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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa 

dengan struktur dan fungsi yang sangat sempurna bila dibandingkan dengan 

makhluk Tuhan lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk 

multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara 

personal maupun sosial. Hal ini dikarenakan manusia disebut sebagai makhluk 

unik, yang memiliki kemampuan sosial sebagai makhluk individu dan makhluk 

sosial. Disamping itu, semua manusia dengan akal pikirannya mampu 

mengembangkan kemampuan tertingginya sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

yaitu memiliki kemampuan spiritual, sehingga manusia di samping sebagai 

makhluk sosial, makhluk individu, juga sebagai makhluk spiritual. 

Dalam kenyataanya, kemampuan fungsional manusia di atas dapat 

dilakukannya secara simultan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk 

individu, makhluk sosial, dan sebagai makluk spiritual. Namun juga manusia 

dengan kecerdasannya dapat memisahkan fungsi-fungsi tersebut berdasarkan 

pada kepentingan dan kebutuhan serta kondisi sosial yang mengitarinya. 

Kemampuan-kemampuan fungsional inilah yang menjadikan manusia berbeda 

secara fundamental dengan makhluk-makhluk yang lainnya di muka bumi ini.  

Disisi lain, karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia 

pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia ini, baik sendiri 

dalam konteks fisik maupun dalam kontes sosial budaya. Terutama dalam 

konteks sosial budaya, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling 



2 
 

berkolaborasi dalam pemenuhan keutuhan fungsi-fungsi sosial yang satu 

dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya suatu fungsi yang dimiliki oleh 

manusia satu akan sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia lainnya. 

Karena fungsi-fungsi sosial yang diciptakan oleh manusia ditujukan untuk 

saling berkolaborasi dengan sesama fungsi sosial manusia lainnya dengan kata 

lain, manusia menjadi sangat bermartabat apabila bermanfaat bagi manusia 

lainnya. 

Fungsi-fungsi sosial manusia lahir dari kebutuhan akan fungsi tersebut 

oleh orang lain, dengan demikian produksifitas fungsional dikendalikan oleh 

berbagi macam kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan 

masing-masing secara individu maupun kelompok untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka perlu adanya perilaku selaras yang dapat 

diadaptasi oleh masing-masing manusia (Burhan, 2008:25). 

Kehidupan kelompok adalah naluri manusia sejak ia dilahirkan. Naluri 

ini yang mendorongnya untuk selalu menyatukan hidupnya dengan orang lain 

dalam kelompok. Naluri berkelompok itu juga yang mendorong manusia untuk 

menyatukan dirinya dengan kelompok yang lebih besar dalam kehidupan 

manusia lain disekelilingnya, bahkan mendorong manusia menyatu dengan 

alam fisiknya. Untuk memenuhi naluriah manusia ini, maka setiap manusia 

melakukan proses keterlibatannya dengan orang dan lingkungannya, proses ini 

dinamakan adaptasi. Adaptasi dengan kedua lingkungan tadi, manusia dan 

alam sekitarnya itu, melahirkan struktur sosial baru yang disebut dengan 

kelompok sosial (Burhan, 2008:43). 
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Manusia memang bergantung pada lingkungan dan orang lain, tanpa 

hal tersebut manusia tak dapat hidup sempurna. Dalam hal itu, bak istilah 

“lingkungan” maupun istilah “menyesuaikan diri” hendaknya diartikan secara 

luas. Lingkungan dalam hal ini adalah lingkungan fisik yaitu alam benda-benda 

yang kongkret, maupun lingkungan psikis, yaitu jiwa-raga orang-orang dalam 

lingkungan, ataupun lingkungan rohaniah. Objektive geist, berarti keyakinan-

keyakinan, ide-ide, filsafat yang terdapat dilingkungan individu itu, baik yang 

dikandung oleh orang-orangnya sendiri di lingkunganya maupun yang 

tercantum dalam buku-buku atau hasil kebudayaan lainnya. Individu manusia 

senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, psikis, dan rohaniah. Ia 

menyesuaikan dirinya sekaligus dengan ketiga macam lingkungan itu, tetapi 

kerap kali dengan tekanan kepada satu atau dua segi dari lingkungan tersebut. 

(Gerungan: 55)  

Kehidupan di luar pondok sejatinya adalah kehidupan yang penuh 

dengan perubahan. Perubahan tersebut akan melahirkan pengaruh pada 

lingkungan tempat individu tersebut tinggal. Pengaruh yang kuat akan 

melahirkan suatu perubahan pada individu yang berada di sana. Pengaruh pada 

kenyataannya akan mudah datang pada individu yang berjiwa muda. 

Perubahan-perubahan tersebut antara lain perilaku, sikap, maupun budaya. 

