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ABSTRAK 

Rasional dan emosional berperan penting dalam memotivasi anak 

dalam menentukan jenjang pendidikan anak. Rasional orang tua 

memotivasi anaknya untuk dapat memilih lembaga pendidikan yang 

terbaik bagi anaknya. Emosional orang tua membantu mereka dalam 

memotivasi anak untuk memilih lembaga pendidikan yang terbaik 

untuk anak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan rasional dan 

emosional orang tua dalam memotivasi anak memilih pondok 

epsantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna sebagai lembaga pendidikan 

remaja awal.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sember data 

diperoleh dari data primer yaitu orang tua yang anaknya sedang 

menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Di‟ayatul Islamiyah 

Seriguna. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data dan dokumen 

pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna. Data dianalisis 

dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan 

kesimpulan. Serta uji keabsahan data dengan menggunakan 

triangulasi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat 

disimpulkan bahwa rasional orang tua memotivasi anak memilih 

pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna berdasarkan teori 

pilihan rasional James S. Coleman adalah aktor dan sumber daya. 

Aktor dalam penelitian ini adalah orang tua. Sumber daya yang 

mendukung rasional orang tua antara lain: (i) harapan agar 

membentuk akhlakul karimah bagi anak; (ii) sebagai tuntutan agama 

Islam bagi anak; (iii) perasaan aman ketika anak berada di pondok 

pesantren; (iv) biaya pendidikan asrama yang murah. Emosional orang 

tua dalam memotivasi anak memilih pondok pesantren Di‟ayatul 

Islamiyah Seriguna antara lain: (i) mengenali emosi orang lain; (ii) 

mengelola emosi diri sendiri; dan (iii) membina hubungan. 

Kata Kunci: Rasional, Emosional, Orang Tua, Motivasi. 
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MOTTO 

 

ْؤِمنِينَ   َوََل تَِهنُى۟ا َوََل تَْحَزنُى۟ا َوأَنتُُم ٱْْلَْعلَْىَن إِن ُكنتُم مُّ

 

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) 

kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” 

(Q.S. Ali „Imran: 139)
1
 

 

 

  

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: PT. 

Karya Toha Putra Semarang, t.t), h. 124. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan sebuah pokok pembahasan yang ada di 

dalam sebuah karya ilmiah yang digunakan sebagai acuan 

dalam penulisan sebuah karangan dan bersifat mutlak. Judul 

penelitian ini adalah Analisis Rasional dan Emosional Orang 

Tua dalam Memotivasi Anak Memilih Pondok Pesantren 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna Sebagai Lembaga Pendidikan 

Remaja Awal. 

1. Rasional 

Rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan 

dengan alasan yang logis.
1
 Rasionalitas merupakan 

sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan saat 

akan mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-

keputusan yang diambil seseorang dengan tujuan 

mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya.
2
  

2. Emosional 

Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang 

bergejolak pada diri seseorang yang disadari dan 

diungkapkan melalui wajah atau tindakan yang fungsinya 

sebagai penyesuaian terhadap lingkungannya.
3
 Emosi 

merupakan gejolak perasaan yang diikuti oleh perubahan 

perilaku maupun itu fisik. Namun perasaan diartikan 

sebagai bentuk suasana batin yang bersifat tertutup dan 

lebih tenang. Hal ini dikarenakan perasaan tidak 

                                                           
1
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 173. 
2
 Rahmat Hidayat, Rasionalitas: Overview terhadap Pemikiran dalam 

50 Tahun Terakhir, Jurnal Buletin Psikologi, Vol. 24 No. 2 Tahun 2016, h. 

103, http://dx.doi.org/10.22146/buletinpsikologi.26772. 
3
 Maya S, Psikologi Perkembangan Anak, (Yogyakarta: C-Klik 

Media, 2020), h. 43. 
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melibatkan kegiatan fisik, sedangkan emosi lebih bersifat 

terbuka dan dinamis serta melibatkan kegiatan fisik. 

3. Orang Tua 

Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari 

Allah SWT untuk mendidik anak dengan penuh tanggung 

jawab atas perkembangan dan kemajuan anak dengan 

penuh kasih sayang. Orang tua dalam hal ini terdiri dari 

keluarga, yaitu ayah, ibu serta saudara adik dan kakak. 

Meskipun orang tua pada dasarnya dibagi menjadi tiga, 

yaitu orang tua kandung, orang tua asuh, dan orang tua 

tiri. Tetapi semua hal tersebut diartikan sebagai keluarga. 

Orang tua biologis juga didefinisikan sebagai memberikan 

arti kehidupan, mengasihi, dan memelihara anak sejak 

kecil bahkan walaupun bukan orang yang melahirkan 

tetapi juga termasuk orang tua tanpa ada perbedaan.  

Orang tua adalah faktor utama keberhasilan 

pendidikan karakter di dalam keluarga dengan 

keteladanan yang ditampilkan pada anak, seperti kata 

pepatah “buah jatuh tak jauh dari pohonnya”. Demikian 

kata peribahasa yang erat kaitannya dengan teladan orang 

tua kepada anak. Makna dari peribahasa tersebut 

mengartikan segala tabiat dan perilaku orang tua akan 

diturunkan atau menjadi teladan bagi anaknya.
4
 

4. Motivasi 

Motif berasal dari bahasa latin yaitu movere yang 

berarti bergerak. Ahmadi menjelaskan bahwa motivasi 

adalah suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organisme 

yang menyebabkan organisme itu bertindak atau berbuat. 

Motivasi menurut Winkel adalah sebagai daya penggerak 

dari dalam diri individu dengan tujuan untuk mencapai 

kegiatan tertentu dan tujuan tertentu. Motivasi 

berhubungan erat dengan suatu tujuan, maka dari itu 

                                                           
4
 Dina Novita, Amirullah, dan Ruslan, “Peran Orang Tua dalam 

Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Desa Air Pinang Kecamatan 

Simeulue Timur”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan 

Unsyiah, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016, h. 1. 
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motivasi sangat berguna bagi tindakan atau perbuatan 

seseorang.
5
 

5. Pondok Pesantren 

Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam 

dimana para santrinya tinggal di pondok yang dipimpin 

oleh kiai. Para santri tersebut mempelajari, memahami 

dan mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama Islam dengan menekankan pada pentingnya moral 

keagamaan sebagai pedoman perilakunya dalam 

kehidupan sehari-hari.
6
 Kata pondok berasal dari bahasa 

Arab yaitu funduq yang artinya hotel dan pesantren. 

Apabila dalam pemahaman masyarakat Indonesia, pondok 

pesantren dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya 

suatu pendidikan agama Islam yang telah melembaga 

sejak zaman dahulu. Jadi paka hakikatnya, pondok 

pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam. 

6. Lembaga Pendidikan 

Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya 

melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan 

suatu usaha.
7
 Badan atau lembaga pendidikan adalah 

organisasi atau kelompok manusia karena satu dan hal 

lain bertanggung jawab pendidikan kepada peserta didik 

dengan misi badan tersebut. 

Lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang 

berguna untuk membina manusia dan membawa ke arah 

yang lebih baik. Setiap orang yang berada di dalam wadah 

tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan 

                                                           
5
 Suharni dan Purwanti, Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa, 

Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, h. 135. 
6
 Kompri, Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren, 

(Jakarta: Prenadamedia, 2018), h. 3. 
7
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 839. 
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tergantung dari warna dan corak institusi tersebut.
8
 

Lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi 

yang menyelenggarakan pendidikan Islam, yang 

mempunyai struktur jelas dan bertanggung jawab atas 

terlaksananya pendidikan Islam.  

7. Remaja Awal 

Remaja disebut sebagai masa transisi, yaitu suatu 

masa dimana mereka tidak cukup matang untuk disebut 

sebagai orang dewasa tetapi juga tidak layak untuk 

disebut anak-anak. Remaja adalah suatu fase 

perkembangan transisi manusia dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa. Para ahli sependapat bahwa 

rentangan masa remaja berlangsung dari sekitar 11-13 

tahun sampai 18-20 tahun. Dalam rentangan periode yang 

cukup panjang itu terdapat beberapa indikator seperti 

karakteristik dan kompetensi remaja dalam berbagai aspek 

seperti perkembangan fisik, psikomotorik, kognitif, sosial, 

emosional, moral, dan keagamaan.
9
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Fenomena akan perkembangan Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi, dan Seni (IPEKS), khususnya Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) yang melaju begitu pesat direspons 

oleh masyarakat dunia dengan gegap gempita. Begitu banyak 

kemajuan-kemajuan di berbagai sektor kehidupan di dunia ini 

tidak terlepas dari peran IPTEKS dan TIK. Tanpa terkecuali, 

sektor pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting di 

dalam kehidupan. Selain membantu seseorang memiliki 

kecerdasan, pendidikan juga membentuk watak, kepribadian 

serta mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang.  

                                                           
8
 Marlina Gazali, Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan untuk 

Mencerdaskan Bangsa, Al-Ta‟dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, Vol. 6 

No. 1 Januari-Juli 2013, h. 128, http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v6i1.295. 
9
 Endah, dkk., Perkembangan Fisik Remaja, (Bandung: Ongka Book, 

2020), h. 1-2. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan 

bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), 

yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) 

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan 

pendidikan mempunyai pengertian: proses pengubahan sikap 

dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan, proses perbuatan, cara mendidik.
10

  

Pendidikan merupakan kegiatan dinamis dalam kehidupan 

setiap individu yang memengaruhi perkembangan fisiknya, 

mentalnya, emosinya, sosialnya, dan etiknya. Dengan 

perkataan lain, pendidikan merupakan suatu kegatan dinamis 

yang memengaruhi seluruh aspek kepribadian dan kehidupan 

individu. Jadi, pendidikan bertujuan untuk mencapai 

kepribadian secara terpadu, antara nilai kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
11

 

Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan untuk 

mengembangkan seluruh potensi manusia baik lahir maupun 

batin agar terbentuknya pribada Muslim seutuhnya. Manusia 

adalah makhluk yag memerlukan bantuan orang lain, dia tidak 

bisa hidup sendiri tanpa pertolongan. Pertolongan sejak awal 

kepadanya adalah bagian dari pendidikan. Ketika orang 

tuanya pertama kali memberi pertolongan kepadanya, maka 

itulah awal pendidikan baginya setelah ia lahir.
12

 

Saat ini, pendidikan Islam tengah berada di era 

globalisasi. Hadirnya multimedia dan teknologi maya di dunia 

pendidikan Islam di satu sisi memberikan kontribusi yang 

sangat tinggi pada penguasaan informasi dengan segala 

kemudahan aksesnya. Di sisi lain, berbagai kemudahan yang 

didapat dari hadirnya teknologi ini menjadikan siswa dapat 

belajar dimana saja. Namun tidak menutup kemungkinan 

                                                           
10

 Rahmat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan, (Medan: LPPPI, 

2019), h. 23.  
11

 Dwi Nugroho, dkk., Pengantar Ilmu Pendidikan, (Depok: Rajawali, 

2020), h. 2. 
12

 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat, 

(Jakarta: Kencana, 2014), h. 12. 
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globalisasi membawa dampak negatif. Salah satu yang rentan 

terkena dampak dari globalisasi adalah remaja.  

Masa remaja merupakan masa peralihan atau transisi dari 

anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, seseorang tersebut 

masih mencari identitas dan pola hidup bagi dirinya, dimana 

seseorang tersebut menyesuaikan diri terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi secara psikis, fisik, maupun 

lingkungannya. Di masa ini juga remaja sering mencoba 

berbagai tindakan meskipun melalui berbagai kesalahan. 

Tindakan tersebut dapat menimbulkan kesan baik namun juga 

dapat menimbulkan keresahan bagi orang tua, guru ataupun 

masyarakat sekitar. Tindakan yang dilakukan dan menjadi 

keresahan inilah yang sering disebut dengan kenakalan 

remaja. 

Kenakalan remaja, selain merugikan remaja itu sendiri, 

juga merugikan masyarakat, bahkan secara keseluruhan, akan 

merugikan bangsa. Karena kenakalan itu, kerapkali kesehatan 

fisik remaja terganggu. Mereka sering sakit-sakitan, 

kehidupan mereka terlihat kurang bergairah, kurang nafsu 

bekerja dan belajar, bahkan kurang nafsu makan. Menurunnya 

prestasi belajar itu dikarenakan mereka banyak membolos, 

tidak rajin belajar di rumah dan di perpustakaan, dan 

kurangnya konsentrasi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 

Sementara itu, globalisasi kebudayaan benar-benar tidak dapat 

dihindari atau ditiadakan. 

Pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan 

menetapkan tujuan pendidikan nasional seperti yang disebut 

di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. 

Dalam pasal itu ditetapkan bahwa tujuan pendidikan adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur. Langkah yang diambil oleh pemerintah itu 

memang strategis. Alasannya, iman dan takwa yang kuat 

itulah yang akan mampu mengendalikan diri seseorang 

sehingga sanggup melakukan yang baik dan meninggalkan 
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yang buruk. Oleh sebab itu, pemerintah mewajibkan 

pendidikan agama kepada setiap jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan (UU No. 2/1989 pasal 39), sebab keimanan itu 

dapat diperoleh melalui pendidikan agama. 

Mencermati krisis nasionalisme di kalangan remaja atau 

pelajar saat ini, maka perlu pengutamaan pendidikan 

nasionalisme sejak dini bagi setiap individ melalui proses 

internalisasi (penghayatan) dengan pembiasaan (habituasi). 

Hukum pembiasaan itu terdiri dari enam tahapan, yakni (1) 

berpikir, (2) perekaman, (3) pengulangan, (4) penyimpanan, 

(5) pengulangan, dan (6) kebiasaan.
13

 

Berdasarkan hal ini, banyak orang tua memercayakan 

pendidikan agama bagi anaknya ke sekolah, karena di sekolah 

ada pendidikan agama dan ada guru agama. Orang tua 

agaknya merasa bahwa upaya itu telah mencukupi. Sebagian 

orang tua menambah pendidikan agama (Islam) bagi anaknya 

dengan cara menitipkan anaknya ke „pesantren sunguhan‟, 

pesantren kilat, atau mendatangkan guru agama ke rumah. 

Dengan cara itu, mereka mengira bahwa anak-anak mereka 

akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa.
14

  

Selain itu, kebijaksanaan orang tua diharapan berbekal 

pengalaman hidup, orang tua biasa menyampaikan kata-kata 

untuk meningkatkan rasa percaya diri seorang anak. Dari 

motivasi yang kuat inilah sebagai modal awal untuk semangat 

dalam belajar dan menjalani kesehariannya. Motivasi orang 

tua kepada anak merupakan salah satu tugas yang harus 

dilakukan oleh para orang tua. Orang tua yang memotivasi 

anaknya cenderung dapat meningkatkan minat dalam diri 

anak.  

