
 
 

 
   

 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pengertian pendidikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu 

jalur pendidikan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan formal. Pendidikan adalah proses 

manusia dalam mengembangkan, membentuk, membimbing dan melakukan 

latihan praktis melalui petunjuk yang tepat. Pentingnya pendidikan bagi manusia 

adalah menambah pengetahuan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas 

hidup serta membentuk wataknya. 

Sekolah adalah suatu bentuk lembaga pendidikan formal yang memiliki 

program studi yang sistematis dalam menjalankan pengajaran, latihan maupn 

bimbingan untuk mengembangkan potensi peserta didiknya. Dalam 

perkembangannya pengukuran keberhasilan sekolah dalam mengembangkan 

potensi peserta didiknya ini dapat dilakukan dengan melihat dari prestasi akademik 

siswa.  

Prestasi akademik diartikan sebagai ukuran pengetahuan yang didapat dari 

pendidikan berupa pengetahuan yang dicapai maupun keterampilan yang 

dikembangkan pada berbagai mata pelajaran di sekolah yang biasanya ditentukan 
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oleh nilai ujian maupun dengan nilai yang diberikan oleh guru, atau keduanya 

(Izzaty, Ayriza, dan Setiawati, 2017, h.154). Prestasi tersebut penting bagi siswa 

karena semakin baik prestasi siswa maka hal ini diyakini akan membawa 

kemudahan bagi siswa misalnya dalam mendaftar ke perguruan tinggi favorit. 

Dalam hubungannya untuk mencapai prestasi akademik yang baik, saat ini 

terdapat sekolah yang menyediakan program sekolah berasrama (Boarding 

School). Sekolah itu berwujud asrama atau boarding school. Khan dan Wulandari 

(2016, h.194) menyatakan bahwa asrama adalah hunian bersama bagi pelajar 

yang dibangun dalam berbagai skala, mulai dari skala kecil yakni sekitar 50 

penghuni hingga skala sangat besar dengan penyediaan lebih dari 200 kamar. Di 

sekolah ini anak nantinya diharapkan tidak hanya pandai dalam hal akademik 

namun juga memiliki pengetahuan agama yang banyak pula. Di sekolah asrama 

siswa dituntut memiliki kemampuan akademik yang tinggi. Orang tua 

menyekolahkan anaknya di sekolah asrama bukan hanya ingin memberikan 

lingkungan yang baik bagi anaknya namun juga ingin anaknya memiliki prestasi 

dalam bidang akademik (Maslihah, 2011, h. 103). 

Biasanya adanya penyelenggaraan pendidikan dengan sistem asrama akan 

dapat mengarahkan dan mengontrol peserta didik dalam kesehariannya untuk 

dapat menerapkan hal-hal yang mereka pelajari. Pembelajaran dalam sistem 

asrama lebih mengacu kepada pendidikan secara holistic sehingga membentuk 

sikap, perilaku, serta karakter yang sesuai dengan visi/misi sekolah dimana para 

peserta didik (berasrama) didampingi oleh guru/senior yang dapat memantau 

perkembangannya secara berkelanjutan (Tepy, 2016, h.98-99). Para peserta didik 

yang tinggal di asrama dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menunjang 

pembelajaran serta pembentukan karakter.  
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Hal ini sesuai dengan karakteristik sistem pendidikan boarding school yang 

dari sisi sosial, mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial heterogen yang 

cenderung buruk menjadi homogen dalam tujuan untuk menuntut ilmu sebagai 

sarana mengejar cita-cita. Dari sisi ekonomi, sekolah asrama memberikan layanan 

yang maksimal sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh siswa. Sedangkan dari 

sisi religiusitasm sekolah asrama menjanjikan pendidikan yang seimbang antara 

kebutuhan jasmani dan rohani (Sayu, Ibrahim dan Budjang, 2016, h.3). 

Namun masalah yang timbul adalah siswa yang mengikuti pendidikan di 

sekolah asrama tidak selalu pernah berhasil mengikuti pendidikan yang berbasis 

sekolah asrama. Hal ini biasanya membuat siswa menghadapi situasi yang baru, 

lingkungan yang baru dan tuntutan yang baru membuat anak mengalami berbagai 

masalah khususnya dalam atau adaptasi lingkungan dan berdampak pada 

prestasi akademiknya. Fitri (2017, h.2-3) menyatakan bahwa permasalahan yang 

biasa muncul pada sekolah asrama adalah adanya perbedaan antara proses 

belajar di asrama dengan sekolah negeri pada umumnya, karena di asrama anak 

yang sebelumnya tinggal bersama orang tua akan tinggal dengan orang baru dan 

lebih banyak berinteraksi dengan teman, guru dan pengasuh asrama yang 

mungkin belum dikenal sebelumnya. Adanya pengenalan yang baik pada 

lingkungan asrama dan penerimaan teman akan membuat siswa merasa diterima 

oleh sekelilingnya sehingga dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan 

perubahan. 

