
BAB V

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

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. 

SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi merupakan sekolah 

umum unggulan yang dimiliki provinsi Jambi dengan basis asrama. 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. Sistem pendidikan yang 

diterapkan hampir sama dengan  SMA Taruna  Nusantara Magelang, bahkan 

86



87

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. 

 Berdasarkan  pembahasan yang  peneliti  paparkan di  BAB IV,  maka 

peneliti  dapat  menjawab  pertanyaan  dari  rumusan  masalah  yang  peneliti 

simpulkan sebagai berikut:

1. Saudara  asuh  (Soda)  di  SMAN  Titian  Teras  H.  Abdurrahman 

Sayoeti 
a. Pengertian Saudara Asuh 

Saudara  asuh  pada  dasarnya  merupakan  sistem 

kekeluargaan  yang  dirancang  oleh  sekolah  agar  siswa 

mempunyai  rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya  bagi 

yang senior dan untuk junior agar selalu merasa mampunyai 

keluarga meskipun bukan keluarga kadung dan menghormati 

yang  lebih  tua.  Sehingga  terciptanya  kekeluargaan  yang 

harmonis serta melatih individu saling membimbing individu 

lainnya.

b. Terbentuknya Saudara Asuh (Soda)

Alasan  dengan  dibentuknya  sistem  soda  yaitu  untuk 

mengakrabkan antar siswa karena pada awal pendirian  sekolah 

pada sekitar tahun 1994 ini pamong SMAN Titian Teras H. 
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Abdurrahman  Sayoeti  banyak  berasal  dari  tentara  sehingga 

terjadi pemisahan antara senior dan junior bahkan seangkatan.

2. Penerapan sistem saudara asuh (soda) di SMAN Titian Teras H. 

Abdurrahman Sayoeti Jambi
Pelaksanaan sistem saudara asuh (soda) dilakukan setiap tahun 

ajaran  baru  dimana  ada  siswa  yang  lulus  dan  siswa  yang  baru 

masuk sehingga akan ada perubahan yang junior. Pembagian dari 

soda  itu  tergantung  banyaknya  siswa  yang  diterima  di  SMAN 

Titian  Teras  H.  Abdurrahman  Sayoeti  sebagai  siswa  lalu 

pembagian  soda  itu  dilaksanakan  setelah  adanya  pergantian 

kepengurusan  baru  Osis  dan  MPK  (Majelis  Perwakilan  Kelas), 

dengan  tujuan agar kelas XII tidak lagi memegang jabatan sebagai 

pengurus baik Osis maupun MPK sehingga kelas XII bisa fokus 

kepada   kegiatan  belajarnya  seperti  persiapan  UN,  tes  masuk 

perguruan tinggi maupun akademi. 
3. Peran  saudara  asuh  (soda)  untuk  meminimalisir  konflik  antara 

senior dan junior di SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti 
Konflik  di  SMAN Titian  Teras  H.  Abdurrahman  Sayoeti  di 

klasifikasikan berdasarkan beberapa level konflik yaitu (a) konflik 

ringan, (b) konflik sedang dan (c) konflik berat.
Peran  kerja untuk tugas dan tanggungjawab keluarga asuh itu 

sendiri  yaitu  (1) kakak asuh membimbing keluarga  asuhnya,  (2) 

Mengakrabkan antara senior dan junior, dan  (3) Membantu dalam 

akademik jika terdapat kesulitan belajar
Manfaat  dengan adanya soda yaitu (i) sebagai teman bertukar 

pemikiran  atau  diskusi,  (ii)  membantu  siswa  dalam  proses 
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penyesuaian di sekolah dengan peraturan-peraturan yang ada, (iii) 

membentuk siswa saling menghargai  dengan keluarga asuh yang 

lain serta pamong, (iv) memberikan pelajaran tentang menghormati 

yang  lebih  tua  dan  (v)  mengajarkan  tentang  betapa  pentingnya 

hubungan keluarga.
4. Stratifikasi sosial dalam saudara asuh

Lapisan-lapisan yang  terjadi  antara  siswa  di  SMAN  Titian 

Teras H. Abdurrahman Sayoeti yaitu lapisan antara siswa kelas X, 

kelas XI dan kelas XII sehingga terbentuknya senior dan junior. 

