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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 demi membahagiakan peserta didiknya untuk

mencapai kebahagiaan di dunia dan akirat yang berlandaskan iman, ilmu dan amal.

Melalui pendidikan itulah manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat dan

martabatnya.

Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media

ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama

adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan

moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral

yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada

unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya keyakinan

itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak

terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan

agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit

apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja.

Masa remaja adalah masa peralihan dari usia kanak-kanak ke usia dewasa.

Periode ini merupakan periode yang penting karena disana terjadi perkembangan

fisik dan psikologis yang pesat (Atkinson, dkk, 1993). Hurlock (1999) membagi

perubahan fisik pada remaja menjadi 2 jenis perubahan yaitu perubahan eksternal

yang meliputi perubahan tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seks, dan

ciri-ciri seks sekunder, dan perubahan internal yang meliputi perubahan sistem

endokrin, sistem perdarahan, sistem pencernaan, dll. Selain itu, remaja juga

mangalami perubaham emosional yang kemudian tercermin dalam sikap dan tingkah

laku. Perkembangan kepribadian pada masa ini dipengaruhi tidak saja oleh orang tua
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dan lingkungan keluarga, tetapi juga lingkungan sekeliling maupun teman-teman

pergaulan di sekolah.

Erikson dalam Papalia (2008) mengatakan remaja mengalami krisis aspek

psikososial pada masa perkembangannya yaitu masa ketika mereka sedang mencari

jati dirinya. Masa remaja sering dilukiskan sebagai strom dan stress kerena

ketidaksesuaian antara perkembangan fisik yang sudah matang dan belum diimbangi

oleh perkembangan psikososial.

Remaja sering berusaha memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir

dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, dan menggunakan obat terlarang

(Hurlock, 1999).

Perkembangan anak menuju remaja dibutuhkan sekolah yang mampu mengenal

lingkungannya, berinteraksi sosial, bertingkah laku sopan santun serta memiliki

agama yang kuat serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu

pendidikan yang diberikan pada anak remaja di sekolah menengah harus sesuai

dengan kondisi psikologi remaja, kurikulum dan sistem belajar yang sesuai. Dengan

perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju serta pengaruh globalisasi akan

berdampak kepada anak. Dampak yang dimaksud adalah krisis multidimensi yang

krisis moral dan akhlak yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Keresahan dan

kebingungan sebagian orang tua terhadap putra-putrinya sangat dirasakan. Hal ini

dapat diketahui dengan banyaknya anak yang sudah berani kepada orang tua,

pengunaan obat-obatan terlarang, tawuran antar pelajar, penyimpangan seksual.

Bahkan dapat dikatakan bahwa pekerjaan orang tua saat ini yang paling berat dan

sulit adalah mendidik anak agar menjadi anak yang shaleh dan mampu dalam bidang

ilmu pengetahuan serta teknologi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan akan ilmu pengetahuan pun

meningkat. Kebutuhan pendidikan setiap anak berbeda-beda karena setiap anak

memiliki bakat, minat, dan kemampuannya di bidang yang berbeda-beda serta

tingkat yang berbeda pula. Untuk mengembangkan kemampuan tersebut, diperlukan

pelayanan pendidikan yang optimal sehingga mencapai hasil yang maksimal. Oleh

karena itu, munculah sebuah pemikiran yang mengidekan untuk membuat program-

program pendidikan baru yang merupakan sebuah kemajuan, termasuk boarding

school.
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Boarding School adalah sekolah alternatif, dimana sistem pembelajaran terpadu

dan tempat tinggal berasrama, mirip pesantren. Adapun latar belakang dibentuknya

boarding school adalah sebagai berikut: (a). Proses pendidikan secara konvensional,

terutama di kota besar, dinilai kurang efektif; (b). Pelajar dan pendidik banyak

menghabiskan waktu dan tenaganya diluar jam belajar karena jarak tempuh dan

kondisi lingkungan yang macet dan lain-lain; (c). Mayoritas pelajar diluar jam

sekolah lebih banyak yang menghabiskan waktunya untuk bermain, nonton TV, dan

lain-lain; (d). Diperlukan sistem belajar terbaik yang memungkinkan adanya

perbaikan mutu pembelajaran; (e). Belajar dengan sistem Boarding School sampai

saat ini merupakan yang terbaik di antara berbagai pilihan. Sistem ini sebenarnya

tidak baru, karena sudah lama dipraktikkan di pesantren. Dengan sistem pesantren

atau pemondokan, seorang siswa atau santri tidak hanya belajar secara kognitif,

melainkan juga afektif dan psikomotor.

Dengan model pendidikan ala pondok pesantren, tiga aspek ranah pendidikan,

yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik akan sangat mudah diimplementasikan.