Dengan adanya perubahan individu di zaman ini, tidak menyurutkan 

para pemuka agama untuk mendirikan pondok, terlihat masih banyaknya 

pondok yang berdiri hingga saat ini di Indonesia, salah satunya Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri 3. Pondok sendiri sebenarnya tidak di 

peruntukan untuk para remaja yang terbilang nakal, namun pondok sendiri 
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tujuannya mendidik para santrinya untuk memiliki akhlak dan budi pekerti 

yang baik. Hal ini terjadi di pondok Gontor, pada dasarnya kehidupan di 

Pondok Gontor hanya mengutamakan disiplin dalam melaksanakan apapun. 

Semua kegiatan diatur demi mendisiplinkan para santri agar terbiasa hidup 

dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Namun peraturan seperti ini, 

tidak dianggap baik bagi seluruh santri yang menjalani.  

Gontor juga banyak mengajarkan tentang adab bersopan santun dalam 

berkomunikasi dengan siapa saja, akhlak menurut pendidikan di Gontor 

merupakan hal paling utama ketimbang pendidikan. Selain itu juga banyak 

peraturan seperti penggunaan bahasa yang mewajibkan santrinya untuk selalu 

menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam keseharian, penggunaan 

bahasa ini di atur sedemikian rupa, dengan penggunaan bahasa Inggris selama 

satu minggu dan bahasa Arab selama dua minggu. Selama penggunaan bahasa 

tersebut, para santri dilarang untuk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa 

daerah. Peraturan yang telah ada ini, membuat para santri, khusunya kelas satu 

belum dapat menerima seutuhnya dengan baik, karena mereka telah terbiasa 

dengan kehidupan dunia luar pondok yang bebas dan tanpa tekanan, membuat 

sebagian dari santri kelas satu menjadi tidak betah dan akhirnya keluar dari 

pondok. 

Kehidupan pondok yang begitu keras membuat para santri  

menerapkan adaptasi dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dibutuhkan sikap 

emosional dalam diri mereka. Menurut Herre seperti yang dikutip LittleJohn 

2009 „Emosional sendiri adalah awal pembentukan sosial‟. Emosi merupakan 

konsep-konsep tersusun, seperti aspek lain dari pengalaman manusia karena 
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mereka ditentukan oleh bahasa lokal dan tata susunan moral dari kebudayaan 

atau kelompok sosial. Sindrom emosional terbentuk secara sosial karena 

manusia belajar melalui interaksi mengenai kelompok perilaku tertentu apa 

yang harus diambil untuk mengartikan dan menunjukan suatu emosi tertentu. 

Dalam kaitannya dengan penjelasan tentang adaptasi, adaptasi sendiri 

merupakan suatu strategi yang digunakan oleh manusia dalam masa hidupnya 

guna mengantisipasi lingkungan baik fisik maupun sosial. Sebagai suatu 

proses, adaptasi dapat berakhir sesuai dengan sesuatu yang diharapkan. Maka 

dari itu, adaptasi merupakan suatu sistem interaksi yang berlangsung terus 

antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan ekosistemnya. Dengan 

demikian, tingkah laku manusia dapat mengubah suatu lingkungan. 

Lingkungan serta ekosistemnya dapat mempengaruhi tingkah laku manusia 

untuk beradaptasi dengan lingkungan  yang baik, maka perlu perubahan 

perilaku agar manusia dapat bertahan dan melangsungkan kehidupan di 

lingkungan tempat tinggalnya. 

Saling berkomunikasinya manusia dengan manusia lainnya, tak lepas 

dari sebuah komunikasi interpersonal yang terjadi antara komunikator dan 

komunikan. Dalam setiap komunikasinya tentunya akan ada tahapan yang 

membantu terjadinya proses komunikasi tersebut. Tahapan tersebut dapat 

membantu kita untuk melihat, sampai manakah hubungan interpersonal yang 

terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Penetrasi sosial sendiri 

untuk membantu proses adaptasi dalam komunikasi interpersonal. Nantinya 

akan dapat diketahui proses komunikasi yang terjadi dengan kedua individu 

tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul:  

“Proses Adaptasi Komunikasi Dalam Hubungan di Komunitas 

Santri (Studi Penetrasi Sosial Pada Santri Kelas I Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri 3)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut:  

“Bagaimana proses adaptasi melalui komunikasi dalam hubungan 

interpersonal pada santri kelas satu di komunitas santri?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian yang 

dilakukan yaitu: 

“Untuk mengetahui bagaimana proses adaptasi komunikasi dalam hubungan 

interpersonal pada santri kelas satu di komunitas santri ”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari segi akademis dan praktis: 

A. Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pengembangan studi serta menambah pengetahuan komunikasi secara umum, 

terutama dalam hal „adaptasi melalui komunikasi dalam hubungan 

interpersonal pada santri kelas satu di komunitas santri‟. Selain itu penelitian 

ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang 

sejenis. 
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B. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pondok dalam 

memperhatikan keadaan santri dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

Serta komunikasi antara pengajar dan santri agar lebih efektif untuk 

menumbuhkan kebersamaan agar tercipta suatu kondisi atau suasana yang 

membuat santri menjadi betah dan dapat beradaptasi dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