Sistem senior dan junior berdampak pada pembagian tugas maupun 

beban  pendidikan,  maksudnya  beban  pendidikan  yaitu  jenjang 

kelas  yang  berbeda.  Pembagian  tugas  siswa  setiap  kelas  pun 

berbeda  misalnya  tugas  piket,  kelas  X  dengan  nama  Tamtama 

untuk  siswa  dan  Tamtami  untuk  siswi,  kelas  XI  dengan  nama 

Bintara  untuk siswa,  Bintrai  untuk siswi   dan kelas  XII  dengan 

nama Perwira untuk siswa dan Perwiri untuk siswi. 
Penentuan  strata yang  ada  dalam  stratifikasi  sosial  yaitu 

kekuasaan,  previlese  dan prestise.  Kekuasaan yang  dimaksudkan 

yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki senior yang secara 

otomatis  didapatkan  dengan  adanya  sistem  senioritas  dan  juga 

adanya pernyataan yang sering dibuat untuk membenarkan senior 

berupa  pasal-pasal  berkaitan  dengan  kekuasaan  mutlak  senior, 

pernyataan pasal  tersebut yaitu (1) Senior tidak pernah salah, (2) 

jika senior melakukan kesalahan maka kembali ke pasal 1. Secara 

tidak langsung kekuasaan itu selalu dimiliki yang kuat dalam arti 
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senior. Previlese maksudnya dalam kontes penelitian ini yaitu hak 

senior yang istimewa itu wajib dihormati karena sistem senioritas 

yang  diberlakukan  dengan  baik  sehingga  junior  harus  tetap 

menghormati meskipun terkadang junior tidak menyukai seniornya. 

Kehormatan,  senior  haruslah  dihormati  dan  mempunyai 

kewibawaan yang lebih dibandingkan dengan  juniornya. 
B. Saran 

1. Bagi Siswa 
Konflik yang terjadi merupakan hal yang wajar akan tetapi tingkat 

kewajaran  manusia  itu  ada  batasnya.  Apalagi  tingkatan  masih  pelajar 

sekolah menengah atas. Proses sosialisasi yang diterima masih banyak 

dan  identifikasi  perilaku  masih  sangat  banyak,  dan  perilaku  yang 

dibentuk  saat  ini  sangat  berpengaruh  pada  kehidupan  anak  dimasa 

mendatang. Sebagai siswa yang sedang menuntut ilmu sebaiknya selalu 

mengikuti peraturan yang sudah ada karena peraturan yang dibuat untuk 

kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.  Sehingga tidak adanya konflik. 

Konflik  yang  terjadi  antara  senior  dan  junior  yang  sudah  dianggap 

sebagai  kultur  di  SMAN  Titian  Teras  H.  Abdurrahman  Sayoeti 

sebaiknya  dihilangkan  dari  pola  pikir  siswa karena  itu  bukan budaya 

yang baik, apalagi ada peryataan tentang pasal-pasal dan adanya anggap 

bahwa antara angkatan ganjil dan genap tidak pernah bersatu. Kultur itu 

adalah  kultur  yang  salah  persepsi  sehingga  pola  pikir  siswa  harus 

dirubah agar tidak terjadinya konflik yang berkelanjutan.
2. Bagi Sekolah

Pengawasan  siswa  di  sekolah  yang  berasrama  memang 

membutuhkan waktu ekstra karena nantinya  akan ada suatu persoalan 
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yang terjadi meskipun tidak selalu terjadi konflik. Saran untuk sekolah 

diperketat pengawasan kegiatan siswa diasrama atau graha agar nantinya 

tidak  terjadi  konflik  berujung  pada  kekerasan  senioritas  dan  terbawa 

sampai mereka menjadi  alumni, karena di sekolah ini dibentuk untuk 

menjadi  individu  cerdas  dari  berbagai  bidang  akademik  maupun  non 

akademik,  intelektual  serta  religius  agar  tidak  mudah  dihasut  dengan 

kasus yang tidak tahu asal usulnya. 


