
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga  pendidikan  turut  memegang  peran  penting  dalam 

mengembangkan sistem pendidikan di negara. Lembaga pendidikan dapat 

terus memberikan suatu kontribusi yang baik. Memang sangat banyak cara 

yang  bisa  ditempuh  untuk  mengembangkan  pendidikan  di  suatu  negara, 

misalnya dengan mengadakan sekolah-sekolah khusus, privat atau les mata 

pelajaran  yang  ada  disekolah  dan  lain  sebagainya.  Sama  halnya  dengan 

SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti sebagai lembaga pendidikan 

yang  mengembangkan  sistem  pendidikan  berbasis  kedisiplinan  dengan 

tujuan  meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang  unggul  di  Jambi 

khususnya, karena harapannya dengan adanya pengembangan sekolah yang 

berbasis  seperti  itu  bisa  menambah  orang-orang  unggul  khususnya  dari 

putra-putri daerah. 

SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi merupakan 

sekolah umum unggulan yang dimiliki provinsi Jambi dengan basis asrama 

serta merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sistem kedisiplinan 

tinggi seperti yang diterapkan SMA Taruna Nusantara Magelang tapi bukan 

sekolah militer karena SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi 

hanya  berbasis  pada  kedisiplinan  tinggi  bukan  kepada  pengembangan 

militer.  Meskipun  begitu  banyak  siswa  yang  meneruskan  ke  akademi. 
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Sistem  pendidikan  yang  diterapkan  hampir  sama  dengan   SMA  Taruna 

Nusantara  Magelang,  bahkan  seragam  resmi  yang  digunakan  hampir 

menyerupai  seperti  seragam  pesiar  (seragam  untuk  dinas  luar)  dan 

almamater  berwarna biru muda.  Seperti  diketahui  bahwa sekolah-sekolah 

dengan  sistem  kedisiplinan  tinggi   dirancang  berbeda  dengan  sekolah-

sekolah pada umumnya  karena tujuan yang ingin dicapai  sangat  berbeda 

meskipun sama-sama ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti ini mendidik tidak hanya 

dari  segi  akademik  saja  namun banyak  aspek yang  ingin  dicapai  seperti 

kedisiplinan, kemandirian, dan  kerja keras. Maksudnya siswa sudah dapat 

memilih jurusan yang diinginkan ketika berada di Perguruan tinggi atau di 

akademi kedinasan misalnya  ketika di kelas XI sudah dikenalkan dengan 

universitas-universitas  ternama  di  Indonesia,  Sekolah  kedinasan  dan 

Sekolah  Akademi,  serta  yang  paling  penting  yaitu  kedisiplinan  dalam 

melakukan kegiatan seperti tepat masuk kelas, mengatur dirinya sendiri dan 

lain sebagainya serta pembelajaran tentang nilai-nilai religi.

Sistem  lain  yang  dikembangkan  di  SMAN  Titian  Teras  H. 

Abdurrahman Sayoeti   Jambi yaitu sistem kedisiplinan tinggi dan asrama 

maka yang terbentuk yaitu senior dan junior. Masyarakat umum juga tahu 

jika  sudah  menyangkut  tentang   senior  dan  junior  maka  yang  terbayang 

dibenak sebagai  pola  pikir  umum yaitu  kekerasan  yang  dilakukan senior 

terhadap Junior dan itu terus terjadi secara turun temurun. Sudah otomatis 

lembaga-lembaga  pendidikan  yang  menerapkan  sistem  tersebut  sedikit 
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banyak  adanya  kekerasan  meskipun  intensitasnya  yang  berbeda-beda. 

Fenomena  tersebut  juga  terjadi  di  SMAN Titian  Teras  H.  Abdurrahman 

Sayoeti  sama  halnya  apa  yang  terjadi  kebanyakan,  oleh  karena  itu 

dirancanglah sistem saudara asuh (sodara asuh) atau yang disebut dengan 

SODA. 