Adanya model pendidikan Islam dalam kategori 

tradisional-modern akhir-akhir ini cukup membantu 

                                                           
13

 Chairul Anwar, “Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui 

Pendekatan Habituasi (Perspektif Filsafat Pendidikan), Jurnal Studi 

Keislaman, Vol. 14 no. 1 Juni 2014, h. 168, 

https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.653. 
14

 Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama dalam Keluarga, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya: 2017), hal. 3-4. 
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pendidikan Islam menghadapi era globalisasi, salah satunya 

adalah pondok pesantren. Pesantren merupakan tempat belajar 

dan mencari ilmu bagi para santri. Mencari ilmu (talab al-

„ilm) merupakan bagian dari doktrin dan tradisi Islam. Dalam 

doktrin Islam telah disebutkan bahwa kewajiban mencari ilmu 

adalah bagi setiap muslim.
15

  

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ruum: 30 

yang berbunyi: 

 

 ۚ ِ ِ ٱىهتًِ فَطََش ٱىْهبَط َعيَْيهَب ۚ ََل تَْجِذيَو ىَِخْيِق ٱَّلله ِِ َحِْيفًب ۚ فِْطَشَد ٱَّلله ي ٌْ َوْجهََل ىِيذِّ فَأَقِ

 َُ ى َُ ِه أَْمثََش ٱىْهبِط ََل يَْعيَ ِن ٌُ َوىََٰ ُِ ٱْىقَيِّ ي ىَِل ٱىذِّ  َرَٰ

 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

(Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui” (QS. Ar-Ruum: 30).
16

 

Dari ayat tersebut bisa dikatakan bahwa yang dimaksud 

dengan fitrah Allah SWT adalah ciptaan Allah SWT, artinya 

Allah SWT menciptakan manusia dengan memberinya potensi 

beragama, yaitu agama tauhid sehingga apabila ada manusia 

yang tidak beragama tauhid maka itu tidak wajar. Dan, bisa 

dipastikan bahwa keadaan seperti itu adalah karena pengaruh 

dari luar diri manusia. 

Dari sebuah hadits yang diriwayatkan dari Bukhari 

menyatakan bahwa setiap anak yang lahir itu sesuai dengan 

fitrah atau potensi beragama tauhid dari Allah SWT, tetapi 

orang tuanya (lingkungannya) yang menyebabkan anak 

tersebut keluar dari fitrah Allah SWT tersebut. Untuk 

mempertahankan fitrah tersebut, manusia juga dibekali 

                                                           
15

 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20, 

(Jakarta: Kencana, 2012), h. 35. 
16

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Semarang: 

PT. Karya Toha Putra Semarang, t.t), h. 805. 
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dengan potensi emosi sehingga dengan emosi yang ada dalam 

dirinya manusia dapat merasakan bahwa Allah itu ada.
17

 

Keluarga merupakan wadah pertama dan utama bagi 

proses pendidikan anak. Anak mempelajari nilai-nilai agama, 

akhlak budi pekerti, komunikasi dan interaksi sosial, serta 

keterampilan hidup dari keluarga dan orang tua.
18

 Anak 

adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus 

dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena 

anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus 

dijunjung tinggi serta dilindungi, supaya di masa yang akan 

dating anak tersebut dapat berguna bagi sesama dan bagi 

bangsa. Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil 

dan memiliki mental yang masih pada tahap pencarian jati 

diri, sehingga anak harus mendapat pengawasan dan 

bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga 

dapat memiliki mental dan perilaku yang baik. 

Berdasarkan hal ini, maka peran orang tua tidak hanya 

memenuhi kebutuhan anak seperti makan, minum dan 

sebagainya. Tetapi juga ada kebutuhan rohaniah yang harus 

dipenuhi, yaitu berupa pendidikan agama anak. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim: 

6. 

 

ٌْ َّبًسا َوقُىُدهَب ٱىْهبُط َوٱْىِحَجبَسحُ َعيَْيهَب  ٌْ َوأَْهيِيُن ُْى۟ا قُٓى۟ا أَّفَُغُن ٍَ َِ َءا يَأَيُّهَبٱىهِزي

ئَِنخٌ ِغََلظٌ ِشَذاٌد ّله 
ٓ يََٰ ٍَ  

 َُ ُشو ٍَ ب يُْؤ ٍَ  َُ ٌْ َويَْفَعيُى َشهُ ٍَ بٓ أَ ٍَ  َ َُ ٱَّلله  يَْعُصى

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 

dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

                                                           
17

 Hasbi W. A. P dan Harrys Pratama Teguh, Pendidikan Agama Islam 

Era Modern, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2019), h. 10. 
18

 Adrian dan Muhammad Irfan Syaifuddin, “Peran Orang Tua sebagai 

Pendidik Anak dalam Keluarga”, Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial 

Keagamaan, Vol. 3 No. 2 Desember 2017, h. 154, 

https://doi.org/10.32923/edugama.v3i2.727 
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yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S At-Tahrim: 6)
19

 

Dari ayat di atas, dapat dipahami sebagai bentuk perintah 

kepada orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari api 

neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disampaikan bahwa maksud 

ayat di atas yaitu bentuk kewajiban untuk memerintahkan 

anggota keluarga agar taat kepada Allah dan melarang dari 

bermaksiat kepada-Nya sehingga tidak terjerumus ke dalam 

api neraka. Memerintahkan keluarga dengan berzikir 

(mengingat Allah), maka Allah akan menyelamatkan dari 

neraka.
20

 

Dari pernyataan di atas, sebagian besar orang tua 

memutuskan untuk memasukkan anaknya ke pondok 

pesantren dengan tujuan agar anaknya memiliki ilmu 

pengetahuan agama, berakhlak mulia, taat kepada perintah 

Allah dan dapat mengarahkan hidupnya kepada kebaikan. 

Para orang tua memercayakan pondok pesantren sebagai 

tempat belajar untuk anak-anak mereka. Selain itu juga 

keuntungan lain bagi orang tua adalah ketenangan pikiran 

mengetahui bahwa anak-anak mereka aman, mengetahui 

dengan siapa anak mereka bergaul, dan mengetahui bahwa 

anak belajar agama secara nyaman dan terhindari dari hal 

negatif.  

Mengikuti tuntutan zaman, pesantren modern tidak secara 

mendalam diajarkan pengetahuan seperti kitab-kitab klasik, 

akan tetapi lebih banyak membahas mengenai kitab/buku 

kontemporer yang dianggap relevan dengan tuntutan zaman. 

Pondok pesantren modern bukan hanya sebagai tempat belajar 

bagi santri, melainkan merupakan tempat proses hidup itu 

sendiri dalam bentuk umum. Erat kaitannya dengan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pesantren modern 

menjadi simulator yang dapat memancing dan meningkatkan 

rasa ingin tahu santrinya secara berkelanjutan. Sementara 

                                                           
19

 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 1148. 
20

 Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, Mudah Tafsir Ibnu Katsir¸ (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2017), h. 418. 
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dalam pengembangan pendidikan, pesantren modern memiliki 

tanggung jawab sebagai sekolah umum yang berciri khas 

Islam sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia.
21

 

Pilihan orang tua untuk memasukkan anaknya ke 

pesantren adalah bagian dari proses pengambilan keputusan 

yang dipengaruhi oleh pemikiran rasional. Bahwa ketika 

seorang individu dihadapkan dengan keputusan yang penting, 

aktor rasional akan terlibat dalam pencarian informasi 

sebelum menentukan keputusan. Untuk membuat keputusan 

mengenai pendidikan anak-anak, tentunya orang tua akan 

bergantung pada nilai-nilai pribadi mereka dan tujuan 

pendidikan yang diinginkan. Pada hakikatnya, setiap individu 

memiliki emosi. Menurut Goleman, emosi merujuk pada 

suatu perasaan dan pikiran khasnya, suatu keadaan biologis 

dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk 

bertindak.
22

 

Sepanjang hidup manusia akan selalu dihadapkan pada 

pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif dalam pengambilan 

keputusan. Setelah seseorang berada pada situasi pengambilan 

keputusan, maka selanjutnya adalah melakukan tindakan 

untuk mempertimbangkan, menganalisis, melakukan prediksi, 

dan menjatuhkan pilihan terhadap pilihan-pilihan yang ada. 

Dalam proses pengambilan keputusan ini tentunya digunakan 

pendekatan untuk melaluinya. 

Pendekatan dalam pengambilan keputusan dibagi menjadi 

dua, yaitu rasional dan emosional. Rasional erat kaitannya 

dengan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan 

semua alternatif dengan segala akibat dari pilihan yang 

                                                           
21

 Abdul Tolib, “Pendidikan di Pondok Pesantren Modern”, Risalah: 

Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1 No. 1 Desember 2015, h. 63-64, 

https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v2i1.12. 
22

 Ee Junaidi Sastradiharja dan Windy Dian Sari, “Pengaruh Persepsi 

Faktor Rasional dan Emosional Terhadap Kepuasan Orang Tua Siswa di 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Lentera Ilmu Kota Tangerang”, Andragogi: 

Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1 No. 1 

Tahun 2019, h. 118, https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i1.50. 
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diambilnya, menyusun segala akibat dan memperhatikan skala 

pilihan yang pasti dan memilih alternatif yang memberikan 

hasil maksimal. Sedangkan emosional, pengambilan 

keputusan dengan aspek emosional terkait kebiasaan dan 

pengalaman, perasaan yang mendalam, pemikiran yang 

reflektif dan naluri dengan menggunakan proses alam bawah 

sadar.
23

 

Pada umumnya remaja yang masuk ke pondok pesantren 

mendapat dorongan dan dukungan dari orang terdekatnya baik 

orang tua maupun keluarganya. Motivasi remaja dalam 

memilih melanjutkan pendidikan ke pesantren sebagian besar 

karena dorongan orang tuanya dan sebagian besarnya lagi 

karena keinginan sendiri. Semakin kuat motivasi yang di 

dapat oleh remaja yang memilih pondok pesantren membuat 

anak tersebut lebih mampu mencapai tujuan bersekolah di 

pondok pesantren. 

Proses pemilihan pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan remaja awal bagi anak merupakan bagian dari 

pengambilan keputusan yang tentunya didasari oleh pemikiran 

rasional dan emosional, orang tua berperan dalam memotivasi 

anak dalam membuat keputusan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti di lokasi penelitian dengan pengurus Pondok Pesanten 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna, pada tanggal 13 September 

2021, diperoleh data jumlah santri di Pondok Pesantren 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna dari tahun 2018 – 2021 yang 

mengalami peningkatan. Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa ada peningkatan jumlah santri setiap tahunnya. Dengan 

demikian, peneliti ingin melihat rasionalitas dan emosional 

orang tua dalam memotivasi anak memilih Pondok Pesantren 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna sebagai lembaga pendidikan 

                                                           
23

 Ismi Latifah, Nurhadi, dan Siany Indria Liestyasari, “Rasionalitas 

Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan Jurusan Kuliah Anak Melalui 

Analisis Teori Pilihan Rasional James S. Coleman (Universitas Sebelas 

Maret), Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial Ant, Vol. 8 No. 1 Tahun 

2017, h. 4. 
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remaja awal. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti 

“Analisis Rasional dan Emosional Orang Tua dalam 

Memotivasi Anak Memilih Pondok Pesantren Di‟ayatul 

Islamiyah sebagai Lembaga Pendidikan Remaja Awal”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis 

hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada 

Rasional dan Emosional Orang Tua dalam Memotivasi 

Anak Memilih Pondok Pesantren Di‟ayatul Islamiyah 

Seriguna sebagai Lembaga Pendidikan Remaja Awal. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis 

membuat sub fokus penelitian sebagai berikut: 

a. Rasional orang tua dalam memotivasi anak memilih 

pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna 

sebagai lembaga pendidikan remaja awal. 

b. Emosional orang tua dalam memotivasi anak memilih 

pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna 

sebagai lembaga pendidikan remaja awal. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian, 

maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana rasional orang tua dalam memotivasi anak 

memilih pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna 

sebagai lembaga pendidikan remaja awal? 

2. Bagaimana emosional orang tua dalam memotivasi anak 

memilih pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna 

sebagai lembaga pendidikan remaja awal? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan rasional orang tua dalam 

memotivasi anak memilih pondok pesantren Di‟ayatul 

Islamiyah Seriguna sebagai lembaga pendidikan remaja 

awal, 

2. Untuk mendeskripsikan emosional orang tua dalam 

memotivasi anak memilih pondok pesantren Di‟ayatul 

Islamiyah Seriguna sebagai lembaga pendidikan remaja 

awal. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi pondok pesantren yang sedang dalam proses 

pemaksimalan agar mendapat kepercayaan dari orang 

tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok 

pesantren. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian bagi peneliti yang berhubungan dengan 

masalah ini, sehingga hasilnya lebih mendalam. 

c. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian lain. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Sebagai pendorong semangat belajar siswa karena 

mereka dapat mengetahui keunggulan pondok 

pesantren di era globalisasi. 

2) Memberikan gambaran secara umum tentang 

alasan dan motivasi orang tua dalam memilih 

pondok pesantren bagi anaknya sebagai lembaga 

pendidikan remaja awal. 

b. Bagi orang tua, dalam penelitian diharapkan mampu 

memberikan gambaran secara umum tentang rasional 

dan emosional orang tua dalam memotivasi anaknya 

dalam memilih pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan remaja awal. 
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c. Bagi pondok pesantren, diharapkan penelitian ini 

mampu memberikan gambaran secara umum 

mengenai alasan dan tujuan orang tua memilih 

pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan remaja 

awal bagi anaknya. Dan juga dapat mengetahui 

keinginan serta harapan orang tua dan anak saat 

setelah bergabung ke pondok pesantren. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Meita Arsita, Nurhadi, dan Atik Catur Budiati (2016), 

“Rasional Pilihan Orang Tua Terhadap Pesantren 

Sebagai Lembaga Pendidikan Remaja Awal”. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

jenis studi kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa meskipun orang tua berasal dari latar belakang 

profesi yang berbeda terdapat kesamaan alasan antar 

orang tua menyekolahkan anaknya di pesantren. Alasan 

tersebut diantaranya adalah keinginan agar anak memiliki 

akhlak yang bagus, perasaan ketidakmampuan mendidik 

anak di rumah, biaya pendidikan asrama yang murah, dan 

agar anak memperoleh pendidikan agama yang lebih 

baik.
24

  

2. Syaiful (2020), “Preferensi Orang Tua dalam Memilih 

Pondok Pesantren sebagai Tempat Pendidikan bagi 

Anak”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa preferensi pilihan orang tua memilih 

pondok pesantren sebagai tempat pendidikan bagi 

anaknya karena rasa kepercayaan bahwa hanya dengan 

                                                           
24

 Meita Arsita, Nurhadi, dan Atik Catur Budiati, “Rasionalitas Pilihan 

Orang Tua Terhadap Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Remaja Awal”, 

Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial Ant, Vol. 5 No. 2 Tahun 2015, h. 

