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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan 

tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di 

pesantren meliputi pendidikan islam, dakwah dan pengembangan kemasyarakatan 

dan pendidikan lainnya yang sejenis. Para peserta didik pada pesantren disebut 

sebagai santri yang umumnya menetap di pesantren (Dhofier, 2011). Santri 

berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji, istilah shastri yang dalam 

bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Kata shastri 

berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau 

buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Santri dapat didefinisikan sebagai orang 

yang mempelajari buku-buku suci, agama maupun ilmu pengetahuan (Nasir, 

2005).  

Aktifitas santri terdiri dari kegiatan keagamaan dan pendidikan dalam kegiatan 

pondok pesantren. Para santri di didik ilmu-ilmu keagamaan untuk menguatkan 

daya hati nurani mereka dengan keimanan untuk menuju hal-hal yang baik, bukan 

hanya dengan mengaji atau sekolah serta peraturan yang mengikat saja, mereka 

pun dididik untuk selalu disiplin, patuh dan taat serta berkelakuan sesuai dengan 

ajaran agama Islam (Amalia, 2014). Siswa yang bertempat tinggal di pondok juga 

memiliki kewajiban belajar di sekolah dan di pondok pesantren, ketika menjadi 

santri di pondok pesantren mempunyai kegiatan yang harus dilakukan mulai dari 

bangun tidur di waktu subuh hingga tidur kembali. Santri
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diwajibkan untuk melakukan kegiatan belajar dan keagamaan baik yang bersifat 

wajib seperti sekolah, sholat berjama’ah ataupun kegiatan yang bersifat sunnah 

seperti ekstrakulikuler (Zariah, 2013).  

Banyaknya aktivitas dan kewajiban yang harus dijalankan oleh santri, 

mengharuskan santri agar dapat secara maksimal menjalankan peran sebagai 

santri pondok maupun sebagai siswa sekolah. Hal ini menuntut santri agar dapat 

membagi peran dengan baik, serta dapat mengelola diri dalam mengikuti kegiatan 

yang ada dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang santri sekaligus siswa. 

Kemampuan ini dinamakan perilaku regulasi diri. Endler dan Kocovski (2000) 

menyatakan bahwa kemampuan mengatur tingkah laku dengan melibatkan 

perencanaan, pemantauan, dan evaluasi diri dikenal dengan perilaku regulasi diri.  

Harris (2004) juga menyatakan regulasi diri merupakan kemampuan untuk 

mengontrol dan mengatur perilaku seseorang. Hoyle (2010) berpendapat bahwa 

regulasi diri yang efektif dimana seseorang mampu mengendalikan pikiran, 

perasaan dan perilakunya. Jess dan Gregory (2010) mengungkapkan bahwa 

regulasi diri adalah seseorang dapat mengarahkan tindakan yang ingin mereka 

capai dengan menggerakkan kemampuan dan usaha sesuai dengan apa yang 

direncanakannya.  

Farley dan Kim-Spoon (2014) berpendapat bahwa regulasi diri memainkan 

peranan penting dalam memprediksi kesuksean seseorang, termasuk 

kesuksesannya di sekolah maupun hubungan sosial. Hrbackova dan Safrankova 

(2016) menjelaskan bahwa seseorang yang gagal meregulasi dirinya maka orang 

tersebut akan gagal mengendalikan diri dan mengakibatkan orang tersebut tidak 
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produktif serta akan mengalami permasalahan dalam perilakunya sehari-hari. 

Zimmerman (2000) juga menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki regulasi 

diri tinggi, ketika ingin mencapai tujuan maka dia mempunyai perencanaan yang 

sistematis, sebaliknya, jika seseorang memiliki regulasi diri yang rendah maka 

orang tersebut cenderung mempunyai banyak permasalahan personal. contohnya, 

siswa yang kesulitan meregulasi diri, maka dia juga menemui permasalahan di 

bidang akademis. Ilkowska dan Engle (2010) juga menyatakan jika regulasi diri 

seseorang lemah memungkinkan orang tersebut gagal memunculkan regulasi 

dirinya pada situasi sosial, kegagalan ini muncul dalam banyak cara. Dalam 

konteks santri, yang kewalahan menjalankan perannya sebagai santri maupun 

siswa, maka dia dengan sengaja berulang kali tidak melaksanakan atau sekedar 

menggugurkan berbagai kewajiban/tugas yang diberikan meskipun dirinya 

mengetahui bahwa ada konsekuensi tertentu jika tidak melaksanakan kewajiban 

tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zariah (2013) dalam judul “Pembelajaran Regulasi 