Soda ini dirancang untuk meminimalisir adanya konflik antar angkatan 

sehingga jarak antara senior dan junior tidak terlihat sangat rengang karena 

tujuan bersekolah disini untuk menuntut ilmu pengetahuan bukan mencari 

permusuhan dan yang  jelas  untuk membentuk  putra  putri  Jambi  menjadi 

insan  yang  unggul  untuk membangun  negara  serta  tentunya  membangun 

provinsi Jambi. 

Pendidikan  merupakan  faktor  utama  dalam  pembentukkan  pribadi 

manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya 

pribadi  manusia  menurut  ukuran  normatif.  Menyadari  akan  hal  tersebut, 

pemerintah  sangat  serius  menangani  bidang  pendidikan,  sebab  dengan 

sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul  generasi  penerus bangsa 

yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara (Djamarah, 2002: 73).

Ada  masalah  lagi  tentang  isu  kecurangan  dalam  pelaksanaan   ujian 

nasional  (UN)  yang  selalu  diperbincangkan  setiap  tahun  sudah  bukan 

menjadi  rahasia  umum  lagi  karena  nilai  ujian  ini  menjadi  tolak  ukur 

jalannya  keseluruhan  sistem  pendidikan  Indonesia  yang  masih  jauh  dari 

sempurna  sehingga  berbagai  cara  digunakan  oleh  beberapa  pihak  untuk 
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menanikkan mutu pendidikan di sekolahnya agar mendapat nilai yang baik 

dan statusnya semakin baik di masyarakat sehingga berdampak pada input 

siswa yang mendaftar ke sekolah tersebut semakin banyak. 

Teknisnya  dalam  pelaksanaan  UN  harus  dipantau  dengan  anggota 

kepolisian dan penggunaan kamera pemantau guna mengawasi jalannya UN 

di  sekolah-sekolah,  suatu  hal  yang  tak  pernah  terjadi  di  negara  lain, 

menunjukkan  adanya  ketidakpercayaan  publik  akan  sistem  dan  kualitas 

pendidikan Indonesia. 

Paling tidak ada empat hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan 

mutu pendidikan Indonesia.  Pertama dalam hal   pembangunan saran dan 

prasarana yang masih jauh dari taraf layak karena masih banyak sekolah-

sekolah yang bagunan sekolah tidak layak bahkan ruang kelas yang atapnya 

bocor (Tracey Yani Harjatanaya. 2012).  Secara tidak langsung pendidikan 

Indonesia masih mementingkan nilai  akademik dalam bentuk angka yang 

tertulis  pada  hasil  rapor  dan  belum  pada  aplikasi  diluar  sekolah   serta 

pembangunan  masih  diutamakan  untuk  daerah-daerah  yang  sudah  maju 

sedangkan untuk daerah-daerah tertinggal masih banyak kekurangan. 

Kedua,  program pendidikan dasar  gratis  memang  dari  segi  kuantitas 

dapat  dikatakan  berhasil  karena  angka  partisipasi  siswa  SD  hampir 

mencapai  100  persen,  tetapi  tidak  dari  segi  kualitas  (Tracey  Yani 

Harjatanaya.  2012).  Masyarakat Indonesia untuk sadar dalam pendidikan 

masih  rendah,  misalnya  masih  banyak  masyarakat  kita  yang  mengakut 

warga negara  Indonesia  yang  tidak  bisa  membaca  bahkan masih  banyak 
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yang tidak lulus SD. Banyak faktor yang mempengaruhi masalah tersebut 

misalnya  yang  paling  banyak  dialami  masyarakat  sebagai  faktor  utama 

adalah karena ekonomi keluarga. Pencanangan pembelajaran wajib belajar 9 

tahun sepertinya sangat sulit untuk masyarakat di negara ini, ditambah lagi 

biaya sekolah yang sangat mahal. Banyak dijumpai di sekolah-sekolah yang 

menyelenggarakan sekolah gratis yang seharusnya bebas tanpa biaya apapun 

masih saja dikenai biaya tambahan misalnya uang buku LKS (lembar kerja 

siswa) dan lain sebagainya. 