15. 
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sistem pondoklah pembentengan nilai dan moral bagi 

anaknya dapat dilakukan.
25

 

3. Imas Isti Patimah, M. Fadhil Nurdin, dan Hadiyanto A. 

Rachim (2021), “Model Pesantren Modern: Pilihan 

Rasional Keluarga bagi Pendidikan Anak di Era 

Globalisasi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah keluarga 

memilih model pesantren modern merupakan pilihan 

rasional karena memenuhi dasar teori pilihan rasional 

dimana keluarga menentukan tujuan dalam menentukan 

pilihannya dengan sumber daya yang dimilikinya dan 

keputusan keluarga yang disepakati antara orang tua dan 

anak.
26

 

4. Fithriani (2020), “Peran Orang Tua Memberikan 

Motivasi Terhadap Prestasi Anak dalam Keluarga”. Hasil 

dari penelitian ini adalah orang tua memiliki peran yang 

sangat penting bagi pendidikan anaknya salah satunya 

yaitu sebagai motivator yang senantiasa memberikan 

dorongan kepada anaknya sebagai penunjang keberhasilan 

prestasi di sekolahnya.
27

 

5. Ismi Latifah, Nurhadi, dan Siany Indria Liestyasari 

(2017), “Rasionalitas Orang Tua dalam Pengambilan 

Keputusan Jurusan Kuliah Anak Melalui Analisis Teori 

Pilihan Rasional James S. Coleman”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Hasil 

dari penelitian ini adalah orang tua lebih dominan dalam 

pengambilan keputusan untuk menentukan jurusan kuliah 

                                                           
25

 Syaiful, “Preferensi Orang Tua dalam Memilih Pondok Pesantren 

sebagai Tempat Pendidikan bagi Anak”, JKPI: Jurnal Konseling Pendidikan 

Islam, Vol. 1 No. 2 Juli 2020, h. 125, https://doi.org/10.32806/jkpi.v1i2.27. 
26

 Imas Siti Patimah, M. Fadhil Nurdin, dan Hadiyanto A. Rachim, 

“Model Pesantren Modern: Pilihan Rasional Keluarga bagi Pendidikan Anak 

di Era Globalisasi”, Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 

Vol. .5 No. 2 Juni 2021, h. 109, https://doi.org/10.24198/jsg.v5i2.27039. 
27

 Fithriani, “Peran Orang Tua Memberikan Motivasi Terhadap 

Prestasi Anak dalam Keluarga”, Jurnal Intelektualita, Vol. 9 No. 2 Tahun 

2020, h. 12. 
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anak, dan anak menyepakati suatu jurusan dikarenakan 

terdapat norma yang berlaku bagi orang tua di dalam 

keluarga dan lingkungan masyarakat serta bagi anak 

kepada orang tuanya yang menyebabkan anak kemudian 

mematuhi pengambilan keputusan yang dilakukan orang 

tua berdasarkan dengan rasionalitas mereka.
28

 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, 

terdapat perbedaan yang diangkat oleh penulis pada penelitian 

kali ini. Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan 

kepada rasional dan emosional orang tua dalam memotivasi 

anak dalam memilih pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah 

Seriguna sebagai lembaga pendidikan remaja awal. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan Bogdan dan Taylor 

bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
29

 Penelitian kualitatif berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
30

 

                                                           
28

 Ismi Latifah, Nurhadi, dan Siany Indria Liestyasari, Op. Cit, h. 6. 
29

 I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Nilacakra, 2018), h. 4. 
30

 Alby Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8. 



18 
 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif, maka data yang akan diolah berupa kata-kata, 

gambar atau perilaku. Data tersebut dituangkan ke dalam 

bentuk kualitatif yang lebih dari sekedar angka dan 

frekuensi, bukan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik.  Prosedur penelitian ini menghasilkan data secara 

deskriptif yaitu berupa kata-kata dari sumber manusia 

yang telah diamati dan dokumen yang terkait peristiwa 

serta fenomena yang dialami oleh subyek penelitian 

seperti perilaku, persepsi dan motivasi. Peneliti 

mengumpulkan data yang telah diperoleh dari 

pelaksanaan penelitian di lapangan. Lapangan dalam hal 

ini diartikan sebagai lokasi penelitian. 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu fenomena penelitian yang 

memaparkan atau menggambarkan hasil dari pengamatan 

keadaan-keadaan atau status fenomena yang terjadi secara 

alamiah yang berasal baik dari kata-kata tertulis maupun 

lisan dari orang yang menjadi subyek peneliti, yang 

diuraikan dalam bentuk naratif dimana tujuan akhirnya 

untuk menemukan suatu makna. Data tersebut bisa berasal 

dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, 

dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumen 

resmi lainnya.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif bersifat deskriptif untuk 

memaparkan atau mendeskripsikan data berdasarkan 

pembahasan dari analisis rasional dan emosional orang 

tua dalam memotivasi anak memilih pondok pesantren 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna sebagai lembaga pendidikan 

remaja awal. 

 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan atau Field Research karena 

data yang akan diperoleh untuk penelitian ini dilakukan 
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dengan cara meneliti ke lapangan. Maka penulis akan 

melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi 

dari orang tua yang anaknya sedang menjalani pendidikan 

di Pondok Pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna. 

Penulis akan meneliti dan mengumpulkan informasi 

mengenai bagaimana rasional dan emosional orang tua 

dalam memotivasi anaknya untuk memilih Pondok 

Pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna sebagai lembaga 

pendidikan bagi anaknya. 

 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

a. Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah orang tua 

dari santri di Pondok Pesantren Di‟ayatul Islamiyah 

Seriguna yang anaknya tengah menempuh pendidikan 

di pondok pesantren tersebut. Pada penelitian ini, 

partisipan yaitu sebagai informan akan diajukan 

beberapa pertanyaan seputar permasalahan yang 

sedang dikaji, lalu peneliti akan mengumpulkan hasil 

yang di dapat dari informan dan dikelola menjadi 

sumber data dari penelitian ini. 

b. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kediaman 

orang tua/wali santri yang mana anaknya tengah 

menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Di‟ayatul 

Islamiyah Seriguna, Seriguna, Teluk Gelam, 

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemilihan lokasi ini 

dikarenakan agar mempermudah penulis berinteraksi 

dan menilai langsung pada objek yang diteliti. Pada 

penelitian ini penulis akan meneliti orang tua yang 

mana anaknya tengah menempuh pendidikan di 

Pondok Pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna. 
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4. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, ada beberapa teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu sebagai 

berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek 

penelitian baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu partisipatif dan nonpartisipatif. 

1) Observasi Partisipatif 

Dalam observasi partisipatif (participatory 

observation) pengamat ikut serta dalam kegiatan 

yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai 

peserta rapat atau peserta pelatihan. 

2) Observasi Nonpartisipatif 

Dalam observasi nonpartisipatif 

(nonparticipatory observation) pengamat tidak 

ikut serta dalalm kegiatan, dia hanya berperan 

mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.
31

 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipatif, dimana peneliti tidak ikut serta dalam 

kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati 

kegiatan. Kalaupun ikut dalam kegiatan itu hanya 

dalam lingkup yang terbatas sesuai kubutuhan peneliti 

untuk memperoleh data yang benar benar valid 

mengenai sikap rasional dan emosional orang tua 

dalam memotivasi anak memilih pondok pesantren 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna sebagai lembaga 

pendidikan remaja awal. Peneliti melakukan observasi 

secara langsung terhadap orang tua santri pondok 

pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna serta 

dokumen-dokumen pondok pesantren Di‟ayatul 

Islamiyah Seriguna untuk mendapatkan data berupa 

profil pondok pesantren, buku pedoman santri selama 

                                                           
31

 Ibid., h. 124-125. 
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berada di pondok pesantren, data kunjungan orang 

tua, data kegiatan siswa di asrama, dan laporan 

kegiatan siswa di asrama.  

 

b. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih secara langsung atau percakapan 

dengan maksud tertentu. Jenis wawancara ada dua 

yaitu terpimpin dan tak terpimpin. 

1) Wawancara Terpimpin 

Wawancara terpimpin ialah tanya jawab yang 

terarah untuk mengumpulkan data-data yang 

relevan saja. Kelemahan teknik ini adalah: kesan-

kesan seperti angket yang diucapkan, suasana 

menjadi kaku dan formal. Sedangkan keuntungan 

teknik ini adalah: pertanyaan sistematis sehingga 

mudah diolah kembali, pemecahan masalah lebih 

mudah memungkinkan analisa dan kesimpulan 

yang diperoleh lebih reliable. 

2) Wawancara Tak Terpimpin 

Wawancara tak terpimpin adalah wawancara 

yang tidak terarah. Kelemahannya ialah; tidak 

efisien waktu, biaya, dan tenaga. Keuntungannya 

ialah; cocok untuk penelitian pendahuluan, tidak 

memerlukan keterampilan bertanya dan dapat 

memelihara kewajaran suasana. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

wawancara secara langsung dengan orang tua santri 

pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan alasan 

rasional dan emosional orang tua dalam memotivasi 

anak memilih pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah 

Seriguna sebagai lembaga pendidikan remaja awal. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan 

data dengan mencatat data-data yang sudah ada. 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen.
32

 Dalam hal ini aspek yang 

didokumentasikan adalah proses wawancara dan 

kuisioner dengan orang tua dan santri di pondok 

pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna. Peneliti juga 

mengumpulkan dokumen-dokumen lainnya seperti 

dokumen pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah 

Seriguna (sejarah, profil, letak geografis dll), data 

identitas orang tua santri, data identitas santri, data 

kunjungan orang tua, foto kegiatan wawancara hingga 

bukti rekaman suara antara peneliti dengan 

narasumber.  

 

5. Prosedur Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, serta membuat simpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
33

 

Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi dalam 

tiga alur kegiatan ynag terjadi secara bersamaan. Ketiga 

alur tersebut adalah reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan bagian dari analilsis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

                                                           
32

 Ibid., h. 140-149. 
33

 Ibid., h. 162. 



23 
 

dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-

simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data 

yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup 

banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan 

rinci, untuk itu dibutuhkan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya lalu 

membuang bagian yang tidak diperlukan. Dengan 

begitu, maka data yang nantinya akan dipaparkan 

dalam penelitian ini lebih jelas dan mudah dipahami. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowcard, dan sejenisnya. 

Setelah data-data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, 

penyajian data disajikan dalam uraian teks yang 

bersifat naratif. Tujuan dari pendisplayan data ini 

adalah agar hasil dari penelitian ini mudah untuk 

difahami. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian 

yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir 

yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau 

keputusan yang diperoleh berdasarkan metode 

berpikir deduktif atau induktif. Dengan langkah ini 

maka diharapkan dapat menjawab rumusan masalah 

yang telah ditetapkan sehingga menjadi suatu masalah 

yang sudah jelas dan memungkinkan dapat ditemukan 

temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 
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mengenai objek yang sebelumnya belum jelas atau 

masih abstrak hingga setelah diteliti menjadi jelas. 

 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan suatu tingkat pengukuan 

dari hasil penelitian yang mana akan ditentukan dari 

credibility dengan maksud untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang berkualitas. Uji keabsahan data diperlukan 

dalam penelitian agar penelitian ini dapat dipercaya dan 

tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Pemeriksaan 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi berarti pengumpulan data dengan 

cara menggabungkan data dari berbagai teknik dan 

sumber data yang telah ada. Ada tiga macam teknik 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triagulasi teknik, dan 

triangulasi waktu. 

a. Triangulasi sumber, yaitu melakukan pengecekan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menguji 

kredibilitas data. 

b. Triangulasi teknik, yaitu mengecek data dari sumber 

yang sama dengan teknik/cara yang berbeda atau 

bermacam-macam (misal dari wawancara, observasi, 

dokumentasi, dll). 

c. Teknik triangulasi waktu, yaitu mengumpulkan data 

pada waktu dan situasi tertentu, karena waktu juga 

sering mempengaruhi kredibilitas data. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Guna untuk mempermudah dalam menguraikan 

pembahasan serta untuk memperoleh pembahasan yang 

sistematis, maka peneliti perlu memaparkan susunan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan merupakan bagian yang berisi 

tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

fokus dan sub fokus penelitian, rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Landasan Teori berisi tentang uraian teoritis 

yang bersumber baik itu dari tinjauan pustaka 

atau buku-buku, jurnal ilmiah dan teori-teori 

yang bersangkutan dengan penelitian yang 

dibahas, yang berujung pada kesimpulan yang 

dihasilkan peneliti. Teori ini mencakup 

pembahasan mengenai konsep pilihan 

rasional, teori pilihan rasional James S. 

Coleman, rasionalitas menurut max weber, 

pengertian emosi, pengertian emosi menurut 

para ahli, bentuk-bentuk emosi, kematangan 

emosi, keputusan emosional, pengertian 

orang tua, peran orang tua, tanggung jawab 

orang tua, pola interaksi antara remaja dan 

orang tua, pengertian motivasi, fungsi 

motivasi, macam-macam motivasi, motivasi 

yang diberikan orang tua, pengertian remaja, 

ciri-ciri perkembangan remaja, karakteristik 

perkembangan remaja, tugas perkembangan 

remaja, pengertian pondok pesantren, tujuan 

pendidikan pondok pesantren, fungsi dan 

peran pondok pesantren, dan tipe-tipe pondok 

pesantren. 

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian yang 

menjelaskan tentang gambaran umum atau 

kondisi tempat dan objek penelitian yaitu 

pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah 

Seriguna, mendeskripsikan data penelitian 

berupa fakta-fakta dan data-data penemuan 

penelitian sesuai fokus penelitian dan 

pertanyaan penelitian yang diajukan.  
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BAB IV : Analisis Data Penelitian merupakan bagian 

yang berisi tentang analisis data-data yang 

diperoleh sebagaimana yang telah disajikan 

pada bab III dan temuan penelitian berupa 

deskripsi dari data yang diperoleh melalui 

penelitian. 

