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                                                            BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Siswa SMA adalah individu yang masih berada di masa remaja, 

dimana masa remaja merupakan suatu periode dalam perkembangan seseorang 

yang terbentang sejak berakhirnya masa anak-anak hingga datangnya masa 

dewasa awal. Pada masa remaja, perubahan pada diri seseorang merupakan 

tanda keremajaan, baik perubahan secara fisik, perubahan emosi, perubahan 

tingkah laku dan krisis identitas. Masa remaja sering disebut dengan masa 

strom and stres ini dikarenakan konflik yang dihadapi oleh remaja semakin 

kompleks seiring dengan perubahan berbagai dimensi kehidupan yang terjadi 

didalam diri mereka (Hurlock, 1997). 

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan interaksi dengan orang 

lain. Begitu juga dengan remaja yang dituntut untuk menjalin hubungan sosial 

dan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sesuai aturan atau norma 

yang berlaku di lingkungan sesosialnya. Havighurst (dalam Hurlock, 1997) 

menjelaskan beberapa tugas perkembangan remaja yang berhubungan dengan 

perkembangan sosial emosional, yaitu menjalin hubungan dengan teman 

sebaya baik pria maupun wanita, mencapai suatu peran sosial baik bagi pria 

maupun wanita sesuai dengan jenis kelaminnya, melakukan perilaku sosial 

yang diharapkan dan mencapai suatu kemandirian sosial dari orang tua dan 

dewasa sekitarnya. 
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Selanjutnya Hurlock (1997) menjelaskan bahwa penyesuaian sosial 

adalah suatu kemampuan seseorang untuk menyesuiakan diri terhadap orang 

lain pada umumnya dan pada kelompok khususnya. Penyesuaian sosial 

ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah sejauh mana seseorang dapat 

memainkan peran secara tepat sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua, 

seberapa besar kepuasan yang diperoleh. Penyesuaian sosial terjadi dalam 

lingkup hubungan sosial tempat individu hidup dan berinteraksi. Hubungan 

tersebut baik dalam masyarakat, keluarga, sekolah, teman-teman, atau 

masyarakat luas pada umumnya (Gerungan, 2003). 

 Schneiders (1964) membagi penyesuaian sosial menjadi tiga aspek 

yaitu penyesuaian di lingkungan rumah dan keluarga, penyesuaian sosial di 

lingkungan sekolah dan penyesuaian sosial di lingkungan masyarakat. 

Menurut Asrori dan Muhammad Ali (2010), proses sosialisasi individu terjadi 

ditiga lingkungan utama yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan kaluarga, anak mengembangkan 

pemikiran tersendiri yang merupakan pengukuhan dasar emosional dan 

optimisme sosial melalui frekuensi dan kualitas interaksi dengan orang tua dan 

saudara-saudaranya. Proses sosialisasi ini turut mempengaruhi perkembangan 

sosial dan gaya hidupnya di hari-hari mendatang. Dalam lingkungan sekolah, 

anak belajar membina hubungan dengan teman-teman sekolahnya yang datang 

dari berbagai keluarga dengan status dan warna sosial yang berbeda. Dalam 

lingkungan masyarakat, anak dihadapkan dengan berbagai situasi dan masalah 

kemasyarakatan (Asrori dan Muhammad Ali, 2010).  
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Bedasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap 

siswa SMA Negeri 4 Bangko Pusako pada tanggal 23 Mei 2017, didapatkan 

fenomena yang terjadi bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dalam penyesuaian sosial. Pertama penyesuaian sosial di lingkungan keluarga, 

hal ini terlihat dari kurangnya sifat dan perilaku siswa dalam mentaati 

peraturan keluarga (khususnya peraturan yang telah dibuat oleh kedua orang 

tua), sering membantah perkataan orang tua, sering mengabaikan tugas dan 

mengabaikan tanggung jawab keluarga. Kedua penyesuaian sosial di 

lingkungan sekolah, hal ini terlihat dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan 

yaitu rendahnya rasa menghormati dan menghargai antara siswa terhadap 

guru, staf tata usaha, dan karyawan sekolah lainnya, banyak pelanggaran 

siswa terhadap tata tertib dan peraturan sekolah, saling bermusuhan, 

membolos, tidak mengerjakan PR, dan terlambat masuk sekolah. Ketiga 

penyesuaian sosial di lingkungan masyarakat, hal ini terlihat dari kurangnya 

partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan yang ada dalam masyarakat seperti 

remaja mesjid dan gotong royong.  