Ketiga, privatisasi dalam bidang pendidikan walaupun diperlukan untuk 

menunjang  kinerja  pemerintah  telah  memperlebar  jurang  pencapaian 

prestasi antara anak dari keluarga berkecukupan dan anak dari keluarga tak 

mampu. Salah satu contoh dapat dilihat dari dominasi siswa dan siswi dari 

sekolah swasta yang meraih prestasi di ajang olimpiade ataupun kompetisi 

bergengsi lain (Tracey Yani Harjatanaya. 2012). Bangsa ini harus bersyukur 

dengan dibubarkannya sekolah RSBI karena kebijakan sekolah yang banyak 

menyita  uang negara akan hilang dan adanya  penyamarataan  pendidikan. 

Sehingga para pemuda Indonesia untuk pintar tidak harus membayar mahal 

karena siapa pun yang pandai baik dari golongan atas, menengah dan bawah 

sudah sewajarnya untuk menikmati pendidikan yang baik pula. 

Keempat, mengacu pada ketiga hal di atas, dapat dipastikan kesetaraan 

akan  kualitas  pendidikan  yang  diterima  oleh  siswa  dan  siswi  di  seluruh 

pelosok  Indonesia  sulit  tercapai.  Padahal,  pendidikan  seyogianya 
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mempersiapkan  siapa  saja  baik  yang  terlahir  di  keluarga  kaya  maupun 

miskin untuk bisa mendapatkan kesejahteraan hidup.

Walaupun keempat  hal di  atas masih menjadi  tantangan besar dalam 

dunia pendidikan Indonesia, bukan berarti hal tersebut tidak dapat dibenahi. 

Namun,  tanpa  arah  yang  jelas,  komitmen  dan  konsistensi  dalam 

penerapannya dari semua pihak, masalah yang dipaparkan di atas tak akan 

pernah terselesaikan. Pendidikan multikultural yang bertujuan memberikan 

pendidikan bermutu  bagi setiap anak,  tanpa melihat  latar  belakang sosial 

dan  ekonomi  yang  berlandaskan  pada  nilai  demokrasi,  kemanusiaan, 

keadilan,  dan  kesetaraan  bisa  menjadi  solusi  yang  cocok  bagi  negara 

multikultur ini (Tracey Yani Harjatanaya. 2012). 

Disisi  lain  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  saat  ini  sangat 

memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO tentang 

peringkat  Indeks  Pengembangan  Manusia  (Human  Development  Index), 

yaitu  komposisi  dari  peringkat  pencapaian  pendidikan,  kesehatan,  dan 

penghasilan per  kepala  yang menunjukkan,  bahwa indeks pengembangan 

manusia  Indonesia  makin  menurun.  Di  antara  174  negara  di  dunia, 

Indonesia menempati  urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), 

dan ke-109 (1999) (http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Masalah

%20Pendidikan%20di%20Indonesia&nomorurut_artikel=364). 

Fenomena-fenomena  yang  membuat  nama  pendidikan  di  Indonesia 

tercoreng  karena  adanya  perilaku  dari  para  siswanya  yang  menjadikan 

pendidikan  kita  semakin  menurun  kualitasnya.  Fenomena-fenomena 

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Masalah%20Pendidikan%20di%20Indonesia&nomorurut_artikel=364
http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Masalah%20Pendidikan%20di%20Indonesia&nomorurut_artikel=364
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kenakalan remaja sekarang ini bukanlah hal yang tabu, akan tetapi seperti 

sudah menjadi kewajiban bagi remaja saat ini. Apalagi fenomena tawuran 

pelajar  yang  semakin  tidak  terkendali  menunjukkan  buruknya  kualitas 

pendidikan  negara  ini.  Betapa  tidak,  siswa yang  seharusnya  sibuk untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya  akan tetapi 

mereka menyibukkan dengan tawuran. Belum lagi siswa yang terjaring ikut 

geng motor. 