BAB V : Penutup merupakan bagian yang berisi 

tentang simpulan diperoleh dari hasil analisis 

dan interpretasi data yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya yang disajikan secara 

ringkas dan rekomendasi yaitu berupa saran-

saran atau harapan peneliti kepada pondok 

pesantren, orang tua santri, dan santri di 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan dan 

Memotivasi Anak 

1. Motivasi 

a. Pengertian Motivasi 

Nasution mengartikan motivasi sebagai suatu 

kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motivasi dapat dikatakan sebagai 

satu daya pendorong, kekuatan seseorang, sarana 

untuk membangun kesiapan dan keinginan yang kuat 

dalam diri anak. Menurut Sardiman, motivasi 

merupakan serangkaian usaha dengan tujuan untuk 

mempersiapkan suatu lingkungan atau kondisi yang 

mana dapat menarik perhatian orang dan kemudian 

ingin melakukan hal tersebut. Menurut Hamzah, 

menjelaskan bahwa motivasi adalah sebuah 

rangsangan-rangsangan baik yang bersumber dari diri 

sendiri maupun dari luar yang menjadi suatu 

dorongan bagi seseorang sehingga ada kemauan atau 

ingin melakukan sesuatu dengan tujuan mengubah 

pola tingkah laku serta aktivitas tertentu yang lebih 

baik dari sebelumnya.
34

 

Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” 

dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Menurut Malthis, motivasi adalah keinginan 

dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang 

tersebut bertindak. Biasanya orang bertindak karena 

sesuatu alasan untuk mencapai sebuah tujuan. Secara 

                                                           
34

 Mega Adevita dan Widodo, “Peran Orang Tua pada Motivasi 

Belajar Anak dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19”, 

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol. 5 No. 1 Tahun 2021, h. 70. 
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sederhana, definisi motivasi dapat diartikan sebagai 

dorongan. Beberapa penulis mendefinisikan motivasi 

sebagai berikut: 

a. J.P. Chaplin menjelaskan bahwa motivasi adalah 

suatu variabel yang ikut campur tangan dalam 

menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam 

organisme yang membangkitkan, mengelola, 

mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku 

menuju satu sasaran. 

b. Hariandja menjelaskan motivasi adalah suatu 

proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong 

seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan 

mengarah kepada ketercapaian tujuan tertentu.  

Motivasi secara umum sering diartikan sebagai 

sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dapat 

mendorong, menggerakkan, mengaktifkan, dan 

mengarahkan perilaku seseorang. Dapat dikatakan 

bahwa motivasi itu ada di dalam diri seseorang dalam 

wujud niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin 

dicapai. Motivasi seseorang tergantung pada kuat 

lemahnya orang tersebut dalam melakukan sesuatu 

pekerjaan. Motif adakalanya diartikan sebagai suatu 

dorongan dan gerak hati yang terdapat dalam diri 

seseorang.
35

 Pada hakekatnya, motivasi yang paling 

kuat dan berpengaruh adalah motivasi yang timbul 

dari diri sendiri kemudian didukung oleh motivasi 

yang berasal dari orang terdekat. Secara praktis dapat 

dikatakan bahwa motivasi merupakan harapan akan 

hasil dari sesuatu yang dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu. 
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 Aldo Herlambang Gardjito, Mochammad Al Musadieq, dan 

Gunawan Eko Nurtjahjono, “Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 13 No. 1 

Agustus 2014, h.1. 

 



29 
 

b. Fungsi Motivasi 

Usaha yang terdapat dalam diri seseorang tidak 

akan dapat mencapai hasil yang baik jika tanpa 

adanya motivasi atau dorongan. Demikian juga dalam 

memotivasi anak membuat keputusan dalam memilih 

tempat belajarnya. Dalam proses penentuan keputusan 

memilih tempat belajar bagi anak, motivasi orang tua 

mempunyai peran yang sangat penting. Menurut 

Sardiman, motivasi memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, sebagai 

penggerak atau motor yang melepaskan energi. 

Motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan 

yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi 

dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan 

perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan 

guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi 

tujuan tersebut. 

 

c. Macam-Macam Motivasi 

Adapun macam-macam motivasi yaitu sebagai 

berikut: 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

berasal dari dalam diri seseorang, motivasi 

intrinsic tidak perlu dirangsang dari luar. Motivasi 

intrinsic timbul tidak memerlukan rangsangan 

dari luar karena memang telah ada dalam diri 

individu sendiri, yaitu sesuai dengan 

kebutuhannya sendiri. 
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2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik mengacu pada motivasi 

yang datangnya dari luar dari individu. Seseorang 

yang termotivasi oleh ekstrinsik tidak menikmati 

kegiatan yang dilakukannya. Dimana seseorang 

terlibat dalam suatu aktivitas hanya karena 

mengharapkan beberapa imbalan seperti 

penghargaan, hadiah, uang, ataupun pujian. 

Imbalan yang didapatkan bisa memberikan 

kepuasan atau kesenangan walaupun kegiatan 

yang dilakukan tidak memberikan rasa kepuasan 

dan kesenangan diri sendiri. 

 

d. Motivasi yang Diberikan Orang Tua 

Orang tua ialah pendidik utama bagi anak. Orang 

tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak. 

Keluarga adalah awal atau bentuk pertama pendidikan 

anak. Pada umumnya, pendidikan dalam rumah 

tangga bukanlah tolak dari kesadaran dan pengertian 

yang lahir dari pengetahuan pendidik, melainkan 

karena kodrat suasana dan strukturnya memberikan 

kemungkinan alami untuk membangun situasi 

pendidikan. Situasi pendidikan terwujud berkat 

adanya pergaulan dan hubungan pengaruh 

mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua 

dan anak. 

Selain kewajiban untuk mendidik, orang tua juga 

harus membimbing yaitu mengawasi perkembangan 

anak supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak 

baik. Oleh sebab itu, orang tua selalu memberikan 

bimbingan dan pengarahan agar anaknya berada di 

jalan Allah Swt. dan menjauhi hal-hal yang dilarang 

dalam ajaran Islam. Motivasi orang tua juga 

merupakan suatu bentuk perhatian, pujian, 

pengawasan, maupun tempat mendapatkan nasihat. 
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Adapun bentuk motivasi yang diberikan orang tua 

sebagai upaya menunjang keberhasilan anak, sebagai 

berikut: 

a. Memberikan contoh tauladan. Contoh tauladan 

dari orang tua dapat dilihat dari tindakan sehari-

hari dari orang tua kepada anak-anaknya. Anak 

merupakan peniru terbesar di dunia ini, mereka 

dapat meniru apa-apa yang mereka lihat dan apa 

yang mereka dengar. Dengan demikian, sudah 

seharusnya bagi orang tua untuk dapat 

memberikan contoh-contoh yang positif dan 

tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 

b. Memberikan bimbingan dan nasihat, bimbingan 

adalah suatu proses pemberian bantuan yang 

dilakukan secara berkesinambungan agar individu 

tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia 

sanggup dan keadaan keluarga serta 

kehidupannya. Orang tua dapat memberikan 

bimbingan dan nasihat kepada anak agar mampu 

mempertimbangkan potensi, bakat, minat, dan 

kemampuan yang dimiliki anak. 

 

2. Orang Tua 

a. Pengertian Orang Tua 

Menurut Patmonodewo, orang tua adalah guru 

pertama bagi anak-anaknya. Orang tua adalah orang 

yang diberi amanat dari Allah untuk mendidik anak 

dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab atas 

perkembangan dan kemajuan anak. Dalam hal ini 

orang tua terdiri dari (keluarga; ayah, ibu, serta 

saudara adik dan kakak). Meskipun orang tua pada 

dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu orang tua 

kandung, orang tua asuh, dan orang tua tiri. Tetapi 

semua hal tersebut diartikan sebagai keluarga. Orang 

tua biologis juga dapat didefinisikan sebagai 

memberikan arti kehidupan, mengasihi dan 
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memelihara sejak kecil walaupun bukan sosok yang 

melahirkan ke dunia, namun juga termasuk orang tua 

kita tanpa perbedaan. 
36

  

Pengertian orang tua tentunya tidak terlepas dari 

pengertian keluarga, karena orang tua merupakan 

bagian keluarga besar yang sebagian telah tergantikan 

oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan 

anak-anak. Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dan 

perempuan berdasarkan hukum undang-undang 

perkawinan yang sah. Orang tua adalah komponen 

keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan merupakan 

hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah dan 

dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua 

memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, 

dan membimbing anaknya untuk mencapai tahapan 

tertentu sehingga menghantarkan anak tersebut untuk 

siap dalam kehidupan bermasyarakat. 
37

 

Menurut Miami dalam Lestari bahwasannya 

orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam 

perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung 

jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang 

dilahirkannya. Sedangkan menurut Gunarsa dalam 

Slameto, orang tua adalah dua individu yang berbeda 

lalu memasuki hidup bersama dengan membawa 

pandangan, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Selain 

itu, Nasution dalam Slameto menjelaskan bahwa 

orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab 

dalam suatu keluarga atau dalam tugas rumah tangga 

yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai 

bapak dan ibu.
38
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 Efrianus Ruli, “Tugas dan Peran Orang Tua dalam Mendidik 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa orang tua adalah dua indiviu yang terikat 

dalam perkawinan yang sah dan diberi amanat oleh 

Allah SWT untuk mendidik anak dengan penuh kasih 

sayang dan tanggung jawab atas perkembangan anak 

dan segala tugas rumah tangga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

b. Peran Orang Tua 

Menurut Soekamto, peran adalah aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia sedang menjalankan suatu peranan. 

Sedangkan menurut pendapat Johnson dalam Slameto 

bahwasannya peran adalah seperangkat perilaku antar 

pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan 

pribadi dalam posisi dan situasi tertentu.
39

 

Dalam hal ini mengenai pendidikan, peran orang 

tua dalam pendidikan anak sangatlah penting. 

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak 

menjadi mutlak penyempurna dari nilai-nilai yang 

diajarkan di sekolah, sebab pendidikan anak harus 

mengandung unsur afeksi, perasaan, sentuhan nurani, 

dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Peran orang tua sebagai pendidikan bagai anak 

dalam keluarga tercermin dalam firman Allah SWT 

surah Al-Luqman: 13-19. 

 

 ٌٌ ٌٌ َعِظي ْشَك ىَظُْي ُه ٱىشِّ ِ ۖ إِ ًه ََل تُْشِشْك ثِٱَّلله جَُْ ُِ ّلِْثِْهِۦ َوهَُى يَِعظُهُۥ يََٰ َََٰ  َوإِْر قَبَه ىُْق

 ُِ ِِ أَ ْي ٍَ يُهُۥ فًِ َعب ٍِ َوفَِصَٰ ًَٰ َوْه هُۥ َوْهًْب َعيَ ٍُّ يَْتهُ أُ ََ ىَِذْيِه َح َِ ثَِىَٰ َّغَٰ ْيَْب ٱْْلِ َوَوصه

ِصيشُ  ََ ًه ٱْى ىَِذْيَل إِىَ  ٱْشُنْش ىًِ َوىَِىَٰ

ب ۖ  ََ ٌٌ فَََل تُِطْعهُ ب ىَْيَظ ىََل ثِهِۦ ِعْي ٍَ ٓ أَُ تُْشِشَك ثًِ  ًَٰ هََذاَك َعيَ َوإُِ َجَٰ

 ٌْ ْشِجُعُن ٍَ ًه  ٌه إِىَ ًه ۚ ثُ ِْ أََّبَة إِىَ ٍَ ْعُشوفًب ۖ َوٱتهجِْع َعجِيَو  ٍَ ّْيَب  ب فًِ ٱىذُّ ََ َوَصبِحْجهُ

 َُ يُى ََ ٌْ تَْع ب ُمْتُ ََ  فَأَُّجِّئُُنٌ ثِ
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ِد أَْو فًِ  َىَٰ َََٰ ِْ َخْشَدٍه فَتَُنِ فًِ َصْخَشٍح أَْو فًِ ٱىغه ٍِّ ْثقَبَه َحجهٍخ  ٍِ ًه إِّههَبٓ إُِ تَُل  جَُْ يََٰ

َ ىَِطيٌف َخجِيشٌ  ُه ٱَّلله ُ ۚ إِ  ٱْْلَْسِض يَأِْد ثِهَب ٱَّلله

بٓ  ٍَ  ًَٰ َْنِش َوٱْصجِْش َعيَ َُ ِِ ٱْى ْعُشوِف َوٱّْهَ َع ََ ْش ثِٱْى ٍُ حَ َوْأ يَىَٰ ٌِ ٱىصه ًه أَقِ جَُْ يََٰ

ىسِ  ٍُ ًِ ٱْْلُ ِْ َعْض ٍِ ىَِل  ُه َرَٰ  أََصبثََل ۖ إِ

َ ََل يُِحتُّ ُموه  ُه ٱَّلله َشًحب ۖ إِ ٍَ ِش فًِ ٱْْلَْسِض  َْ َك ىِيْهبِط َوََل تَ ْش َخذه َوََل تَُصعِّ

ْختَبٍه فَُخىسٍ  ٍُ  

يشِ  َِ ِد ىََصْىُد ٱْىَح ُه أََّنَش ٱْْلَْصَىَٰ ِ َصْىتَِل ۚ إِ ٍِ ْشيَِل َوٱْغُضْط  ٍَ  َوٱْقِصْذ فًِ 

 

Artinya: “13. Dan (ingatlah) ketika Luqman 

berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kezaliman yang besar.; 14. Dan Kami perintahkan 

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu 

bapalmua; ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 

menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-

Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu.; 15. Dan jika keduanya 

memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku 

sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, 

maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan 

pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 

ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, 

kemudian hanya kepada-Ku lah kembalimu, maka 

Kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.; 

16. (Luqman berkata): “Hai anakku, sesungguhnya 

jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan 

berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, 

niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). 

Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha 

Mengetahui.; 17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan 

suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. 
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Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal 

yang diwajibkan (oleh Allah).; 18. Dan janganlah 

kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi 

dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.; 

19. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan 

lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk 

suara iala suara keledai.”
40

 

Islam sangat memperhatikan pendidikan anak di 

dalam sebuah rumah tangga. Peran orang tua sebagai 

pendidik anak adalah yang pertama dan utama dalam 

keluarga. Orang tua menjalankan peran dan tugas 

untuk mendidik anak, memperhatikan perkembangan 

dan pertumbuhan anak, dan mewujudkan anak yang 

terdidik serta menjadi anak yang beriman, bertakwa, 

dan berakhlak terpuji. Maka dari itu, orang tua 

memperhatikan perannya sebagai orang tua bagi anak 

sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Luqman: 13-

19. Peran-peran tersebut yakni sebagai berikut: 

1) Pembina iman dan tauhid 

Luqman memulai nasihat kepada anaknya 

untuk menghindari perbuatan syirik atau 

menyekutukan Allah. Nasihat Luqman yang 

berupa larangan berbuat syirik atau 

menyekutukan Allah adalah menekankan kepada 

anak untuk meninggalkan segala sesuatu yang 

buruk dan melakukan sesuatu yang baik. Orang 

tua sebagai pendidik anak dalam keluarga, lebih 

mengedepankan kasih sayang dalam mendidik. 

