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BAB II 

TINJAUAN TORITIS 

A. Penyesuaian Sosial 

1. Pengertian Penyesuaian Sosial  

Penyesuaian sosial merupakan salah satu bagian dari penyesuaian 

diri. Oleh karena itu, ketika membahas penyesuaian sosial akan banyak 

merujuk pada konsep penyesuaian diri seseorang dalam konteks interaksi 

dengan lingkungan di sekitarnya. Pada umumnya penyesuaian sosial 

merupakan keberhasilan individu dalam menyesuaikan diri terhadap 

orang lain (Hurlock, 1997). 

Schneiders (1984) menyatakan penyesuaian sosial sebagai berikut, 

“Social adjustment signifies the capacity to react effectively and 

wholesomely to social realities, situation and relations so that the 

requirements for social living are fulfilled in an acceptable and 

satisfactory manner.” Penyesuaian sosial adalah kemampuan atau 

kapasitas yang dimiliki individu untuk bereaksi secara efektif dan wajar 

terhadap realita, situasi dan hubungan sosial sehingga tuntutan hidup 

bermasyarsakat terpenuhi dengan cara yang dapat diterima dan 

memuaskan. Mu’tadin (dalam Vianawati, 2008) mendefinisikan 

penyesuaian sosial sebagai suatu proses saling mempengaruhi antar 

individu yang menghasilkan suatu pola kebudayaan dan tingkah laku 

yang sesuai dengan aturan, hukum, adat dan nilai-nilai yang dipatuhi, 

demi tercapainya penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup.  

 

10 



 
 

 

11 

Menurut Mu’tadin (dalam Wahyuni, 2009) individu juga 

mempelajari keterampilan-keterampilan sosial yang diperlukan dalam 

penyesuaian sosial, meliputi:  

1) Kemampuan berkomunikasi 

2) Menjalin hubungan dengan orang lain 

3) Menghargai diri sendiri dan orang lain  

4) Mendengarkan pendapat dan keluhan dari orang lain 

5) Memberi dan menerima kritik  

6) Bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku 

Yusuf (2011) mengungkapkan penyesuaian sosial sebagai 

kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realita sosial, situasi 

dan relasi. Siswa dituntut untuk memiliki kemampuan baik dalam 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa definisi penyesuaian sosial yang telah 

dikemukakan di atas dapat disimpulkan penyesuaian sosial adalah 

kemampuan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan harapan orang 

lain, yang ditunjukkan dengan memperlihatkan sikap dan tingkah laku 

yang menyenangkan, serta dapat berinteraksi dengan orang lain sehingga 

ia mampu merasa puas terhadap dirinya dan orang lain.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Sosial  

Keberhasilan atau kegagalan siswa dalam proses penyesuaian 

sosialnya di sekolah bekaitan erat dengan faktor-faktor yang turut 
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mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial 

seseorang sangatlah rumit. Bagi siswa, usaha penyesuaian itu bisa 

menjadi pelik dalam perkembangan sosial pribadinya. Diungkap dalam 

Hurlock (1994) bahwa salah satu tugas perkembangan remaja yang 

tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosialnya.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial erat 

kaitannya dengan penyesuaian diri karena penyesuaian sosial merupakan 

bagian dari penyesuaian diri. Schneiders (1984) mengelompokan faktor-

faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri sebagai berikut:  

a) Physical condition (kondisi jasmaniah) meliputi: 

1) Pengaruh bawaan dan stuktur jasmaniah. Beberapa ciri 

kepribadian memiliki hubungan dengan struktur jasmaniah yang 

lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pembawaan, dapat 

diwariskan seara genetis dengan perantara tempramen. 

2) Kesehatan dan kondisi jasmaniah. Kualitas penyesuaian diri yang 

baik dan dapat diperoleh dan dipelihara dalam kondisi jasmani 

yang sehat. Orang yang memiliki penyakit jasmani kemungkinan 

kurang memiliki rasa percaya diri, perasaan rendah diri, 

ketergantungan dan perasaan ingin diperhatikan oleh orang lain. 