Memang  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya  pelajar  misalnya 

pengaruh kebarat-baratan (westernisasi), pengaruh teman-teman sebaya dan 

lain sebagainya.  Mereka sangat  peka dan sangat  dekat  dengan kenakalan 

remaja atau dapat disebut juga kenakalan pelajar karena memang pada usia-

usia  mereka  itu  sedang  mencari  jati  dirinya,  yang  menyangkut  tentang 

siapakah dirinya. Mereka selalu ingin dilihat “wah” atau mewah oleh orang-

orang di sekitarnya. Bahkan bisa saja pada usia SMA sedang asik-asiknya 

mencari  perhatian  lawan  jenisnya  sampai  tidak  konsentrasi  mengikuti 

pelajaran  yang  disampaikan  oleh  gurunya  dikarenakan  sedang  berbunga-

bunga perasaanya. Maka fenomena pacaran juga dialami oleh sesama siswa 

SMAN  Titian  Teras  H.  Abdurrahman  Sayoeti,  siswa  yang  berpacaran 

semakin banyak sehingga membuat gaya berpacaran mereka semakin gawat 

apalagi  pengaruh dengan modernisasi  yang semakin  kuat,  karena mereka 

bertemu  setiap  hari  dengan  intensitasi  pertemuan  yang  sering  sehingga 

memungkinkan siswa lebih intensif meskipun dengan peraturan yang ketat, 

dari belajar pagi sampai belajar malam.
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Permasalahan  apapun  yang  dialami  seorang  remaja  seperti  mabuk-

mabukan,  tawuran  antar  pelajar  dan  lain  sebagainya  bagi  mereka  hal 

tersebut  dianggap  wajar  saja  bahkan  siswa  kabur  dari  asrama,  karena 

mereka mencari  jati  dirinya.  Oleh karena itu,  lembaga pendidikan sangat 

memegang peranan penting dalam mengembangkan sistem pendidikan di 

Negara ini. Lembaga pendidikan dapat terus memberikan suatu kontribusi 

yang  baik.  Memang  sangat  banyak  cara  yang  bisa  ditempuh  untuk 

mengembangkan  pendidikan  di  suatu  negara,  misalnya  dengan 

menyelenggarakan  sekolah-sekolah  khusus  misalnya  sekolah  asrama atau 

pesantren (boarding school), sekolah berkebutuhan khusus seperti Sekolah 

Luar Biasa (SLB), privat atau les mata pelajaran yang ada di sekolah dan 

lain  sebagainya.  Begitu  pula  di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri   Titian 

Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi yang merupakan salah satu sekolah 

unggulan  di  Provinsi  Jambi  yang  mengembangkan  pendidikan  berbasis 

kedisiplinan  tinggi  yang  diadopsi  dari  sistem kedisiplinan  tinggi  dengan 

tujuan  meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang  unggul  khususnya  di 

Jambi,  harapannya  dengan  adanya  pengembangan  sekolah  yang  berbasis 

seperti ini bisa menciptakan putra-putri yang unggul dari daerah khususnya 

Provinsi Jambi.

Sekolah Menengah Atas Negeri  Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti 

Jambi  merupakan  sekolah  umum  unggulan  yang  dimiliki  negeri  dengan 

basis  asrama  (boarding  school).  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri   Titian 

Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi merupakan sekolah yang menerapkan 
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kedisiplinan tinggi seperti yang diterapkan pada sistem militer seperti yang 

diterapkan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara Magelang. 

Sistem pendidikan yang diterapkan juga hampir mirip bahkan seragam 

yang  digunakannya  menyerupai  seperti  seragam  pesiar  dan  almamater. 

Memang  sekolah-sekolah  yang  seperti  ini  dirancang  berbeda  dengan 

sekolah pada umumnya karena tujuan yang ingin  dicapai sangat berbeda 

meskipun  sama-sama ingin  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia. 