Karena hasil pendidikan yang didapat oleh anak 

dari orang tua sebagai refleksi dari pendidikan 

dari orang tua tersebut.  
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2) Pembina Akhlak 

Akhlak merupakan implementasi dari iman 

yang terdapat di dalam hati seseorang. Ayat ke-13 

dari Q.S Al-Luqman merupakan penekanan 

akidah sebagai inti dari kehidupan seorang 

muslim, maka akhlak adalah pelengkap sekaligus 

penyempurna diri seseorang. Pendidikan akhlak 

sebagai penyeimbang dari pendidikan kognisi dan 

psikomotor yang sekarang dalam dunia 

pendidikan dikenal dengan pendidikan karakter. 

Pendidikan akhlak dalam nasihat Luqman kepada 

anaknya yaitu pertama akhlak kepada orang tua, 

kedua adalah akhlak kepada orang lain. 

3) Pembina Ibadah dan Agama 

Pembinaan ibadah anak dimulai dari 

keluarga. Luqman mendidik anaknya dengan 

perintah shalat, mengerjakan amal shaleh berupa 

mengajak kepada hal ma‟ruf dan mencegah dari 

perbuatan munkar, serta menasihati untuk 

membentengi diri dari kegagalan yaitu dengan 

cara menumbuhkan rasa sabar dan tabah dalam 

hati. 

4) Pembina Kepribadian dan Sosial Anak 

Kepribadian anak terbentuk melalui 

pengalaman-pengalaman dan nilai-nilai yang 

diserap anak selama masa pertumbuhan dan 

perkembangannya. Kepribadian tersebut 

hendaknya dihiasi dengan sifat-sifat yang 

menyenangkan yaitu ramah, rendah hati, dan 

suara yang lembut. Maka keutuhan pribadi 

muslim yang dinasihatkan Luqman adalah pribadi 

yang beriman, taat beribadah, ramah, pandai 

bergaul, dan mempunyai kepedulian terhadap 

masyarakat. Ulwan mengatakan bahwa 

membatasi hak-hak sosial pada anak adalah hal 

yang penting dan harus diajarkan sejak dini. Hak 



37 
 

tersebut dibagi ke dalam lima hak, yaitu hak 

orang tua, hak keluarga dan nasab, hak guru, hak 

teman, dan hak orang yang lebih tua. Apabila 

kelima hak ini ditanamkan ke dalam pendidikan 

sosial anak, maka diharapkan akan menumbuhkan 

masyarakat yang saling menolong, produktif, 

mempunyai akhlak yang luhur serta saling 

mencintai dan mengkoreksi secara konstruktif.
41

 

 

Beberapa peran orang tua dalam mendidik anak 

antara lain sebagai berikut: 

1) Terjadinya hubungan yang harmonis dalam 

keluarga melalui penerapan pola asuh yang islami 

sejak dini. 

2) Kesabaran dan ketulusan, sebab sikap sabar dan 

ketulusan hati seseorang tua dapat mengantarkan 

anak kepada kesuksesan anak. 

3) Orang tua wajib mengusahakan kebahagiaan bagi 

anak dan senantiasa menerima keadaan anak apa 

adanya, dan mensyukuri nikmat yang diberikan 

Allah SWT. 

4) Mendisiplinkan anak dengan penuh kasih sayang 

dan bersikap adil. 

5) Membangun komunikasi yang baik. 

6) Memahami anak dengan segala aktivitasnya, 

termasuk pergaulannya. 

7) Mengajarkan pendidikan shalat.
42
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c. Tanggung Jawab Orang Tua 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung 

jawab adalah keadaan wajib menanggung segala 

sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, dipekarakan, dan sebagainya). Dalam 

pergaulan sehari-hari, makna bertanggung jawab pada 

umumnya diartikan sebagai berani menanggung 

resiko (akibat) dari suatu perbuatan atau tindakan 

yang dilakukan. Atau sering pula diartikan sebagai 

berani mengakui suatu tindakan atau perbuatan yang 

telah dilakukan. 

Adapun ayat yang menjelaskan tentang tanggung 

jawab orang tua terhadap pendidikan anak yakni surah 

At-Thahaa: 132. 

 

قِجَخُ  ُِ َّْشُصقَُل ۗ َوٱْىَعَٰ ِح َوٱْصطَجِْش َعيَْيهَب ۖ ََل َّْغـ َيَُل ِسْصقًب ۖ ّهْح يَىَٰ ْش أَْهيََل ثِٱىصه ٍُ َوْأ

 ىِيتهْقَىيَٰ 

 

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu 

mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam 

mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki 

kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. 

Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang 

bertakwa”. (Q.S At-Thahaa: 132)
43

 

Berikut ini adalah tanggung jawab pendidikan 

Islam yang menjadi beban orang tua kepada anaknya 

yang sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam 

rangka: 

1) Memelihara dan membesarkan anak. Hal ini 

merupakan bentuk paling sederhana dari 

tanggung jawab setiap orang tua dan sebuah 

dorongan alami untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup manusia. 
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2) Melindungi dan menjamin kesamaan, baik 

jasmaniah maupun rohaniah. Melindungi diri 

yaitu dari berbagai gangguan penyakit dan dari 

penyelewengan hidup dari tujuan hidup yang 

sesuai denagn falsafah hidup dan agama yang 

dianut. 

3) Memberi pengajaran dalam artian yang luas 

sehingga anak memperoleh peluang untuk 

memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan 

setinggi mungkin yang dapat dicapainya. 

4) Membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat, 

sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup 

seorang muslim.
44

 

 

d. Pola Interaksi antara Remaja dan Orang Tua 

Adapun Jersild, Brook, dan Brook mengatakan 

bahwa interaksi yang terjadi antara remaja dengan 

orang tua dapat digambarkan sebagai drama tiga 

tindakan (three-act-drama). Drama tindakan pertama 

(the first act drama), yaitu interaksi antara remaja 

dengan orang tua berlangsung sebagaimana yang 

terjadi pada interaksi antara masa anak-anak dengan 

orang tua. Mereka memiliki ketergantungan dengan 

orang tua dan sangat dipengaruhi oleh orang tua. 

Namun remaja sudah mulai semakin menyadari 

keberadaan dirinya sebagai pribadi daripada masa-

masa sebelumnya. 

Drama tindakan kedua (the second act drama), 

atau disebut dengan istilah “perjuangan emansipasi”. 

Pada masa ini, remaja memiliki perjuangan yang kuat 

untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan 

dengan orang tuanya sebagaimana masa anak-anak 

menuju dewasa. Dengan demikian, remaja ketika 

berinteraksi dengan orang tua, mulai meninggalkan 

kemanjaan dirinya dan semakin bertanggung jawab 
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terhadap diri sendiri. Akibatnya, seringkali remaja 

mengalami pergolakan dan konflik ketika berinteraksi 

dengan orang tua.  

Drama tindakan ketiga (the three act drama), 

dimana remaja berusaha menempatkan dirinya 

berteman dan berinteraksi dengan orang dewasa. 

Namun usaha remaja ini seringkali masih 

memperoleh hambatan yang disebabkan oleh 

pengaruh dari orang tua yang sebenarnya masih 

belum bisa melepaskan anak remajanya secara penuh. 

Akibatnya, remaja seringkali menentang gagasan-

gagasan dan sikap orang tuanya terhadap mereka. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan 

interaksi remaja-orang tua adalah hubungan timbal 

balik secara aktif antara remaja dan orang tuanya 

yang terwujud dalam kualitas hubungan yang 

memungkinkan remaja untuk mengembangkan 

potensi dalam dirinya.
45

 

 

3. Rasional 

a. Konsep Pilihan Rasional 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

rasional berasal dari kata rasio, yang artinya 

pemikiran yang logis atau sesuai dengan nalar 

manusia secara umum. Sedangkan rasional adalah 

menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, 

menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal.
46

 Jadi 

yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran 

seseorang yang didasarkan pada pertimbangan yang 

logis dan menggunakan akal sehat. Atau rasional 

dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan 

berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, 

pikiran sehat, yang cocok dengan akal. Dengan 

demikian, yang dimaksud dengan pilihan rasional 
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adalah suatu pilihan seseorang yang didasarkan atas 

rasio akal yang dilakukan sesuai dengan logika 

pribadi masing-masing. 

Teori pilihan rasional berasumsi dasar bahwa 

pengambilan keputusan individu dengan unit dasar 

analisis dalam relasi sosial dan aktor lah yang menjadi 

fokus utama dalam teori ini. Seorang aktor dipandang 

memiliki preferensi atau nilai, kepuasan. Menurut 

Homans pilihan rasional terkait dengan kalkulasi 

seseorang dalam berbagai tindakan alternative yang 

tersedia bagi dirinya. Dalam proporsi rasionalitas, 

Homans mengaitkan dengan keberhasilan, stimulus, 

dan proposisi lain. Menurut Friedman dan Hechter, 

teori pilihan rasional memang berangkat dari tujuan 

atau maksud aktor akan tetapi terdapat pertimbangan 

atau hambatan utama dalam melakukan tindakan, 

yakni kelangkaan sumber daya dan institusi sosial. 

Kelangkaan sumber daya berkaitan dengan biaya 

yang dikeluarkan dalam mencapai tujaun. Sedangkan 

yang kedua adalah institusi sosial. Friedman dan 

Hecter mengungkapkan bahwa pada umumnya 

individu akan dikendalikan oleh aturan keluarga dan 

sekolah, hukum dan organisasi, serta gereja dan 

masjid.  
47

 

Rasionalitas muncul ketika seseorang dihadapkan 

oleh beberapa pilihan yang ada di depan mata, yang 

memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan 

menuntut seseorang tersebut untuk mengambil 

keputusan atas satu pilihan yang harus ditentukan. 

Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan 

tersebut diambil dengan maksud sebagai 

memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan dapat 

dikatakan rasional jika pilihan secara keseluruhan 
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dapat dijelaskan oleh syarat-syarat hubungan 

konsisten pilihan yang lebih disukai dengan definisi 

penampakan pilihan yang disukai. 

 

b. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman 

Teori pilihan rasional James S. Coleman 

menekankan bahwa seorang individu melakukan 

sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk 

mencapai sebuah tujuan. Artinya, tindakan seseorang 

tersebut merupakan tindakan purposive atau 

bertujuan. Terdapat dua hal penting dalam teori 

pilihan rasional James S. Coleman, yakni yang 

pertama adalah aktor dan yang kedua adalah sumber 

daya. Sumber daya yang dimaksud adalah setiap 

potensi yang ada atau bahkan dimiliki yang akan 

digunakan oleh aktor untuk mendukung tindakannya 

dalam mencapai sebuah tujuan. Biasanya, sumber 

daya ini terkadang belum dimanfaatkan secara penuh 

oleh pemiliknya. Sumber daya tersebut dapat berupa 

sumber daya alam yang dimiliki dan juga sumber 

daya manusia, yakni potensi yang ada dalam diri 

seseorang. Sedangkan aktor ialah orang yang 

melakukan sebuah tindakan.  

Dalam hal ini individu mampu memanfaatkan 

sumber daya dengan baik yaitu aktor. Aktor dianggap 

sebagai individu yang memiliki tujuan juga memiliki 

suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan 

aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan 

pertimbangan secara mendalam berdasarkan 

kesadarannya, dan aktor juga mempunyai kekuatan 

sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan 

yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya 

dimana aktor memiliki kontrol serta mempunyai 

kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai 

sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor. 
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Namun, tindakan rasional seseorang kadang 

dipandang tidak rasional menurut orang lain. 

Tindakan rasional seseorang tidak bisa diukur dari 

sudut pandang orang lain tetapi dari sudut pandang 

orang yang juga melakukan tindakan tersebut. 

Berasarkan dua elemen ini, Coleman merinci 

bagaimana interaksi keduanya mengarah pada sistem 

level: basis minimal bagi sistem tindakan sosial 

adalah dua orang aktor, yang masing-masing 

mempunyai kontrol atas sumber daya kepentingan 

satu sama lain, yang membawa keduanya sebagai 

aktor yang memiliki tujuan dan terlibat dalam 

tindakan yang melibatkan satu sama lain. 

Dalam teori rasionalitas sebagai ciri mendasar 

masyarakat, James S. Coleman membaginya menjadi 

dua tipe, yakni rasionalitas alat untuk mencapai tujuan 

dan berorientasi terhadap rasionalitas nilai. Konsep-

konsep tersebut mengacu kepada tipe-tipe tindakan 

yang kemudian diidentifikasi lagi oleh Stephen 

Kalberg ke dalam empat tipe dasar rasionalitas. 

Adapun keempat tipe dasar rasionalitas tersebut 

sebagai berikut: 

1) Rasionalitas Praktis 

Rasionalitas praktis adalah rasionalitas yang 

meliputi pencarian terus menerus atau cara terbaik 

untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh 

individu di kehidupan sehari-hari. Rasionalitas ini 

bersifat pragmatis dan egoistik. Dalam 

rasionalitas praktis, yang menjadi hal utama 

adalah tujuan yang bersifat duniawi dan 

menggunakan cara yang bersifat individual untuk 

mencapai tujuan tersebut. Individu yang 

mempraktikkan rasionalitas praktis menerima 

kenyataan atau realitas-realitas yang sudah ada 

dan memikirkan cara yang menurutnya bijaksana 
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ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang 

dihadapinya. 

2) Rasionalitas Teoritis 

Rasionalitas teoritis adalah bentuk 

rasionalitas yang melalui usaha kognitif pelaku 

dalam menguasai realitas, serta menempuh 

konsep-konsep yang abstrak daripada melalui 

tindakan. Dalam rasionalitas ini seorang individu 

mampu membaca realitas dan mampu mengatasi 

permasalahan hanya pada taraf teoritis namun 

tidak sampai melakukan tindakan sebagaimana 

yang diucapkan. 

3) Rasionalitas Subtantif 

Rasionalitas subtantif adalah tipe rasionalitas 

yang melibatkan suatu pemilihan alat maupun 

sarana untuk mencapai tujuan dalam konteks 

nilai. Dalam hal ini rasionalitas subtantif menata 

tindakan seseorang secara langsung melalui nilai-

nilai yang melibatkan alat-alat yang digunakan 

untuk mencapai suatu tujuan. Seperti nilai 

kemanusiaan, nilai adat, maupun nilai-nilai 

spiritual agama. 