Diri Pada Santri Di Pondok Pesantren Modern” menemukan bahwa santri yang 

kurang mampu mengatur diri karena merasa jadwal dan peraturan pondok 

pesantren padat dan ketat sebesar  40,54% dari 80 santri.  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 16 Mei 2020 dengan guru 

BK pondok pesantren menemukan bahwa santri baru rata-rata mengalami 

permasalahan terkait dengan regulasi diri. Hal ini disebabkan karena 

ketidakmampuan santri dalam mengikuti kegiatan yang ada di pondok dan 

sekolah karena mereka meganggap kegiatan tersebut terlalu padat. Sehingga 
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banyak santri yang mengalami sakit karena tidak terbiasa dengan lingkungan yang 

ada di pondok, selain itu prestasi akademik santri juga mengalami penurunan. 

Bahkan ada beberapa santri yang memutuskan untuk keluar dari pondok 

pesantren. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 17 Mei 2020 dengan guru 

yang berinisial (N) menyatakan bahwa beberapa santri memiliki permasalahan 

dengan temannya sekamar. Hal ini berdampak kepada santri ketika mengikuti 

pembelajaran dan kegiatan baik di pondok maupun sekolah yang sifatnya 

kelompok mengalami kesulitan untuk mencari teman berdiskusi.  Sehingga santri 

merasa tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan baik. 

Pada tanggal 16 Mei 2020 peneliti mewawancarai subjek kedua berinisial (N), 

yang duduk di kelas X, subjek mengatakan bahwa dia menganggap bahwa dirinya 

sendiri tidak mampu mengikuti rutinitas pondok seperti teman lainnya. Subjek 

merasa kewalahan dengan kegiatan yang ada dipondok dan sekolah. Hal ini 

berdampak pada prestasi akademik subjek yang menurun. Saat subjek mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran di sekolah, dia tidak memiliki teman untuk dapat 

diajak berdiskusi. Hal ini juga terjadi ketika subjek menjalani aktivitas di pondok, 

seringkali teman-temannya tidak mau membantu subjek dalam menjalani 

kewajiban yang ada di pondok.  

Wawancara ketiga dilakukan pada tanggal 16 Mei 2020 dengan pembina pondok 

yang berinisial (S), kesulitan mengikuti menyatakan bahwa para santri banyak 

yang terlambat ketika mengikuti rutinitas yang ada di pondok dan ada beberapa 

santri yang memang sengaja untuk tidak mengikuti rutinitas. Para santri banyak 
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yang mengeluh ketika di tegur terkait keterlambatannya, mereka kesulitan 

sehingga mereka merasa tidak mampu dengan dirinya sendiri. Pada saat santri 

memerlukan bantuan teman-temannya ketika ada kegiatan di pondok, santri 

mengalami kesulitan untuk mencari teman yang dapat diajak untuk membantunya, 

sehingga mereka merasa tidak mampu menyelesaikan tugasnya sendiri. 

Konsep diri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi regulasi diri, konsep 

diri dikatakan berpengaruh karena seseorang tidak hanya melakukan sesuatu 

kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, namun orang tersebut juga memilih 

aktivitas yang mendukung dengan apa yang dia yakini (Maes & Gebhardt, 2000). 

Konsep diri diartikan sebagai pikiran atau persepsi seseorang tentang dirinya 

sendiri yang dapat mempengaruhi tingkah laku (Soemanto, 2006). Bong dan 

Skaalvik (Mardhiyah & Indianti, 2018) menjelaskan bahwa konsep diri yang 

positif akan mendorong siswa untuk lebih terlibat dalam kegiatan akademik dan 

penetapan tujuan pendidikan, menunjukkan usaha dan ketekunannya dalam 

belajar serta menunjukkan performa dan prestasi akademik yang baik.  

Ghufron dan Risnawita (2016) juga berpendapat bahwa konsep diri adalah apa 

yang dipikirkan dan dirasakan tentang dirinya sendiri. Menurut Djaali (2008) 

konsep diri merupakan pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang 

menyangkut apa yang diketahui dan rasakan tentang perilaku, pikiran dan 

bagaimana perilaku tersebut berpengaruh terhadap orang lain.  

Thalib, (2010) menyatakan bahwa seseorang dengan konsep diri positif akan 

mempengaruhi perkembangan sosialnya, lebih mampu menghadapi situasi baru, 

bersikap koperatif dan mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Desmita (2009) 
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mendeskripsikan konsep diri sebagai sistem yang menjalankan komputer mental 

yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang, semakin positif konsep diri 

seseorang maka akan semakin mudah orang tersebut mencapai keberhasilan. 