Lain halnya dengan di lembaga pendidikan pada umumnya, bahwa format tiga ranah

pendidikan tersebut masih dicari untuk bisa diimplementasikan. Dengan pendidikan

ala pondok pesantren ini, tujuan pendidikan nasional dapat pula lebih baik lagi.

Saat ini pondok pesantren  mengalami perkembangan kuantitas luar biasa dan

menakjubkan, baik di wilayah rural (pedesaan), sub-urban (pinggiran kota), maupun

urban (perkotaan). Data Departemen agama menyebutkan pada 1977 jumlah

pesantren masih sekitar 4.195 buah dengan jumlah santri sekitar 677.394 orang.

Jumlah ini mengalami peningkatan berarti pada tahun 1985, di mana pesantren

berjumlah sekitar 6.239 buah dengan jumlah santri sekitar 1.084.801 orang. Dua

dasawarsa kemudian 1997, Depag mencatat jumlah pesantren sudah mencapai

kenaikan mencapai 224% atau 9.388 buah dan kenaikan jumlah santri mencapai

261% atau 1.770.768 orang. Data terakhir Depag tahun 2001 menunjukan jumlah

pesantren seluruh Indonesia sudah mencapai 11.312 buah dengan santri sebanyak

2.737.805 orang. Jumlah ini meliputi pesantraen salafiyah, tradisional sampai

modern. (Masyhud, 2003: 4)

Melihat data tersebut begitu banyak anak-anak remaja yang sekolah dan tinggal

di pondok pesantren, Al Ghazali dalam Buletin Siswa MTs dan Madrasah Aliyah
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(M.A.)Pondok Pesantren Al-Khoirot  mengatakan bahwa salah satu faktor metode

pendidikan Islam yang baik adalah dengan memberikan anak suatu lingkungan

pertemanan yang baik, bermoral dan religius. Kondisi ini menjadi lebih diperlukan

saat anak memasuki masa remaja. Karena tidak sedikit dari mereka yang lebih

mengasosiasikan diri dengan teman-temannya, dari pada dengan orang tuanya.

Karena itu pengaruh lingkungan sangatlah besar dalam membentuk karakter anak.

Menurut Hurlock (220) dalam bukunya, minat para remaja terhadap pendidikan

sangat dipengaruhi oleh minat mereka terhadap pekerjaan, akan tetapi pada

umumnya remaja mudah suka mengeluh tentang sekolah dan larangannya. Jelas

bahwa pendidikan yang sebenarnya tergantung pada individu akan tetapi banyak

faktor yang membuat individu tidak memperhatikan pendidikan, salah satunya

adalah faktor orang tua di mana orangtua lah yang berhak menentukan dimana

mereka bersekolah, sehingga membuat anak kurang berminat terhadap pendidikan,

biasanya remaja akan menunjukkan ketidak senangan dengan beberapa cara,  mereka

menjadi orang yang berprestasi rendah, bekerja dibawah kemampuannya dalam

setiap mata pelajaran atau dalam mata pelajaran yang tidak disukai dan ada juga yang

membolos, dll. Oleh karena itu, setelah melihat begitu banyak keunggulan Islamic

Boarding School diatas yang menjanjikan kepada orang tua bahwa anak-anak mereka

bersekolah di sana akan membentuk kepribadian yang unggul dan islami, akan tetapi

tidak menutup kemungkinan banyak anak-anak yang tidak berminat dalam

pendidikan akan merasa tidak betah tinggal di asrama dengan peraturan-peraturan

yang ada seperti data awal yang saya dapatkan, beberapa siswa yang tinggal di

pondok pesantren tersebut mengaku bahwa mereka bersekolah dan tinggal di sana

atas pilihan orang tuanya dan setelah peneliti menggali informasi dari beberapa

pengajar di sana mengatakan bahwa sebagian besar siswa memiliki perilaku yang

merugiakan dirinya sendiri dan juga teman-temannya, seperti sering tidak

memperhatikan penjelasan guru ketika proses belajar mengajar berlangsung

berkelahi, mengejek dan tindakan-tindakan yang merugikan teman, dan ada juga

beberapa siswa yang kabur keluar asrama ketika malam hari, serta merokok.

Tidak dipungkiri bahwa bersekolah di Islamic Boarding School menemui

banyak peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para siswa, sehingga membuat

sebagian para siswa merasa terkekang dan tidak bebas, belum lagi siswa yang merasa
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bosan tinggal di sana. Banyak diantara mereka yang membolos, merokok,dll karena

kebutuhan untuk membuat orang lain kagum dan menjadi pusat perhatian orang lain

terutama teman-teman sebayanya. Tingkah laku tersebut dapat dikatakan sebagai

kompensasi terhadap kebutuhan-kebutuhan remaja yang memaksa untuk dipuaskan.