4) Rasional Formal 

Rasionalitas formal adalah tipe rasionalitas 

yang meliputi proses berfikir seseorang dalam 

membuat pilihan mengenai alat-alat yang 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam 

hal ini, individu memilih alat untuk mencapai 

suatu tujuan dibuat dengan merujuk pada 

kebiasaan, peraturan hukum yang berlaku serta 

diberlakukan secara universal.
48
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Teori pilihan rasional di dalam keluarga yang 

dijelaskan oleh James S. Coleman memaparkan 

pilihan rasional sebagai tindakan manusia dalam 

memaksimalkan kepuasan yang ingin dicapai. Dan 

untuk mengerti apakah pilihan aktor merupakan 

rasional, maka perlu diketahui apa yang menjadi 

keuntungan/rewarding dan beban/cost. White dan 

Klein berpendapat bahwa teori pilihan rasional 

memiliki proposisi diantaranya: yang pertama adalah 

methodological individualism yang berimplikasi 

bahwa fenomena kelompok, struktur sosial itu 

dikonstruksi oleh tindakan individu. Dan pada 

dasarnya tindakan individu akan merujuk kepada 

keuntungan yang paling besar. Yang kedua adalah 

penjelasan rasional datang dari motivasi aktor. Dalam 

pilihan individu, terdapat kendala-kendala yang 

dihadapi akan tetapi aktor akan memilih pilihan yang 

lebih menguntungkan.  

Teori pilihan rasional James S. Coleman bergerak 

dari individu sebagai aktor ke tingkat masyarakat. 

Oleh karena itu, penjelasan Coleman tentang pilihan 

rasional melibatkan norma dan human capital. 

Coleman menyebutkan bahwa pilihan individu 

dipengaruhi oleh sistem norma, dimana norma 

muncul itu berasal dari tindakan orang atau tidak 

adanya aktor yang mengatur perilaku. White dan 

Klein mendefinisikan reward sebagai apapun yang 

diterima seseorang sebagai keuntungan. Sedangkan 

cost secara sederhana merupakan kebalikan dari 

reward sendiri.
49

 

Teori pilihan rasional berasumsi bahwa 

pengambilan keputusan individu didasarkan analisis 

dalam relasi sosial dan aktor yang menjadi fokus 

utama dalam teori ini. Aktor dipandang memiliki 

preferensi atau nilai. Aktor dalam penelitian ini 
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adalah orang tua. Teori pilihan di dalam keluarga 

sebagaimana dijelaskan oleh Coleman yaitu pilihan 

rasional sebagai tindakan manusia dalam 

memaksimalkan kepuasan yang ingin dicapai. Dan 

untuk mengetahui apakah pilihan aktor merupakan 

rasional, maka perlu diketahui apa yang menjadi 

keuntungan dan beban. 

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai 

rasionalitas orang tua terhadap pesantren sebagai 

lembaga pendidikan remaja awal menggunakan teori 

pilihan rasional James S. Coleman, menyatakan 

bahwa alasan rasional orang tua adalah: (1) agar anak 

memiliki akhlak yang bagus; (2) perasaan 

ketidakmampuan mendidik anak di rumah; (3) 

merupakan anggota MTA; (4) kesamaan pengalaman 

sebagai siswa MTA; (5) biaya asrama murah; (6) 

keyakinan terhadap MTA sebagai tuntunan yang 

paling benar.
50

 

 

c. Rasionalitas Menurut Max Weber 

Berdasarkan pemikiran Max Weber, Durkheim, 

dan Pareto, menyatakan bahwa individu melakukan 

suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, 

pemahaman dan atas suatu objek stimulus atau situasi 

tertentu. Weber melihat tindakan sosial berkaitan 

dengan interaksi sosial. Sesuatu tidakan akan 

dikatakan sebuah tindakan sosial jika individu 

tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan 

tindakan tersebut. Sementara rasionalitas dipahami 

sebagai individu yang menjadi agen akan selalu 

berusaha untuk memaksimalkan utilitas yang diterima 

di dalam aktivitas produktif dan hubungan pertukaran 

serta menganggap keteraturan sosial adalah “resultan” 

yang kompleks dari tindakan individu. 
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Dengan konsep rasionalitas, Weber membagi 

tindakan sosial menjadi beberapa macam. Semakin 

rasional tindakan sosial tersebut, maka akan semakin 

mudah untuk memahaminya. Adapun pembagian 

tindakan sosial itu terbagi menjadi empat macam, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Tindakan rasionalitas instrumental, yaitu tindakan 

yang ditentukan oleh harapan-harapan yang 

memiliki tujuan untuk dicapai dan menentukan 

nilai dari sebuah tujuan itu sendiri. Bila individu 

tersebut bertindak rasional maka tindakannya pun 

dapat dipahami. 

2) Rasionalitas yang berorientasi nilai, yaitu 

tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan 

mengenai nilai-nlai yang penting seperti etika, 

agama, dan nilai-nilai lainnya yang juga 

mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam 

kehidupannya. Tindakan ini masih bisa dikatakan 

meski tidak serasional tindakan pertama, sehingga 

tindakannya masih dapat dipahami. 

3) Tindakan afektif (affectual), yaitu tindakan yang 

ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan 

individu yang melakukannya. Tindakan ini 

dilakukan seseorang berdasarkan perasaan yang 

dimiliki individu tersebut, dan biasanya timbul 

secara spontan begitu mengalami suatu kejadian. 

Tindakan ini sukar dipahami karena kurang 

rasional . 

4) Tindakan tradisional, yaitu tindakan yang 

didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang telah 

mendarah daging. Tindakan ini biasanya 

dilakukan atas dasar tradisi atau adat istiadat 

secara turun temurun. Tindakan ini pun sukar 

dipahami karena kurang rasional bahkan tidak 

rasional. 
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4. Emosional 

a. Pengertian Emosi 

Menurut etimologi, emosi berasal dari akar kata 

bahasa latin yaitu movere yang artinya menggerakkan, 

bergerak. Kemudia ditambah dengan awalan „e-‟ 

untuk memberi arti bergerak mejauh. Maka makna ini 

mengisyaratkan bahwa kecenderungan bertindak 

merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi 

merupakan bentuk yang kompleks dari organisme, 

yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang 

luas dalam bernafas, produksi kelenjar, denyut nadi 

dan sebagainya.  

Dari sudut mental, emosi adalah suatu keadaan 

senang atau cemas yang ditandai dengan adanya 

perasaan yang kuat, dan biasanya dorongan menuju 

bentuk nyata atau riil dari suatu tingkah laku. Jika 

emosi itu sangat kuat maka akan terjadi sejumlah 

gangguan terhadap fungsi intelektual, tingkat 

disasosiasi dan kecenderungan terhadap tindakan 

yang bersifat tidak terpuji atau menyimpang. Emosi 

kerap kali muncul ketika kita mendapatkan perubahan 

situasi yang drastis atau secara tiba-tiba terjadi pada 

diri kita baik itu positif maupun negatif. Emosi juga 

dapat muncul ketika terjadi sebuah perubahan pada 

setiap kejadian yang menjadi perhatian bagi diri 

kita.
51

 

Menurut Soegarda Poerbakawatja dalam 

Mohammad Ali dan Mohammad Asrori menyatakan 

bahwa emosi adalah suatu respon terhadap suatu 

perangsang yang menybabkan perubahan fisiologis 
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disertai perasaan yang kuat dan biasanya 

mengamdung kemungkinan untuk meletus.
52

 

Emosi merupakan hal penting yang berkaitan 

dengan aspek fisik dan aspek kognitif. Emosi bukan 

hanya sebatas rasa marah, namun emosi merupakan 

sebuah bentuk rasa yang dituangkan ke dalam sebuah 

perasaan ketika melakukan sesuatu. Sehingga dapat 

diartikan bahwa emosi merupakan bagian dari 

perasaan. Emosi merupakan gejolak perasaan yang 

diikuti oleh perubahan perilaku maupun itu fisik. 

Namun perasaan diartikan sebagai bentuk suasana 

batin yang bersifat tertutup dan lebih tenang. Hal ini 

dikarenakan perasaan tidak melibatkan kegiatan fisik, 

sedangkan emosi lebih bersifat terbuka dan dinamis 

serta melibatkan kegiatan fisik.
53

 

 

b. Emosional Menurut Para Ahli 

Terdapat banyak definisi emosi yang 

dikemukakan oleh para ahli. Istilah emosi, menurut 

Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosional 

menyatakan bahwa makna tepat emosi masih sangat 

membingungkan, baik di kalangan para ahli psikologi 

maupun ahli filsafat dalam kurun waktu selama lebih 

dari satu abad. Karena sedemikian membingungkan 

makna emosi itu maka Daniel Goleman 

mendefinisikan emosi dengan merujuk pada makna 

yang paling harfiah yang diambil dari Oxford English 

Dictionary yang menggunakan emosi sebagai setiap 

kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, 

setiap keadaan mental yang meluap-luap. Dengan 

demikian, Daniel Goleman berpendapat bahwa emosi 
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merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran 

yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak. 

Sementara itu, Chaplin dalam Dictionary of 

Psychology mendefinisikan emosi sebagai suatu 

keadaan yang terangsang oleh organisme yang 

mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang 

mendalam sifatnya dan perubahan perilaku. Chaplin 

membedakan emosi dengan perasaan dan 

mendefinisikan perasaan ialah pengalaman disadari 

yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal 

maupun oleh bermacam keadaan jasmaniah. Definisi 

lain menyatakan emosi adalah suatu respon terhadap 

suatu perangsang yang menyebabkan perubahan 

fisiologis disertai dengan perasaan yang kuat dan 

biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus.
54

 

 

c. Bentuk-Bentuk Emosi 

Pada dasarnya, emosi memiliki beberapa bentuk 

seperti yang diungkapkan Daniel Goleman, 

mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi yaitu 

sebagai berikut: 

1) Amarah; di dalamnya meliputi mengamuk, 

beringas, benci, marah besar, tersinggung, kesal 

hati, jengkel, terganggu, rasa pahit, berang. 

2) Bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian 

patologis. 

3) Kesedihan; di dalamnya meliputi pedih, sedih, 

muram, suram, mengasihani diri, kesepian, 

ditolak, melankolis, putus asa, dan depresi. 

4) Rasa takut; di dalamnya meliputi cemas, takut, 

gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, 

waspada, tidak senang, sedih, ngeri, kecut, panik, 

dan fobia. 
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5) Kenikmatan; di dalamnya meliputi bahagia, 

gembira, ringan, puas, riang, senang, bangga, 

terhibur, kenikmatan inderawi, terpesona, takjub, 

puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali, dan 

mania. 

Setiap individu memiliki bentuk emosi tersebut, 

yang membedakannya hanya pada dominan atau 

tidaknya emosi itu menguasai, menetap, dan 

bergejolak pada dirinya.
55

 

 

d. Emosional Menurut Goleman 

Keberhasilan maupun kegagalan seseorang dalam 

mengelola emosinya oleh Goleman, dikatakan 

tergantung pada kecerdasan emosinya. Makin tinggi 

kecerdasan emosi seseorang, makin bisa individu 

mengatasi berbagai masalah, khususnya yang 

memerlukan kendali emosi yang kuat. Menurut 

Goleman, kecerdasan emosional ialah kemampuan 

untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan 

menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati 

dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur 

suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak 

melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan 

berdoa. Menurut Goleman, kecerdasan emosi terdiri 

dari lima aspek atau komponen utama, yaitu: 

1) Mengenali emosi diri, ialah kemampuan individu 

yang berfungsi untuk memantau perasaan dari 

waktu ke waktu, mencermati perasaan yang 

muncul pada diri. Ketidakmampuan untuk 

mencermati perasaan yang sesungguhnya 

menandakan bahwa orang berada dalam 

kekuasaan emosi. Kemampuan mengenali diri 

sendiri meliputi kesadaran diri. 

2) Mengelola emosi, ialah kemampuan untuk 

menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, 
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kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-

akibat yang timbul karena kegagalan 

keterampilan emosi dasar. Orang yang buruk 

kemampuan dalam keterampilan ini maka akan 

terus menerus bernaung melawan perasaan 

murung, sementara mereka yang pintar akan 

dapat bangkit kembali jauh lebih cepat. 

Kemampuan mengelola emosi meliputi 

kemampuan penguasaan diri dan kemampuan 

menenangkan kembali. 

3) Memotivasi diri sendiri, ialah kemampuan untuk 

mengatur emosi yang merupakan alat untuk 

mencapai tujuan dan sangat penting untuk 

memotivasi dan menguasai diri. Orang yang 

memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih 

produktif dan efektif dalam hal apapun yang 

dikerjakannya. Kemampuan ini didasari oleh 

kemampuan mengendalikan emosi, yaitu 

menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati, kekuatan berfikir 

positif dan juga optimis. 

4) Mengenali emosi orang lain atau kemampuan 

empati, ialah kemampuan yang bergantung pada 

kesadaran diri emosional. Kemampuan ini 

merupakan keterampilan dasar dalam bersosial. 

Orang yang empatik lebih mampu menangkap 

sinyal-sinyal sosial tersembunyi yang 

mengisyaratkan apa yang dibutuhkan orang atau 

yang dikehendaki orang lain.  

5) Membina hubungan. Seni dalam membina 

hubungan sosial merupakan keterampilan 

mengelola emosi orang lain, meliputi 

keterampilan sosial yang menunjang popularitas, 
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kepemimpinan dan keberhasilan hubungan antar 

pribadi.
56

 

e. Kematangan Emosi 

Kematangan emosi merupakan kemampuan 

remaja dalam mengekspresikan emosi secara tepat 

dan wajar dengan pengendalian diri, memiliki 

kemandirian, memiliki konsekuensi diri, serta 

memiliki penerimaan yang tinggi. Kematangan emosi 

adalah proses dimana pribadi individu secara terus 

menerus berusaha mencapai suatu tingkatan emosi 

yang sehat. Individu yang secara emosionalnya sudah 

matang maka dapat menentukan dengan tepat kapan 

dan sejauhmana dirinya perlu terlibat dalam suatu 

masalah sosial serta dapat turut memberikan jalan 

keluar atau pemecahan yang diperlukan.
57

 

Chaplin mendefinisikan kematangan emosi 

sebagai suatu keadaan atau kondisi dalam mencapai 

tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional 

seseorang. Menurut Katkovsky dan Gorlow, 

karakteristik individu yang memiliki kematangan 

emosi yaitu sebagai berikut:  

1) Kemandirian, yaitu mampu mengatur hidupnya 

sendiri, mampu memutuskan apa yang terbaik 

bagi dirinya, mampu mengandalkan diri dan tidak 

terlalu bergantung kepada orang lain. 