Taylor (2006) juga berpendapat bahwa individu yang mempunyai konsep diri 

positif akan lebih independen dan percaya diri, serta bebas dari perasaan kesepian 

dan takut yang berlebihan. 

Seseorang yang menunjukkan konsep diri yang rendah atau negatif, akan 

memandang dunia sekitarnya secara negatif. Sebaliknya, seseorang yang 

mempunyai konsep diri yang tinggi atau positif, cenderung memandang 

lingkungan sekitarnya secara positif. Dengan demikian, sudah menjadi konsensus 

umum bahwa konsep diri positif menjadi faktor penting dalam berbagai situasi 

psikologis dan pendidikan (Thalib, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Djamhoer (2010) dalam judul  “Hubungan 

Dukungan Sosial dan Konsep Diri Akademik Dengan Regulasi Diri Dalam 

Belajar Pada Siswa” menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara konsep diri dan regulasi diri. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Koshkouei dkk, (2016) tentang “Pengaruh Konsep Diri Matematika, Motivasi 

Belajar Matematika dan Regulasi Diri Belajar Pada Prestasi Akademik 

Matematika” menunjukkan konsep diri secara tidak langsung mempengaruhi 

regulasi diri siswa dalam belajar matematika. 

Dukungan teman sebaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

regulasi diri (Jackson dkk, 2000). Pierce dkk, (2000) menyatakan  dukungan 

teman sebaya merupakan kemampuan teman yang memiliki usia sama untuk 
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memberikan dukungan satu sama lain ketika memiliki suatu masalah. Cowie dan 

Wallace (2000) juga berpendapat dukungan teman sebaya juga dapat membangun 

situasi secara spontan untuk saling menawarkan satu sama lain. Sejalan dengan 

itu, Mead dkk, (2001) mengemukakan dukungan teman sebaya  merupakan suatu 

sistem yang memberi dan menerima bantuan yang didirikan pada rasa 

menghargai, tanggung jawab, dan saling sepakat. Yibing dkk, (2011) menyatakan 

bahwa dukungan teman sebaya dapat memprediksi perilaku dan kondisi emosi 

siswa ketika melakukan kegiatan sekolah, ketika dukungan teman sebaya positif 

maka akan berpengaruh positif pada kondisi emosional dan perilaku siswa di 

sekolah, begitu juga sebaliknya. 

Santrock (2007) menjelaskan bahwa teman sebaya memainkan peranan penting 

dalam membangun kesejahteraan, semua orang memiliki sejumlah kebutuhan 

sosial yang bersifat mendatar, termasuk kebutuhan untuk memperoleh kelekatan, 

kebersamaan yang menyenangkan, penerimaan sosial, keakraban dan relasi sosial. 

Hurlock (2006) juga menjelaskan bahwa remaja lebih banyak berada diluar rumah 

bersama temen-teman sebaya, maka pengaruh teman sebaya pada sikap, minat, 

penampilan dan perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian Dewi (2018) dalam penelitiannya tentang “Hubungan 

Antara Dukungan Teman Sebaya dan Kepercayaan Diri Akademik Dengan 

Regulasi Diri Dalam Belajar” menunjukkan adanya hubungan positif antara 

dukungan teman sebaya dengan regulasi diri dalam belajar. Gardner dkk, (2007) 

dalam penelitiannya tentang “Adolescent Self-Regulation as Resilience: 
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Resistance to Antisocial Behavior within the Deviant Peer Context” menunjukkan 

ada keterkaitan antara teman sebaya dengan regulasi diri. 

Berdasarkan  uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam melalui penelitian dengan judul “Hubungan Antara Konsep Diri dan 

Dukungan Teman Sebaya Dengan Regulasi Diri Pada Santri Pondok Pesantren. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara 

empiris hubungan antara konsep diri dan dukungan teman sebaya dengan regulasi 

diri pada santri pondok pesantren. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

secara praktis kepada berbagai pihak. Adapun manfaat ini sebagai berikut  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan 

ilmu psikologi terutama dalam bidang psikologi perkembangan berkaitan dengan 

hubungan antara konsep diri dan dukungan teman sebaya dengan regulasi diri 

pada santri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai 

hubungan antara konsep diri dan dukungan teman sebaya dengan regulasi diri 

pada santri. 
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b. Bagi pihak sekolah 

Hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi masukan berharga bagi sekolah 

terkait regulasi diri siswa dan variabel yang mempengaruhi regulasi diri. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya 

dalam mengkaji bidang yang sama guna menyempurnakan hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