Tetapi  di  Sekolah Menengah Atas Negeri   Titian Teras H. Abdurrahman 

Sayoeti Jambi ini mendidik bukan hanya mengungulkan dari segi akademik 

namun dari banyak aspek yang ingin dicapai seperti kemandirian, jiwa korsa 

dan berorientasi ke masa depan, maksudnya dari kelas XI sudah dibimbing 

untuk memilih  jurusannya  di  perguruan tinggi  serta  yang  paling  penting 

yaitu  kedisiplinan  dalam melakukan  kegiatan  seperti  tepat  bangun  tidur, 

sarapan,  masuk  kelas,  mengatur  dirinya  sendiri  dan  lain  sebagainya. 

Memang dampak dari  semua peraturan  yang ketat  menimbulkan dampak 

positif dan negatif terhadap siswa, misalnya dampak negatif dari peraturan 

tersebut siswa kabur dari asrama serta berpura-pura sakit dan dampak positif 

dari peraturan itu siswa mempunyai sikap mental yang kuat untuk menuntut 

ilmu serta mempunyai pribadi yang baik.. 

Sistem  yang  lain  yang  dikembangkan  dengan  adanya  kedisiplinan 

tinggi dan asrama maka yang terbentuk yaitu senior dan junior. Masyarakat 

luas mengetahui  jika sudah menyangkut  tentang  senior dan junior maka 

yang  terbayang  di  benak  kita  yaitu  kekerasan  yang  dilakukan  senior 
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terhadap junior dan itu terus terjadi secara turun temurun contoh kekerasan 

yang biasa dilakukan senior terhadap juniornya yaitu push up sampai kurang 

lebih seratus kali dan diulangi lagi sampai juniornya keletihan.

  Begitu  juga  di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri   Titian  Teras  H. 

Abdurrahman  Sayoeti  Jambi  sama  halnya  apa  yang  terjadi  di  sekolah-

sekolah berpendidikan militer, oleh karena itu dirancanglah sistem saudara 

asuh  (sodara  asuh)  atau  yang  disebut  dengan  SODA.  Saudara  asuh 

merupakan bentuk asuhan yang pada sistem ini yaitu dengan adanya senior 

mempunyai adik asuh dari kelas XI dan X, jadi kelas XI juga mempunyai 

adik asuh dari kelas X. Sejarah soda itu tidak terbentuk secara terlembaga, 

maksudnya dibentuk secara peraturan  yang tertulis akan tetapi soda sudah 

dibentuk  setiap  tahunnya  dan  soda  sudah  pasti  dibentuk.  Sehingga 

terbentuknya  soda sudah secara otomatis,  setiap adanya  pergantian tahun 

atau setiap pergantian tahun ajaran baru soda akan dibentuk. Namun soda 

tidak dipilih sendiri oleh siswa akan tetapi telah ditentukan oleh pengurus 

Osis, MPK dan pamong yang bersangkutan. 

Soda ini dirancang untuk meminimalisir adanya konflik antar angkatan 

sehingga  jarak  antara  senior  dan  junior  tidak  terlihat  karena  tujuan 

bersekolah untuk menuntut  ilmu pengetahuan bukan mencari lawan sebagai 

musuh dan yang jelas untuk membentuk putra putri Jambi menjadi insan 

yang unggul untuk membangun negara serta tentunya membangun Provinsi 

Jambi. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut peneliti sangat 

tertarik  untuk  menggali  informasi  lebih  dalam mengenai  soda  yang  bisa 
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berdampak pada keselarasan  dalam meminimalisir konflik antar angkatan 

yaitu senior dan junior. Oleh karena itu,  peneliti mengambil permasalahan 

penelitian  ini  yang  berjudul  “Peran  sistem  saudara  asuh  (soda)  untuk 

meminimalisir konflik  antara senior dan junior di SMA Negeri Titian Teras 

H. Abdurrahman Sayoeti Jambi”.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar  belakang  masalah  tersebut  maka  dapat 

diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

a) Sistem senioritas membuat adanya sekat-sekat antar angkatan.

b) Kultur yang dibuat oleh para pendahulu masih melekat turun-

temurun.

c) Konflik  yang  terjadi  memberikan  gambaran  adanya  suatu 

sistem senioritas sangat ketat dilakukan.

d) Banyaknya siswa laki-laki yang kabur dari asrama dikarenakan 

pengaruh lingkungan luar asrama.

e) Gaya berpacaran yang sudah melewati batas.

f) Kedisiplinan yang semakin mengendur.

g) Sikap saling hormat menghormati sudah mulai tidak tertanam 

lagi dijiwa tiap individu baik senior maupun junior. 