Menurut Hurlock (2004) dalam melakukan penyesuaian seseorang di 

pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain teman sebaya, guru dan peraturan 

sekolah. Teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau 

tingkat kedewasaan yang sama. Peran teman sebaya dalam pergaulan remaja 

menjadi sangat menonjol, hal ini sejalan dengan meningkatnya minat indiviu 

dalam persahabatan serta keikutsertaan dalam kelompok (Santrock, 2007). Di 

dalam kelompok teman sebaya, remaja berusaha menemukan konsep dirinya, 
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disini ia dinilai oleh teman sebayanya tanpa memperdulikan sanksi-sanksi 

dunia dewasa. Kelompok teman sebaya memberikan lingkungan, yaitu tempat 

remaja melakukan sosialisasi dimana nilai yang berlaku bukanlah nilai yang 

ditetapkan oleh orang dewasa, melainkan oleh teman seusianya (Santrock, 

2007). 

Diusia remaja, seseorang umumnya mengalami konflik yang 

kompleks, sehingga membuat seseorang sangat rentan untuk terkena pengaruh 

dari lingkungan sekitarnya. Menurut Zainun (2002) masa remaja merupakan 

masa yang paling banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan teman-teman 

sebayanya dan dalam rangka menghindari hal-hal negatif yang dapat 

merugikan dirinya sendiri dan orang lain, remaja hendaknya memahami 

pentingnya meregulasi emosi. Regulasi emosi ini terlihat dalam beberapa hal 

seperti bagaimana remaja mampu memberi kesan yang baik tentang dirinya, 

mampu mengungkapkan dengan baik emosinya sendiri, dapat mengendalikan 

perasaan serta mampu mengungkapkan dengan baik emosinya sendiri, dapat 

mengendalikan perasaan serta mampu mengungkapkan reaksi emosi sesuai 

dengan kondisi yang ada sehingga interaksi dengan orang lain bisa terjalin 

dengan baik dan efektif. 

Regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk memonitor, 

mengevaluasi dan memodifikasi reaksi emosional untuk mencapai tujuan 

tertentu (Thompson, 1994). Lebih lanjut Gross dan John (2003) menjelaskan 

bahwa regulasi emosi meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran strategis 
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yang digunakan untuk menaikan, menurunkan satu atau lebih komponen dari 

respon emosi, komponen ini adalah perilaku dan respon fisiologis. 

Remaja yang memiliki regulasi emosi yang baik akan lebih mampu 

mengendalikan emosi-emosi negatifnya, serta lebih mampu dalam melakukan 

penyesuaian sosial dengan lingkungan sekitarnya. Pernyataan regulasi emosi 

yang baik sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam melakukan 

penyesuaian sosial juga di dukung oleh hasil penelitian Uswatun Fitroh yang 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara regulasi emosi 

dengan penyesuaian sosial remaja di pondok pesantren terpadu Al Kamal, 

artinya semakin tinggi tingkat regulasi emosi santri semakin tinggi tingkat 

penyesuaian sosialnya (Fitroh, 2012). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

meregulasi emosi dan kemampuan melakukan interaksi teman sebaya yang 

baik dapat menentukan keberhasilan seseorang dalam melakukan penyesuaian 

sosialnya. Remaja yang mampu melatih emosinya akan lebih mampu 

menguasai emosi-emosi negatif dan mampu membantu untuk melakukan 

penyesuaian sosial serta dapat melakukan interaksi dengan teman sebayanya 

dengan baik. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada uraian diatas maka rumusan masalah yang akan penulis 

kembangkan adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat hubungan antara regulasi emosi dan interaksi teman 

sebaya dengan penyesuaian sosial pada siswa SMA Negeri 4 Bangko 

Pusako? 

2. Apakah terdapat hubungan antara regulasi emosi dengan penyesuaian 

sosial pada siswa SMA Negeri 4 Bangko Pusako? 

3. Apakah terdapat hubungan antara interaksi teman sebaya dengan 

penyesuaian sosial pada siswa SMA Negeri 4 Bangko Pusako? 