Salah satu sekolah dengan sistem pendidikan berbasis sekolah asrama 

adalah SMA Semesta di Kota Semarang. SMA Semesta didirikan atas kerjasama 

Yayasan Al Firdaus Indonesia dengan Assosiasi Pasiad Turki yang terletak di kota 

Semarang, Jawa Tengah. Sistem pendidikan berbasis siswa, dengan bahasa 
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pengantar Bahasa Inggris khususnya untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, 

Kimia, Biologi, Komputer, dan Bahasa Inggris. Asrama pada SMA Semesta terbagi 

menjadi dua yaitu asrama putra dan asrama putri yang dipisahkan dan tidak boleh 

adanya interaksi antara siswa putra dan putri.  

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SMA Semesta, 100% 

siswa SMA Semesta adalah siswa asrama. Siswa asrama diharuskan untuk 

tinggal di asrama selama beberapa waktu dan jauh dari keluarga serta lingkungan 

asalnya kemudian menyesuaikan diri di asrama bersama teman-teman, 

lingkungan serta kebiasaan baru. Berikut adalah data siswa asrama tahun ajaran 

2018/2019: 

Tabel 1.1 Data Siswa Asrama Tahun Ajaran 2018/2019 

Siswa Asrama Kelas Total 

 10 11 12  

Putri 35 43 39 117 

Putra 47 42 44 133 

Sumber : SMA Semesta, Semarang, 2018 

 

SMA Semesta Semarang memiliki total siswa sebanyak 250 orang siswa 

pada tahun ajaran 2018/2019 dengan sebagian besar siswa adalah berjenis 

kelamin laki-laki dengan jumlah 133 orang dan jumlah siswi putri berjumlah 117 

orang yang semuanya tinggal di asrama SMA Semesta, Semarang. Pada 

penelitian ini digunakan siswa yang berada di kelas X karena pada kelas X, siswa 

siswi merupakan siswa siswi baru yang sedang melakukan penyesuaian diri 

dengan lingkungan sekolah yang baru. Berdasarkan hasil nilai UTS yang 
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didapatkan oleh siswa siswi kelas X SMA Semesta Semarang adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.2. Nilai UTS Tahun Ajaran 2018/2019 

Nilai UTS Kelas 

 10A 10B 10C 10D 

Semester 1 82,04 79,59 85,90 85,37 

Semester 2 84,47 82,18 85,76 86,04 

Sumber : SMA Semesta, Semarang, 2018 

 

Hasil nilai UTS siswa-siswi kelas X pada semester 1 menunjukkan bahwa 

dari empat kelas tidak ada satupun kelas yang memiliki nilai rata-rata UTS kelas 

melebihi nilai standar yaitu 86,00, bahkan pada kelas 10B menunjukkan nilai 79,59 

yang dibawah 80. Pada semester 2, didapatkan adanya perbaikan nilai UTS 

dengan kelas 10D mendapatkan nilai rata-rata di atas 86. Hal ini merupakan 

permasalahan yang perlu diatasi oleh SMA Semesta Semarang sehingga nilai 

rata-rata kelas dapat naik melebihi nilai standar. 

Berdasarkan hasil wawancara pada 23 Oktober 2018 dengan beberapa 

siswa-siswi asrama SMA Semesta Semarang, menyatakan bahwa siswa siswi 

SMA Semesta Semarang merasa sedikit tertekan karena merasa tidak bebas 

selama bersekolah di SMA Semesta Semarang. Wawancara ini dilakukan dengan 

siswa siswi SMA Semesta Semarang Kelas X berjumlah tiga orang ini yaitu MM, 

AG dan FS yang merupakan siswa SMA Semesta Semarang yang berasal dari 

luar kota dan tinggal di asrama SMA Semesta. MM menyatakan bahwa interaksi 

antar siswa putra dan putri sangat dibatasi terutama dalam kehidupan sekolah 

berasrama. Untuk dapat berkomunikasi dengan sesama siswa putra dan utri 
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dilakukan melalui surat menyurat karena akses terhadap peralatan komunikasi 

elektronik sangat dibatasi. AG menyatakan bahwa dirinya mengalami perbedaan 

kehidupan dari pada saat SMP dengan kehidupan SMA. AG merasa bahwa 

kehidupan di masa SMA dalam hal sekolah asrama sangat berbeda dengan yang 

dibayangkan karena disiplin di asrama sangat ketat, berbeda dari daerah asalnya. 