2) Kemampuan untuk menerima kenyataan, yaitu 

seseorang mampu menerima apapun yang terjadi 

kepadanya walaupun kenyataan tersebut tidak 

sesuai dengan keinginannya. 
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3) Kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan 

menyesuaikan diri dengan berbagai macam 

karakteristik orang lain dan situasi yang dihadapi. 

4) Mampu merespon dengan tepat (readiness to 

respond), yaitu dimana seseorang memiliki 

kepekaan dalam merespon kebutuhan emosi 

orang lain. 

5) Kapasitas untuk seimbang (capacity to balance), 

yaitu seseorang mampu menyeimbangkan 

pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan orang lain. 

Orang yang sudah matang emosinya akan sadar 

bahwa manusia adalah makhluk yang selalu 

ketergantungan dengan orang lain. 

6) Kemampuan berempati, yaitu kemampuan untuk 

memahami apa yang dirasakan orang lain dan 

juga mampu membayangkan seandainya dirinya 

berada di posisi orang tersebut. 

7) Kemampuan mengontrol amarah, yaitu 

kemampuan dalam mengendalikan amarah dan 

mampu mengekspresikan amarah dengan cara-

cara yang konstruktif. 

Terdapat beragam faktor yang dapat 

memperngaruhi perkembangan emosi seseorang, 

seperti faktor lingkungan meliputi keluarga, 

masyarakat, faktor individu, dan faktor pengalaman. 

Adanya kondisi keluarga yang harmonis terbukti 

berhubungan secara signifikan dengan kematangan 

emosi seseorang. Lingkungan di sekitar remaja juga 

berpengaruh terhadap kondisi emosi remaja, seperti 

lingkungan yang tidak aman bagi remaja. Faktor 

individu yang berpengaruh adalah kepribadian remaja 

itu sendiri. Faktor pengalaman juga berpengaruh 

terhadap perkembangan emosi seseorang. Semakin 
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banyak pengalaman yang telah dilalui seseorang, 

maka akan semakin matang pula emosinya.
58

  

Oleh karena itu, umumnya remaja akhir yang 

memiliki emosi yang lebih matang dibandingkan 

remaja awal, dikarenakan remaja akhir telah lebih 

dulu melalui berbagai pengalaman dan permasalahan 

sehingga lebih memiliki keterampilan dalam 

menyikapi masalah dan itu berpengaruh terhadap 

kematangan emosi. 

 

f. Keputusan Emosional 

Emosi berperan dalam pengambilan keputusan 

yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu. Bertolak 

belakang dengan pemikiran kuno yang memandang 

aspek kognitif lebih berperan dibandingkan aspek 

emosi dalam pengambilan keputusan, peneliti sains 

terbaru telah menemukan fakta bahwa pengambilan 

keputusan terdiri tidak hanya melibatkan peran 

kognitif saja namun merupakan gabungan antara 

emosi dan kognitif. Meskipun seseorang seringkali 

mengklaim bahwa ia menimbang pro dan kontra 

sebelum mengambil suatu keputusan. Namun pada 

kenyataannya, hal ini berlawanan dengan bagaimana 

perilaku manusia. Seringkali seseorang dapat 

membuat keputusan secara irasional, karena berdasar 

pada apa yang dirasakan, lalu membenarkannya 

secara rasional. Semakin tinggi dan intens 

pengalaman emosi yang dirasakan, makin rendah pula 

kemampuan seseorang untuk menimbang secara sadar 

pro dan kontra sebuah situasi. Dapat disimpulkan 

bahwa dalam pengambilan keputusan, seseorang 
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“merasakan” sebelum “mengerti”, hal ini berarti 

masyarakat pada umumnya akan memiliki faktor 

emosional terlebih dahulu daripada faktor kognitif.
59

 

Pengambilan keputusan sendiri dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses untuk memilih satu 

dari beberapa alternatif tindakan untuk mencapai 

tujuan pada suatu kondisi tertentu. Menurut 

Susilowati, pengambilan keputusan yang kurang tepat 

akan berdampak pada munculnya emosi negatif 

seperti rasa kecewa dan menyesal di kemudian 

harinya. Menurut Damasio, emosi berperan penting 

dalam pengambilan keputusan, emosi juga dapat 

menghambat maupun membantu proses pengambilan 

keputusan. Selain itu, yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan adalah kematangan emosi. 

Kematangan emosi dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan dikarenakan dalam pengambilan keputusan 

dapat dilakukan secara rasional dan emosional, antara 

rasional dan emosional merupakan hal yang terpisah 

bahwa antara respon kognisi dan afeksi adalah tidak 

tergantung. Kemampuan pengambilan keputusan yang 

tinggi didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki, 

potensi yang dimiliki, lingkungan sekitar, dan 

pendapat orang lain. Namun sebaliknya apabila 

kematangan emosinya rendah, maka kemampuan 

pengambilan keputusan pun rendah. Seorang remaja 

yang matang secara emosional dan pikirannya akan 

dapat bereaksi secara positif. 

 

B. Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan bagi 

Remaja 

1. Pondok Pesantren 

a. Pengertian Pondok Pesantren 
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Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga 

tertua yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga 

pendidikan yang memiliki kontribusi dalam 

perjalanan sejarah bangsa. Peran ini tidak terbatas 

pada bidang pendidikan, namun juga berkaitan 

dengan bidang-bidang lain yang lebih luas. Sebagai 

sebuah lembaga pendidikan, aktivitas di pondok 

pesantren adalah mempelajari, memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan 

menekankan pada pentingnya moral sebagai pedoman 

perilaku sehari-hari.
60

 Sebelum dekade 60-an, sentra 

belajar (pondok pesantren) di pulau Jawa lebih 

dikenal dengan istilah “pondok”. Istilah kontemporer 

yang umum digunakan dalam bahasa Arab adalah al-

Ma‟had, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut 

Boarding School atau Islamic Boarding School. Kata 

“pesantren” terdiri dari kata “santri” dengan awalan 

“pe” dan akhiran “an”, mengandung arti yaitu 

tempat tinggal para santri.
61

 

Nashir mencatat bahwa pondok pesantren ialah 

lembaga keagamaan yang memberikan pengajaran, 

pendidikan serta mengembangkan dan menyebarkan 

ilmu agama Islam. Adapun Engku dan Zubaidah 

menyatakan bahwa kata pesantren sering digunakan 

dalam bahasa sehari-hari dengan tambahan kata 

“pondok” menjadi “pondok pesantren”. Ditinjau dari 

segi bahasa, tidak ada perbedaan yang mendasar 

antara kata pondok dan kata pesantren, karena kata 

pondok berasal dari bahasa Arab yaitu funduq yang 

artinya hotel dan pesantren. Apabila dalam 

pemahaman masyarakat Indonesia, pondok pesantren 
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dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya suatu 

pendidikan agama Islam yang telah melembaga sejak 

zaman dahulu. Jadi paka hakikatnya, pondok 

pesantren merupakan lembaga pendidikan agama 

Islam.
62

  

Zamakhasari Dhofier merangkum pendapat para 

ahli mengenai pengertian santri yakni: (1) C.C. Berg. 

menyatakan bahwa santri berasal dari istilah Shastri 

dalam bahasa India berarti orang yang mengetahui 

buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana 

ahli kitab suci agama Hindu, (2) M. Chaturverdi dan 

BN Tiwari menjelaskan istilah Shastri berasal dari 

kata Shastra yang berarti buku suci, buku agama atau 

buku tentang ilmu pengetahuan. 

Dari segi historis, pondok pesantren tidak hanya 

identik dengan makna keislaman, tetapi juga 

mengandung makna keaslian Indonesia. Ada lima 

elemen pokok pondok pesantren, yaitu: pondok, 

masjid, santri, pengajaran kitab Islam klasik (kitab 

kuning), dan kyai adalah lima elemen dasar tradisi 

pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga 

pendidikan khas Indonesia yang dikenal sebagai 

tempatnya mencetak ahli-ahli agama Islam atau 

tafaqquh fi al-din) yang memiliki karakteristik 

kemandirian dan keatatan kepada kyai yang sering 

diinisiasi sebagai pengkultusan.  

 

b. Tujuan Pendidikan Pondok Pesantren 

Tujuan pendidikan di pondok pesantren adalah 

sebagai pengalaman hidup terhadap ilmu yang telah 

diperoleh atau yang disebut dengan ilmu bermanfaat 

(ilm nafi). Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi 
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pendidikan pesantren, yakni menggabungkan 

kecerdasan intelektual, emosional dan spriritual yang 

muaranya dapat membina karakter seseorang. Adapun 

Engku dan Zubaidah menjelaskan bahwa pada 

dasarnya fungsi utama pesantren yaitu sebagai 

lembaga pendidikan yang bertujuan mencetak muslim 

agar memiliki dan menguasai ilmu-ilmu agama secara 

mendalam serta menghayati dan mengamalkannya 

dengan ikhlas semata-mata ditujukan sebagai bentuk 

pengabdian kepada Allah Swt.  

Ada beragam pola pendidikan yang 

diselenggarakan di pesantren. Namun demikian, 

fungsi yang diembannya sama yaknin mendidik dan 

mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam sebagai upaya 

mewujudkan manusia yang Tafaqqub Fiddin atau 

memperdalam ilmu agama. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pendidikan pesantren yaitu 

dalam rangka membina kepribadian Islami, yaitu 

kepribadian yang bertakwa kepada Allah Swt, 

memiliki akhlak yang mulia, bermanfaat, dan 

berkhidmat kepada masyarakat.
63

 

 

c. Fungsi dan Peran Pondok Pesantren 

Pada awalnya, pondok pesantren didirikan 

sebagai lembaga dakwah atau penyiaran Islam. Dari 

misi dakwah Islamiyah inilah kemudian terbangun 

sistem pendidikan. Jika mengamati sejarah pondok 

pesantren secara cermat, maka akan didapati tiga 

fungsi pondok pesantren, yakni fungsi keagamaan, 

fungsi kemasyarakatan, dan fungsi pendidikan. Ketiga 

fungsi ini masih berlaku dan berlangsung sampai saat 

ini. Ada juga yang menilai fungsi utama pesantren 

adalah fungsi pendidikan yaitu sebagai pencetak ahli-

ahli agama, namun ternyata fungsi itu dipandang 

belum sempurna dikarenakan tuntutan masyarakan 
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menginginkan lebih dari itu. oleh karena itu, sejak 

tahun 1970-an pondok pesantren juga didorong untuk 

memperluas fungsinya dari fungsi pendidikan ke 

fungsi pengembangan masyarakat. Tidak hanya 

sebatas itu, pondok pesantren juga berfungsi sebagai 

wadah pencerdasan kehidupan bangsa melalui 

pendidikan yang dilaksanakan pondok pesantren. 

Sementara dari sisi peran, pondok pesantren 

memiliki tiga peran utama dalam masyarakat 

Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

1) Sebagai pusat berlangsungnya trasnmisi ilmu-

ilmu Islam tradisional. 

2) Sebagai penjaga dan pemelihara keberlangsungan 

Islam tradisional. 

3) Sebagai pusat reproduksi ulama. 

Selain peran tersebut, sejatinya pondok pesantren 

memainkan banyak peran hampir di semua bidang 

kehidupan. Di antara peran-peran itu adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebagai pusat penyuluhan kesehatan masyarakat 

2) Sebagai pusat pengembangan teknologi tepat 

guna bagi masyarakat pedesaan. 

3) Sebagai pusat usaha-usaha penyelamatan dan 

pelestarian lingkungan hidup. 

4) Sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat 

di sekitarnya.
64

 

 

d. Tipe-Tipe Pondok Pesantren 

Secara garis besar, pondok pesantren dewasa ini 

dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, 

yaitu: 
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1) Pesantren Salafi (Tradisional), yaitu pesantren 

yang tetap mengajarkan kitab-kitab Islam klasik 

atau kitab kuning sebagai inti pendidikan 

pesantren. Sistem madrasah juga diterapkan untuk 

memudahkan sistem sorogan yang dipakai di 

lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa 

mengenalkan pengajaran umum. Pesantren 

dengan tipikal salaf umumnya belum tertata rapi 

secara struktural, namun pengelolaannya berpusat 

pada sosok kiyai.  

2) Pesantren Khalafi (Modern), yaitu pesantren yang 

telah memasukkan pelajaran umum ke dalam 

sistem madrasah yang dikembangkan atau 

membuka tipe sekolah umum bahkan perguruan 

tinggi yang terletak di lingkungan pesantren. 

Pesantren dengan tipikal khalaf, dimulai dari 

aspek kelembagaan, pengelolaan (manajemen), 

struktur kurikulum atau bahkan sistem 

pembelajarannya sudah hampir sama persis 

dengan sekolah umum.
65

 

Menurut M. Ridlwan Nasir mengemukakan 

bahwa tipe pesantren dapat diklasifikasikan menjadi 

lima, yakni: 

1) Pondok pesantren salaf/klasik, yaitu sebuah 

pondok pesantren yang di dalamnya terdapat 

sistem pendidikan salaf (weton dan sorogan) dan 

sistem klasikal (madrasah salaf). 

2) Pondok pesantren semi berkembang, yaitu 

pondok pesantren yang di dalamnya terdapat 

sistem pendidikan salaf (weton dan sorogan) dan 

juga sistem klasikal (madrasah) swasta dengan 

kurikulum 90% dan 10% umum.  
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3) Pondok pesantren berkembang, yaitu hampir 

sama seperti semi berkembang hanya saja lebih 

bervariasi dalam bidang kurikulumnya, yakni 

70% agama dan 30% umum. 

4) Pondok pesantren khalaf/modern, yaitu seperti 

bentuk pondok pesantren berkembang hanya saja 

sudah lebih lengkap lembaga yang di dalamnya, 

antara lain seperti diselenggarakannya sistem 

sekolah umum dengan penambahan diniah 

(praktik membaca kitab salaf), perguruan tinggi 

(baik umum maupun agama), memiliki koperasi 

serta dilengkapi dengan takhassus (bahasa Arab 

dan inggris). 