C. Tujuan  Penelitian 

1. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara regulasi emosi dan interaksi 

teman sebaya dengan penyesuaian sosial pada siswa SMA Negeri 4 

Bangko Pusako? 

2. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara regulasi emosi dengan 

penyesuaian sosial pada siswa SMA Negeri 4 Bangko Pusako? 

3. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara interaksi teman sebaya 

dengan penyesuaian sosial pada siswa SMA Negeri 4 Bangko Pusako. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dan interaksi 

teman sebaya dengan penyesuaian sosial pada siswa sudah pernah diteliti oleh 

peneliti-peneliti terdahulu dengan variabel dan subjek yang berbeda-beda. 

Beberapa penelitian tersebut, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurdin 

(2009), dengan judul penelitian ”Hubungan antara kecerdasan emosi dan 

interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri pada siswa Akselerasi SMP 

Negeri 2 Semarang” menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan 
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antara kecerdasan emosi dan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri 

pada siswa SMP Negeri 12 Semarang. 

Selanjutnya penelitian tentang penyesuaian sosial dilakukan oleh 

Uswatun Fitroh (2012) yang mengangkat judul tentang “Pengaruh regulasi 

emosi terhadap social adjustment (penyesuaian sosial) remaja” menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara regulasi emosi dengan 

penyesuaian sosial remaja di pondok pesantren terpadu Al Kamal, artinya 

semakin tinggi tingkat regulasi emosi santri semakin tinggi tingkat penyesuain 

sosialnya. 

Penelitian tentang interaksi teman sebaya juga pernah di lakukan oleh 

Agus Setio Raharjo (2013) dengan judul “Pengaruh keteladanan guru dan 

interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa” hasil penelitian ini yaitu: 1) 

terdapat pengaruh keteladanan guru terhadap karakter siswa SMK N 2 

Pengasih Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 2) terdapat pengaruh 

interaksi teman sebaya terhadap karakter siswa SMK N 2 Pengasih Jurusan 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 3) terdapat pengaruh keteladanan guru dan 

interaksi teman sebaya secara bersama-sama terhadap karakter siswa SMK N 

2 Pengasih Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. 

Selanjutnya penelitian tentang penyesuian sosial juga dilakukan oleh 

Wima Binari dkk (2013) yang berjudul “Hubungan konsep diri dengan 

penyesuaian sosial Siswa kelas akselerasi di SMP Negeri 2 dan SMP PL 

Domenico Savio Semarang”. Menunjukkan adanya hubungan positif antara 
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konsep diri dengan penyesuaian sosial pada siswa SMP kelas akselerasi di 

SMP N 2 dan SMP PL Domenico Savio diterima.  

Sedangkan penelitian tentang Regulasi emosi pernah dilakukan oleh 

Miranti Rasyid yang berjudul “Hubungan antara peer attachment dengan 

regulasi emosi remaja yang menjadi siswa di boarding school SMA Negeri 10 

Samarinda” menunjukkan adanya hubungan positif antara peer attachment 

dengan regulasi emosi remaja yang menjadi siswa di boarding school SMA 

Negeri 10 Samarinda. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi 

referensi bagi peneliti karena dianggap masih relevan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. Perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan subjek yang 

digunakan, dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat “Hubungan antara 

Regulasi Emosi dan Interaksi Teman Sebaya dengan Penyesuaian Sosial 

Pada Siswa SMA Negeri 4 Bangko Pusako” 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan didapat sebagai berikut adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

mengenai regulasi emosi, interaksi teman sebaya dan penyesuaian sosial 

dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial, 

psikologi pendidikan dan psikologi perkembangan pada umumnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Dari hasil peneitian ini diaharapkan: 

a. Bagi siswa, dapat memberikan informasi  tentang regulasi emosi, 

interaksi teman sebaya dan penyesuaian sosial, sehingga dapat 

memberikan lingkungan yang sesuai pada siswa. 

b. Bagi guru, dapat memberikan masukan kepada para siswa dalam 

rangka menerapkan metode pembelajaran yang sesuai pada siswa 

c. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya mengenai hubungan antara regulasi 

emosi dan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian sosial pada 

siswa SMA dan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


