedua, kematangan taraf pertumbuhan dan perkembangan terutama 

faktor intelektual, kematangan sosial, moral dan emosional, salah satunya adalah 

kemandirian. 

Di asrama, setiap hari siswa harus mampu melakukan kegiatan-

kegiatannya secara mandiri, tidak lagi tergantung pada orang tua seperti ketika 

masih tinggal dirumah. Kemandirian menunjuk pada adanya kepercayaan akan 

kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tanpa 

bantuan orang lain, tanpa dikontrol oleh orang lain, dapat melakukan kegiatan 
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dan menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya. Menurut Sukadji, 

dalam Mubarok (2011) yang dimaksud kemandirian adalah: a) mampu mengatur 

diri sendiri,sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, b) mampu 

menentukan nasib sendiri, tidak tergantung pada orang lain sampai batas 

kemampuannya, c) mampu bertanggung jawab atas keputusan, tindakan dan 

perasaannya sendiri, d) mampu membuang pola perilaku yang mengingkari 

kenyataan. Johnson dan Medinnus (Widjaja, 1996) menjelaskan bahwa 

kemandirian merupakan salah satu ciri kematangan yang memungkinkan 

seorang anak berfungsi otonom, berusaha kearah terwujudnya prestasi pribadi 

dan tercapainya tujuan. 

 Agar anak dapat menghadapi situasi baru dan dapat melakukan proses 

adaptasi yang baik dengan lingkungan baru, diperlukan kesiapan yang baik untuk 

memasuki asrama. Sebelum masuk asrama, anak-anak telah dipersiapkan oleh 

orang tuanya agar anak memiliki kesiapan mental yang baik untuk menghadapi 

lingkungan baru , kesiapan mengikuti peraturan dan kemandirian. Orang tua 

yang memberikan kehangatan, mengakui dan menghargai keberadaan anak, 

memberikan peraturan yang tegas, melatih kejujuran, menciptakan suasana 

aman dalam interaksi keluarganya, akan sangat berpengaruh pada 

perkembangan kepribadian  yang menjadikan  anak bisa mandiri, jujur, 

bertanggung jawab, siap mengikuti aturan, sehingga akan mudah dalam 

melakukan penyesuaian diri di asrama . 
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Menurut Santrock (2012) pola asuh demokratis atau  autoritative 

parenting adalah pola asuh yang mendorong anak agar mandiri tetapi masih 

menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. 

Musyawarah verbal yang ekstensif dimungkinkan dan orang tua memperlihatkan 

kehangatan serta kasih sayang kepada anak. Berarti pola asuh demokratis  

adalah pola asuh yang memandang orang tua dan anak memiliki hak yang sama 

sehingga akan mendorong anak untuk mandiri, bebas mengemukakan pendapat, 

bertindak obyektif, penuh pengertian dan bertanggung jawab atas keputusan 

yang diambilnya. Hal-hal inilah yang juga diperlukan untuk hidup diasrama. 

Sehingga dengan menerapkan pola asuh yang demokratis, orang tua sudah 

memberikan bekal yang baik dan bermanfaat sehingga anak bisa melakukan 

penyesuaian diri dengan baik juga dapat mendukung kelancaran dalam 

melaksanakan proses belajar baik di asrama, sekolah maupun dalam mendukung 

cita-citanya dikemudian hari. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah ada 

hubungan antara pola asuh demokratis  dan kemandirian  dengan penyesuaian 

diri siswa di asrama ? Apakah ada hubungan antara pola asuh demokratis  

dengan penyesuaian diri siswa di asrama ? Apakah ada hubungan antara 

kemandirian  dengan penyesuaian diri siswa di asrama ? 

Untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Hubungan Antara Pola 

Asuh Demokratis dan Kemandirian  Dengan Penyesuaian diri Siswa di Asrama”. 
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B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis dan kemandirian  

dengan penyesuaian diri siswa di asrama. 

2. Mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis  dengan penyesuaian diri 

siswa di asrama. 

3. Mengetahui hubungan antara kemandirian  dengan penyesuaian diri siswa di 

asrama. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai usaha pemahaman 

tentang bagaimana pola asuh demokratis dan kemandirian  mempengaruhi 

penyesuaian diri siswa di asrama. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis berupa 

masukan pada : 

a. Orang Tua 

Informasi yang didapatkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi orang tua yang merencanakan putra-putrinya 

untuk memasuki asrama. 
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b. Generasi Muda yang berminat melanjutkan pendidikan di boarding 

school atau pondok pesantren hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pertimbangan agar dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik 

ketika akan menjalani kehidupan di asrama. 

c. Masyarakat dan Dinas Pendidikan 

Informasi yang di dapatkan dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam upaya memajukan generasi muda menjadi 

bunga bangsa yang cerdas dan sholeh. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

D . Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang penyesuaian diri pernah dilakukan oleh  Safura dan  

Supriyantini (2006) tentang “Hubungan antara Penyesuaian diri Anak di sekolah 

dengan Prestasi Belajar“. Penelitian ini meliputi dua variabel, yaitu penyesuaian 

diri anak di sekolah dan prestasi belajar. Yang membedakan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian penulis meliputi tiga variabel 

yaitu pola asuh demokratis, kemandirian dan penyesuaian diri. Subjek penelitian 

pada penelitian ini adalah siswa SMP Gajah Mada, Medan, sedangkan subjek 

penelitian penulis adalah siswa SMA MTA Surakarta yang tinggal di asrama. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Iskandar (2009), Universitas 

Indonesia  tentang “Penyesuaian Diri Remaja yang beralih dari Sekolah formal ke 

Homeschooling”. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  Bedanya dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa  penulis menggunakan pendekatan 
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kuantitatif. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa yang berasal dari sekolah 

formal dan beralih ke homeschooling, sedang subjek penulis adalah siswa SMA 

MTA. 