2. Pembatasan Masalah
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Agar pembahasan tentang  peran  sistem saudara asuh (soda) untuk 

meminimalisir  konflik antara senior dan junior di SMA Negeri Titian 

Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi tidak meluas maka pembahasan 

ini  terfokus pada peran sistem saudara asuh, dan siswa kelas X-XII 

serta pamong pengajar, pamong disiplin, wali kelas dan kepala sekolah. 

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  deskripsi  dari  permasalahan  dari  latar  belakang  maka 

rumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah yang dimaksud dengan sistem saudara asuh (soda)? 

2. Bagaimanakah  penerapan  sistem  saudara  asuh  (soda)  di  SMAN 

Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi? 

3. Bagimanakah  peran  saudara  asuh  (soda)  untuk  meminimalisir 

konflik  antara  senior  dan  junior  di  SMAN  Titian  Teras  H. 

Abdurrahman Sayoeti Jambi?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian  yang  baik  sudah  tentu  memiliki  tujuan  yang  ingin 

dicapai dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini 

yaitu;

1. Untuk  pengertian  dari  sistem  saudara  asuh  (Soda)  yang  ada  di 

SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti.
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2. Untuk mengetahui penerapan sistem saudara asuh di sekolah yang 

berasrama  dengan  tujuan  untuk  meredam  adanya  konflik  antar 

angkatan.

3. Untuk menjelaskan peran sistem saudara asuh untuk meminimalisir 

konflik yang terjadi di SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian yang dikaji yaitu:

1. Manfaat teoretis

a. Hasil  ini  dapat  memberikan  pengetahuan  tentang  sistem 

saudara asuh.

b. Dapat memberikan kontribusi seberapa penting sekolah asrama 

yang berbasis kedisiplinan tinggi layaknya sekolah akademi.

c. Dapat  menjadi  referensi  untuk  penelitian  selanjutnya  yang 

lebih baik dan lengkap tentang konflik senior dan junior serta 

saudara asuh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

1) Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  pengukur 

kemampuan  peneliti  dalam menemukan  suatu  fenomena 

atau permasalahan yang terjadi di masyarakat serta untuk 

menguji  kemampuan  peneliti  dalam  proses  analisis 

fenomena yang sudah diangkat.
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2) Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi dan 

mendapatkan  gelar  sarjana  (S1)  pada  Program  Studi 

Pendidikan Sosiologi, FIS UNY. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian  ini  sebagai referensi  dan  sumber  informasi 

mengenai peran  sistem  saudara  asuh  (soda)  untuk 

meminimalisir  konflik  antara  senior  dan  junior  di  SMAN 

Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi.

c. Bagi  SMA Negeri   Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti 

Jambi

Penelitian  ini  bisa  menjadi  referensi  yang  baik  untuk 

penelitian berikutnya  dan  juga  peneliti  mengharapkan 

penelitian  ini  bisa  menjadi  pustaka  yang  mengkaji  sekolah-

sekolah  berasrama  dengan  kajian  sosial  serta  bisa  menjadi 

solusi dari permasalahan yang ada di asrama.

d. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

1. Hasil  penelitian  ini  dapat  menambah  referensi,  koleksi 

bacaan  dan  informasi  sehingga  dapat  digunakan  sebagai 

sarana dalam menambah wawasan yang lebih luas tentang 

konflik antara senior dan junior serta peran saudara asuh.

2. Menambah referensi  tentang kajian studi sosiologi konflik 

yang terjadi di masyarakat kita dan bisa menambah koleksi-
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koleksi  untuk  bidang-bidang  yang  berkaitan  dengan 

penelitian ini.