FS menyatakan hal yang serupa dimana dirinya merasa bahwa masa sekolah 

SMA yang baru dijalaninya kurang dari setahun sangat berat karena dirinya harus 

menyesuaikan dengan lingkungan sekolah yang baru, teman-teman yang belum 

dikenalnya dan peraturan sekolah asrama yang ketat. 

Berdasarkan wawancara lanjutan dengan MM, AG dan FS diketahui bahwa 

dari ujian tengah semester (mid semester) pertama, ketiga subyek MM, AG dan 

FS mendapatkan nilai yang kurang memuaskan karena berada di bawah rata-rata. 

Subyek MM, dan AG merasa bahwa nilai yang kurang baik ini diakibatkan karena 

subyek masih kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di asrama 

sehingga tekanan akan kehidupan asrama membuat subyek tidak dapat 

berkonsentrasi pada pelajaran di sekolah. FS menyatakan bahwa kehidupan di 

asrama yang memiliki banyak kegiatan di luar sekolah membuat subyek tidak 

dapat belajar dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. 

Fitri (2017, h.454) menyatakan bahwa ada pengaruh faktor eksternal seperti 

penyesuaian diri dan penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar siswa. Tepy 

(2016, h.103) menyatakan bahwa pola sistem asrama seharusnya dapat 

memberikan kontribusi lebih baik pada prestasi belajar siswa dan pembentukan 

karakter serta sikap peserta didik dibandingkan ketika mereka berada di 

lingkungan rumah. Jika seorang siswa mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya maka siswa akan merasa nyaman berada di sekolah, apalagi pada 
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sekolah yang berbentuk asrama dimana banyak kegiatan yang dilakukan oleh 

anak di dalam sekolah maupun di dalam asrama. Anak yang mampu melakukan 

penyesuaian diri dan penyesuaian sosial nantinya diharapkan akan berhasil dalam 

belajar dan memiliki prestasi akademik yang memuaskan.  

Berdasarkan wawancara dengan ketiga subyek, diketahui bahwa subyek 

merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga 

menyebabkan prestasi belajarnya menurun. Hal ini bertolak belakang dengan 

pendapat Tepy (2016, h.103) yang menyatakan bahwa pola sistem asrama 

seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih baik pada prestasi belajar siswa 

dan pembentukan karakter serta sikap peserta didik dibandingkan ketika mereka 

berada di lingkungan rumah. 

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan 

narasumber, terdapat dua hal mendesak yang perlu diteliti dan saling berkaitan 

yaitu adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan dan prestasi belajar. Hal 

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Fitri (2017) tentang hubungan antara 

penyesuaian diri dengan prestasi akademik siswa yang menggunakan subyek 

peserta didik kelas VII SMP IT Ihsanul Fikri tahun ajaran 2016-2017. Dalam 

penelitiannya dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara penyesuaian diri 

dengan prestasi akademik. 

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

tentang hubungan antara penyesuaian diri dengan prestasi belajar. Pada 

penelitian Fitri (2017) dalam latar belakang disinggung bahwa penyesuaian diri 

yang kurang berhasil akan menyebabkan siswa memilih untuk mutasi dari sekolah 

dan memilih sekolah biasa untuk melanjutkan studi karena merasa prestasi 

belajarnya tidak meningkat. Terdapat perbedaan subyek dan lokasi penelitian 
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antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini, penelitian terdahulu 

menggunakan subyek peserta didik kelas VII SMP IT Ihsanul Fikri sedangkan 

penelitian kali ini memilih subyek siswa-siswi kelas X SMA Semesta Semarang 

yang memungkinkan memiliki kematangan emosi yang berbeda. Pemilihan siswa-

siswi kelas X SMA Semesta Semarang ini dikarenakan siswa yang baru masuk 

pada tahun pertama biasanya mengalami kesulitan adaptasi dengan lingkungan 

sekolah barunya (Behaghel, Chaisemartin, dan Gurgand, 2017). 

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 

dengan judul “Hubungan Adaptasi Lingkungan dengan Prestasi Belajar Siswa 

Boarding School (Studi pada SMA Semesta, Semarang)”. Pertanyaan penelitian 

ini adalah bagaimana hubungan adaptasi lingkungan dengan prestasi belajar 

siswa boarding school? 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui secara empirik hubungan 

antara adaptasi lingkungan dengan prestasi belajar siswa boarding school. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan khususnya Psikologi Pendidikan terkait adaptasi lingkungan 

dan prestasi belajar. 
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2. Manfaat praktis 

Bagi pengelola sekolah, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

masukan bagi sekolah untuk dapat membantu siswa beradaptasi dengan 

lingkungan boarding school untuk meningkatkan prestasinya. 
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