Penelitian lain yang serupa juga pernah dilakukan oleh  Widianingsih dan 

Widyarini (2009) tentang: “Dukungan Orang tua dan Penyesuaian Diri Remaja 

Mantan Pengguna Narkoba”. Bedanya dengan penelitian penulis adalah bahwa 

penelitian ini meliputi dua variabel, yaitu dukungan orang tua dan penyesuaian 

diri, sedang penelitian penulis meliputi tiga variabel. Perbedaan lain juga terletak 

pada subjek penelitian. Penelitian ini subjeknya adalah remaja mantan pengguna 

narkoba. 

Penelitian terkait pola asuh orang tua, pernah dilakukan oleh Purwanto 

(2012) tentang”Hubungan Antara Pola asuh Demokratis dengan Kedisiplinan 

Anak asuh di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Ning Amriyah Soepardho, 

Kendal. Penelitian ini meliputi dua variabel, yaitu pola asuh demokratis dan 

kedisiplinan anak asuh. Bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

bahwa penelitian penulis meliputi tiga variabel. Perbedaan lain juga terdapat 

pada subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah anak asuh di Panti 

Asuhan Yatim Muhammadiyah Ning Amriyah, Kendal, sedang subjek penelitian 

penulis adalah siswa SMA MTA Surakarta yang tinggal di asrama. Penelitian lain 

yang serupa juga dilakukan oleh  Nurcahyani (2012) Tentang “Hubungan antara 

kultur sekolah dan pola asuh demokratis dengan sikap kewirausahaan siswa 

SMK”. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu kultur sekolah dan pola asuh 
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demokratis sebagai variabel bebas dan sikap kewirausahaan siswa SMK sebagai 

variabel tergantung. Bedanya dengan penelitian penulis selain pada variabel 

bebas dan variabel tergantung, juga pada subjek penelitian. Subjek penelitian 

Indira Cahyani adalah siswa SMK, sedang subjek pada penelitian penulis adalah 

siswa SMA yang tinggal di asrama. 

 Penelitian tentang kemandirian pernah dilakukan oleh Mubarok (2001) 

tentang: “Peran Locus of Control, kemandirian dan konsep diri terhadap 

prokastinasi Akademik”. Penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu peran locus 

of control dan kemandirian sebgai variabel bebas dan prokastinasi akademik 

sebagai variabel tergantung. Bedanya dengan penelitian penulis selain pada 

variabel bebas dan variabel tergantung, juga pada subjek penelitian. 

Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Hairiyah (2009) 

tentang: “Pola Hubungan antara Kepercayaan diri dan Kemandirian dengan 

Motivasi berprestasi pada Penyandang tuna daksa”. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah sama-sama meliputi tiga variabel dan 

kemandirian sebagai salah satu variabel bebasnya. Perbedaannya selain pada 

variabel tergantungnya juga pada subjek penelitian. Subjek penelitian pada 

penelitian ini adalah penyandang tuna daksa di Yayasan YPAC, Surakarta, sedang 

subjek pada penelitian penulis adalah siswa SMA MTA yang tinggal di asrama. 

Hal yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang pernah ada adalah 

penelitian penulis melibatkan tiga variabel yaitu pola asuh demokratis dan  

kemandirian  sebagai variabel bebas  dan penyesuaian diri sebagai variabel 
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tergantung. Subjek penelitian adalah siswa SMA MTA yang tinggal di asrama. 

Peneliti ingin melihat hubungan antara pola asuh demokratis  orang tua dan 

kemandirian anak dengan penyesuaian diri siswa di asrama dengan  pendekatan 

kuantitatif, ingin mengungkap  siswa di sekolah berasrama  (boarding school) 

yang merasa tidak kerasan di asrama karena tidak bisa melakukan penyesuaian 

diri dengan baik. Ingin meneliti bagaimana seharusnya agar siswa yang 

menempuh pendidikan di sekolah berasrama bisa mengikuti proses pendidikan 

dengan lancar sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. 

Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis  dapat menyiapkan 

siswa dalam memasuki kehidupan di asrama sehingga anak bisa lancar saat 

beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan kemandirian  anak mempunyai 

kepercayaan akan kemampuan dirinya untuk melakukan kegiatan dan 

mewujudkan prestasi pribadinya. Selanjutnya pola asuh demokratis orang tua 

dan kemandirian anak diasumsikan sebagai faktor penting untuk mendukung 

penyesuaian diri siswa dalam menjalani kehidupan di asrama.   

 

 

 

 

 

 