5) Pondok pesantren ideal, yaitu pondok pesantren 

modern yang lembaga pendidikan yang ada lebih 

lengkap, terutama bidang keterampilan yang 

meliputi pertanian, perikanan, teknik, perbankan 

dan benar-bear memperhatikan kualitasnya 

dengan tidak menggeser ciri khusus 

kepesantrenannya yang masih relevan dengan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan 

zaman.
66

 

 

2. Remaja 

a. Pengertian Remaja 

Masa remaja atau adolescence berasal dari bahasa 

latin yaitu adolescere yang berarti tumbuh menjadi 

dewasa. Apabila diartikan dalam konteks yang lebih 

luas, mencakup kematangan mental, emosional, 

sosial, dan fisik. Hurlock berpendapat bahwa masa 

remaja diartikan sebagai suatu masa transisi atau 

peralihan, yaitu periode dimana individu secara fisik 

maupun psikis berubah dari masa anak-anak ke masa 

dewasa. Remaja adalah suatu fase perkembangan 

transisi manusia dari masa anak-anak menuju masa 
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dewasa. Para ahli sependapat bahwa rentangan masa 

remaja berlangsung dari sekitar 11-13 tahun sampai 

18-20 tahun. Dalam rentangan periode yang cukup 

panjang itu terdapat beberapa indikator seperti 

karakteristik dan kompetensi remaja dalam berbagai 

aspek seperti perkembangan fisik, psikomotorik, 

kognitif, sosial, emosional, moral, dan keagamaan.
67

  

Remaja disebut sebagai masa transisi, yaitu suatu 

masa dimana mereka tidak cukup matang untuk 

disebut sebagai orang dewasa tetapi juga tidak layak 

untuk disebut anak-anak. Masa transisi adalah masa 

yang serba sulit bagi remaja. Dukungan lingkungan 

sangat berperan dalam proses tumbuh kembang 

remaja. Jika mereka gagal melewati masa ini, maka 

akan mengalami kegagalan adaptasi dan menunjukkan 

perilaku yang menyimpang. Stimulasi yang kurang 

kuat dapat menimbulkan kesulitan atau masalah pada 

anak. Batasan remaja menurut Stuart adalah fase 

perkembangan yang untuk terjadi usia 11 sampai 20 

tahun.
68

 

Menurut Mappiare, masa remaja berlangsung 

antara umur 12 sampai dengan 21 tahun bagi wanita 

dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. 

Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan usia 

17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun 

sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir.
69

 

Para ahli perkembangan membagi usia remaja 

menjadi tiga kelompok dan sebelum masuk kelompok 

usia remaja, lebih dahulu memasuki suatu masa yang 

disebut sebagai pra remaja yaitu usia antara 10 - 12 
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tahun. Tiga kelompok usia remaja menurut ahli 

adalah sebagai berikut: 

1) Masa remaja awal, yaitu usia 12 – 15 tahun. 

2) Masa remaja pertengahan, yaitu usia 15 – 18 

tahun. 

3) Masa remaja akhir, yaitu usia 18 – 21 tahun.
70

 

 

b. Ciri-Ciri Perkembangan Remaja 

Perkembangan remaja ditandai dengan adanya 

beberapa tingkah laku, baik itu tingkah laku positif 

maupun tingkah laku negatif. Hal ini dikarenakan 

pada masa ini remaja sedang mengalami masa panca 

roba atau masa peralihan dari anak-anak ke masa 

remaja. Perilaku seperti suka melawan, gelisah, 

periode labil, hal ini seringkali melanda remaja pada 

masa ini. Namun demikian, berkembangnya perilaku 

ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya perlakuan-

perlakuan yang berasal dari lingkungan. Hal ini 

seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman 

orang-orang disekitar individu mengenai proses dan 

makna perkembangan remaja.  

Sebagaimana yang digambarkan Dusek dan 

Bezonsky, bahwa tingkah laku negatif pada diri 

remaja, disebabkan oleh adanya perlakuan lingkungan 

yang kurang sesuai dengan tuntutan atau 

perkembangan remaja. Pada tahap perkembangan ini, 

harus didukung oleh pemahaman orang tua terhadap 

kondisi remaja yang sedang mencari jati dirinya. Oleh 

sebab itu, peran orang tua sebagai sahabat atau kawan 

lebih diperlukan di masa ini daripada peran orang tua 

sebagai pengatur dan penentu keputusan. 

Pada masa ini, remaja memang memperlihatkan 

tingkah laku yang khas sebagai tanda mereka 

berkembang sebagai remaja yang normal. Menurut 

Blair dan Jones; Ramsey; Mead; Dusek; Besonkey 
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mengemukakan sejumlah ciri khas perkembangan 

remaja yaitu sebagai berikut: 

1) Mengalami perubahan fisik (pertumbuhan) paling 

pesat, dibandingkan dengan periode 

perkembangan sebelum maupun sesudahnya, 

pertumbuhan fisik pada permulaan remaja terjadi 

dengan cepat. Pada masa ini, tulang-tulang 

memanjang lebih cepat sehingga tumbuh nampak 

makin besar dan kokoh. Demikian juga jantung, 

pencernaan, ginjal dan berbagai organ tubuh 

bagian dalam bertambah kuat dan berfungsi 

sempurna. 

2) Memiliki energi yang berlimpah secara fisik dan 

psikis yang mendorong mereka untuk berprestasi 

dan beraktivitas. Periode remaja merupakan 

periode paling kuat secara fisik, psikis dan paling 

kreatif secara mentual sepanjang periode 

kehidupan manusia. 

3) Memiliki fokus perhatian yang lebih terarah 

kepada teman sebaya dan secara berangsur 

melepaskan diri dari keterikatan orang tua namun 

beum dibarengi dengan kemampuan untuk 

mandiri dalam bidang ekonomi. 

4) Memiliki ketertarikan yang kuat dengan lawan 

jenis. Pada periode ini remaja sudah mulai 

mengenal hubungan lawan jenis yang bukan 

hanya sekedar berteman, tetapi sudah mulai 

cenderung mengarah kepada saling menyukai. 

5) Memiliki keyakinan kebenaran tentang 

keagamaan. Pada masa ini remaja berusaha 

menemukan kebenaran yang hakiki mengenai 

keagamaan. Apabila remaja mampu 

menemukannya dengan cara yang baik dan benar, 

maka ia akan memperoleh ketenangan dan 

sebaliknya bila ia tidak menemukannya maka 

keyakinannya tentang agama akan menjadi goyah. 
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6) Memiliki kemampuan untuk menunjukkan 

kemandirian. Biasanya ditunjukkan pada 

kemampuan mereka mengambil keputusan terkait 

dengan kegiatan dan aktivitas mereka. 

7) Mengalami berbagai kesulitan dalam hal 

penyesuaian diri untuk menempuh kehidupan 

sebagai orang dewasa. Mereka bingung dalam 

menghadapi diri sendiri dan sikap orang-orang 

sekitar yang terkadang memperlakukan mereka 

sebagai anak, namun disisi lain menuntut mereka 

bertingkah laku seperti dewasa. 

8) Pencarian identitas diri. Pencarian identitas diri 

merupakan suatu kekhasan perkembangan remaja 

untuk mengatasi periode transisi. Remaja butuh 

filsafat hidup untuk mengarahkan mereka dalam 

bertingkah laku dan dapat memfungsikan dirinya 

secara sosial, emosional, moral, dan intelektual 

yang dapat menimbulkan kebahagiaan pada 

dirinya. Remaja membutuhkan suatu keyakinan 

tentang bertingkah laku sebagai anggota keluarga 

(sebagai anak, kakak, atau adik), sebagai pelajar, 

sebagai bangsa Indonesia dengan nilai dan adat-

adat atau budaya yang khas.
71

 

 

c. Karakteristik Perkembangan Remaja 

Masa remaja seringkali dikenal dengan masa 

mencari jati diri, karena masa remaja merupakan 

masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan 

masa kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari segi 

fisiknya, mereka dapat dikatakan sudah bukan anak-

anak lagi melainkan sedah seperti orang dewasa, 

ternyata belum menunjukkan sikap dewasa. Oleh 

karena itu, terdapat sejumlah sikap yang sering 

ditunjukkan oleh para remaja yaitu sebagai berikut: 
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1) Kegelisahan 

Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja 

mempunyai banyak idealism, angan-angan, dan 

keinginan yang ingin diwujudkan, namun 

sesungguhnya belum memiliki kemampuan yang 

memadai untuk mewujudkan semua itu. 

Seringkali angan-angan dan keinginan remaja 

jauh lebih besar dibandingkan kemampuannya. 

Tarik menarik antara angan-angan yang tinggi 

dengan kemampuannya masih belum memadai 

yang mengakibatkan mereka diliputi oleh 

perasaan gelisah atau kegelisahan. 

2) Pertentangan 

Sebagai individu yang sedang mencari jati 

diri, remaja berada pada situasi psikologis antara 

melepaskan diri dari orang tua dan perasaan 

masih belum memiliki kemampuan untuk 

mandiri. Oleh sebab itu remaja seringkali 

mengalami kebingungan karena sering terjadi 

pertentangan pendapat antara mereka dengan 

orang tua. Pertentangan yang terjadi itu akan 

menimbulkan kebingungan dalam diri remaja itu 

sendiri maupun orang lain. 

3) Mengkhayal 

Adanya keinginan untuk menjelajah dan 

bertualang yang tidak semuanya tersalurkan, 

akibatnya remaja menyalurkan khayalannya 

melalui dunia fantasi. Khayalan remaja putra 

biasanya berkisar soal prestasi dan jenjang karir, 

sedangkan remaja putri lebih mengkhayalkan 

tentang romantika hidup. Khayalan ini tidak 

selamanya bersifat negatif sebab kadang-kadang 

menghasilkan sesuatu yang bersifat konstruktif, 

misalnya timbul ide-ide baru yang dapat 

direalisasikan. 

4) Aktivitas Kelompok 
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Berbagai macam keinginan remaja seringkali 

tidak dapat terpenuhi karena terdapat bermacam 

kendala. Adanya bermacam-macam larangan dari 

orang tua seingkali melemahkan bahkan 

mematahkan semangat remaja. Kebanyakan para 

remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan 

setelah mereka berkumpul dengan teman sebaya 

untuk melakukan kegiatan bersama. 

5) Keinginan Mencoba Segala Sesuatu 

Umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi. Karena didorong oleh rasa ingin tahu 

yang tinggi, akibatnya remaja cenderung ingin 

bertualang, dan mencoba segala sesuatu yang 

dialaminya. Oleh karena itu, penting bagi remaja 

untuk diberikan bimbingan agar rasa ingin 

tahunya yang tinggi dapat terarah kepada 

kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif, 

produktif.
72

 

 

d. Tugas Perkembangan Remaja 

Menurut Havighurst, tugas perkembangan adalah 

tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada 

fase-fase atau periode kehidupan tertentu dan apabila 

berhasil mencapainya mereka akan berbahagia, tetapi 

sebaliknya apabila mereka gagal akan kecewa dan 

dicela orang tua atau masyarakat dan perkembangan 

selanjutnya juga mengalami kesulitan. Adapun yang 

menjadi sumber dari tugas-tugas perkembangan 

tersebut menurut Havighurst adalah: Kematangan 

fisik, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai 

dan aspirasi individu. Pembagian tugas-tugas 

perkembangan bagi masa remaja adalah sebagai 

berikut: 

1) Menerima keadaan jasmaniah dan 

menggunakannya secara efektif. 
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2) Menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai 

pria/wanita. 

3) Menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang 

bertanggung jawab sosial. 

4) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua 

dan orang dewasa lainnya. 

5) Belajar bergaul dengan kelompok anak-anak 

wanita dan anak-anak laki-laki. 

6) Perkembangan skala nilai. 

7) Secara sadar mengembangkan gambaran dunia 

yang lebih dekat. 

8) Persiapan mandiri secara ekonomi. 

9) Pemilihan dan latihan jabatan. 

10) Mempersiapkan perkawinan dan keluarga.
73
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua 

memiliki rasional dan emosional dalam memotivasi anaknya 

memilih pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna. 

Rasional dan emosional orang tua mempengaruhi orang tua 

untuk memotivasi anaknya agar memilih pondok pesantren 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna. Rasional orang tua memilih 

pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna adalah orang 

tua memiliki harapan bahwa pondok pesantren tersebut dapat 

memperbaiki akhlak anaknya menjadi lebih baik atau 

berakhlakul karimah, keinginan orang tua agar anak 

berprestasi selain di bidang agama juga di bidang 

akademiknya, orang tua berkeinginan dengan adanya anak 

berada di pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna 

anak akan terbentuk karakternya seperti yang telah 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW., orang tua juga 

menganggap bahwa kegiatan di pondok pesantren sudah pasti 

terkontrol lagi bermanfaat, dan juga orang tua merasa aman 

ketika anaknya berada di pondok pesantren dikarenakan 

dikelilingi orang-orang yang baik, selain itu biaya pendidikan 

selama di pondok pesantren Di‟ayatul Islamiyah Seriguna 

terbilang murah sehingga orang tua memilih pondok pesantren 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna sebagai lembaga kelanjutan 

jenjang pendidikan anak.  

Emosional orang tua memilih pondok pesantren 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna sangat memiliki keinginan yang 

tinggi dan besar harapan orang tua bagi anaknya. Orang tua 

megungkapkan sisi emosi positifnya kepada anak dalam 

upaya memotivasi anak memilih pondok pesantren Di‟ayatul 

Islamiyah Seriguna sebagai tempat anak melanjutkan jenjang 

pendidikannya. Emosional orang tua yakni mendoktrin anak 

sejak kecil dengan masukan-masukan dan mengajak anak 
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berdiskusi menggunakan kemampuan mengelola emosinya 

dikarenakan orang tua tau anak pasti akan menolak sebelum 

menerima, orang tua meyakinkan anaknya dengan 

menunjukkan emosi positif dan perkataan-perkataan yang 

membuat anak yakin dan semangat, dan juga ikhlas dan rela 

hati ketika anak berada di lingkungan pondok pesantren 

Di‟ayatul Islamiyah Seriguna. Emosional orang tua dalam 

penelitian ini yaitu mengelola emosi diri sendiri, mengenali 

emosi orang lain, dan membina hubungan. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, 

maka peneliti memberikan rekomendasi antara lain: 

1. Kepada orang tua hendaknya dapat memberikan 

pandangan yang baik kepada anak, baik di pendidikan 

umum ataupun pondok pesasntren adalah tempat yang 

sama baiknya untuk menuntut ilmu.  

2. Diharapkan kepada orang tua agar selalu memperhatikan, 

memberi waktu untuk anaknya dan memberikan arahan 

yang baik kepada anak supaya menjadi anak yang 

berbakti dan dapat membanggakan. 

3. Diharapkan kepada orang tua dan masyarakat agar selalu 

memberikan motivasi yang baik kepada anak dalam 

memilih tempat pendidikan dan menuntut ilmu terus 

menerus dan mendorong anak untuk melanjutkan 

pendidikan dan selalu bersemangat agar mendapatkan 

masa depan yang baik dan cerah. 
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