Seperti yang dijelaskan oleh Murray (dalam Alwisol, 2004: 232-233) biasanya need

dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk

mengekspresikannya dalam mencari pemecahannya.

Menurut Murray (dalam Hall & Lindzey, 1993) needs atau kebutuhan adalah

sebuah konstruk (fiksi disepakati atau konsep hipotesis) yang mewakili suatu

kekuatan yang mengatur persepsi, apersepsi, pemahaman, konasi dan kegiatan

sedemikian rupa untuk mengubah situasi yang ada dan yang tidak memuaskan ke

arah tertentu.

Setiap remaja memiliki kebutuhan untuk menjadi teman dari orang lain dan

berbuat sesuatu bersama orang lain. Karena itu menurut Ryowijaya (2005 :2), Para

remaja harus mengikuti standar budaya kawula muda bila ingin diterima oleh

kelompok sebayanya. Rasa ingin mandiri dan mencari identitas diri terkadang

membuat remaja melakukan petualangan dengan mencoba hal-hal yang baru untuk

membuat mereka diterima dan dihargai oleh kelompok sebayanya.

Kebutuhan anak-anak remaja yang tinggal di pondok pesantren sangat

beragam, mereka masing-masing memiliki kebutuhan yang dibawanya karena pola

asuh orang tuanya sejak masih kecil. Dan jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi,

maka akan berpengaruh baik pada kepribadian mereka, dan sebaliknya. Seperti yang

dijelaskan Mappiare (1982: 155) jika kebutuhan-kebutuhan psikologis dan sosiologis

dapat terpenuhi secara memadai, maka mendatangkan keseimbangan dan kebutuhan

integrasi pribadi.

Banyak hal yang mempengaruhi needs seseorang tidak hanya lingkungan

sekolah akan tetapi sebenarnya keluarga adalah yang pertama dan paling utama

dalam proses pemenuhan kebutuhan anak karena ketika kebutuhan anak terpenuhi

maka dia akan membawa perilakunya ke arah yang lebih positif karena dengan

terpenuhinya kebutuhan seseorang akan berhubungan pula dengan kepribadian

seseorang karena, kepribadian yang sudah terbentuk selama masa kanak-kanak sudah

mulai menetap pada remaja. Adapun perubahan dengan bertambahnya usia akan
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tetapi perubahan tersebut bersifat kuantutatif, dalam arti bahwa sifat yang diinginkan

akan diperkuat dan sifat yang tidak diinginkan akan diperlemah. Seperti halnya

anak-anak yang bersekolah di pondok pesantren secara otomatis jauh dengan

keluarga dan jauh akan pantauan orang tua.

Menurut pemaparan kepala sekolah Al Irsyad Boarding School Batu

mengatakan bahwa ada anak-anak pondok pesantren yang berperilaku sesuka hatinya

seperti sering meledek teman, dan bertengkar, ada yang cenderung pendiam, tidak

suka berkumpul dengan teman-teman yang lain, serta ada yang sulit untuk mengikuti

kegiatan seperti piket, shalat, mengaji dan kerja bakti. Tingkah laku seperti ini sangat

berkaitan dengan kepribadian seseorang, banyak kebutuhan-kebutuhan anak yang

harus dipenuhi, jika kebutuhan anak tersebut terpenuhi maka dia akan menjadi anak

yang penurut dan dapat dikatakan anak tersebut pandai dalam segala hal, akan tetapi

jika ada beberapa  kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka anak tersebut akan

bertingkah laku semaunya  karena kebutuhan-kebutuhan tersebut termasuk penentu

tingkah laku individu dan kepribadian ini bergantung pada banyaknya kebutuhan-

kebutuhan yang terdapat pada diri individu.

Melihat uraian diatas dari penggalian data awal maka peneliti ingin mengetahui

secara jauh mengapa sebagian siswa yang bersekolah di Islamic Boarding School Al-

Irsyad Batu sering bertingkah laku menyimpang dengan menggali lebih jauh tentang

Identifikasi Kebutuhan Psikologis Siswa SMP Boarding School Al-Irsyad Batu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti ingin mengidentifikasi

kebutuhan psikologis siswa SMP Al-Irsyad Islamic Boarding School Batu?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

menggambarkan dan mengidentifikasi kebutuhan psikologis siswa Al-Irsyad Islamic

Boarding School Batu.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis :

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

ilmiah dalam usaha memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menguji

secara metodologis mengenai kebutuhan-kebutuhan khususnya pada remaja.

2. Manfaat Praktis

  Peneiltian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi guru dan orang

tua tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak khususnya pada

remaja sehingga para remaja akan mengarahkan kebutuhan-kebutuhan mereka ke

arah yang positif. Sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan

untuk orang tua lebih mengetahui dan juga memberikan perhatian pada anak

remajanya.