Namun tidak semua orang yang memiliki penyakit jasmani tidak 

dapat menyesuaikan diri dengan baik. 
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b) Development and maturation (perkembangan dan kematangan) 

Perkembangan dan kematangan mempunyai hubungan 

yang erat dengan proses penyesuaian diri, dalam arti bahwa proses 

penyesuaian diri itu akan banyak tergantung pada tingkat 

perkembangan dan kematangan yang dicapai. Dalam proses 

perkembangan, respon anak berkembang dari respon yang bersifat 

instingtif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan 

pengalaman. Dengan bertambahnya usia, anak juga matang untuk 

melakukan respon, proses ini menentukan pola-pola penyesuaian 

sosial. 

c) Psychological condition (kondisi psikologis) 

Banyak sekali faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi 

penyesuaian diri, diantaranya adalah faktor pengalaman, frustasi, 

konflik, iklim psikologis dan lain-lain. Proses belajar merupakan 

suatu dasar yang fundamental dalam penyesuaian diri, karena 

melalui proses belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang 

akan membentuk kepribadian. 

d) Environmental condition (kondisi lingkungan) 

1) Pengaruh rumah dan keluarga, lingkungan rumah dan keluarga 

merupakan faktor lingkungan yang paling besar pengaruhnya 

terhadap penyesuaian diri individu. Hal ini karena keluarga 

merupakan lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan 

individu.  
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2) Pengaruh masyarakat, lingkungan masyarakat merupakan tempat 

individu bergerak, bergaul dan melakukan peran sosial. Sehingga 

individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh lingkungan 

sekitar. Pengaruh masyarakat merupakan kondisi-kondisi yang 

menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri.  

3) Pengaruh sekolah, Sekolah mempunyai peran yang penting 

dalam menentukan pola penyesuaian seseorang, karena sekolah 

mempunyai peran sebagai medium untuk mempengaruhi 

kehidupan intelektual, sosial dan moral siswa sehingga individu 

diharapkan mampu mengembangkan kemampuan menyesuaikan 

diri.  

e) Culture and religion (budaya dan agama) 

1) Faktor budaya, faktor kebudayaan mempunyai pengaruh 

terhadap pembentukan watak dan tingkah laku individu yang 

diperoleh melalui media pendidikan dalam keluarga, sekolah dan 

masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor 

kebudayaan. Budaya yang sehat dalam suatu lingkungan 

masyarakat akan memberikan pengaruh yang baik kepada 

anggota masyarakat, begitu pula sebaliknya budaya yang tidak 

sehat akan mempengaruhi perilaku anggota yang ada di 

lingkungan tersebut.  

2) Pengaruh agama, agama merupakan sumber nilai kepercayaan 

dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan arti, tujuan 
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dan kestabilan hidup kepada umat manusia. Agama memberikan 

suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi 

dan ketegangan lainnya kemudian memberikan suasana tenang 

dan damai.  

Menurut Ary, Andayani dan Sawitri (2014) dalam penelitiannya, 

faktor-fator yang mempengaruhi penyesuaian sosial siswa antara lain: (a) 

jenis kelamin, terdapat perbedaan penyesuaian sosial antara laki-laki dan 

perempuan, yaitu perempuan cenderung lebih mudah untuk melakukan 

penyesuaian bila dibandingkan dengan laki-laki. (b) intelegensi, tingkat 

intelegensi tinggi akan menunjukkan penyesuaian sosial yang lebih baik 

tanpa melihat perbedaan jenis kelaminnya. (c) budaya, nilai budaya yang 

tertanam pada diri membentuk konsep diri yang mempengaruhi cara pandang 

dan bersikap. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyesuaian 

sosial dapat dipengaruhi oleh faktor dalam diri individu tersebut dan juga dari 

luar diri individu. Adapun faktor dalam diri individu seperti kondisi jasmani 

yang sehat, perkembangan dan kematangan melalui proses belajar dan 

pengalaman, serta kondisi psikologis. Sedangkan faktor luar diri individu, 

yaitu kondisi lingkungan seperti pengaruh keluarga, masyarakat dan sekolah, 

serta budaya dan agama juga menjadi indikasi penyesuaian sosial yang baik 

jika semua berjalan selaras.  
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3. Penyesuaian Sosial pada Siswa 

Perkembangan kepribadian pada dasarnya dipengaruhi oleh 

interaksi internal dan eksternal individu. Menurut Hurlock (1990), dalam 

interaksi ini individu menyeleksi segala sesuatu dari lingkungan yang 

sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, jika interaksi ini harmonis maka 

dapat dihapkan terjadi perkembangan kepribadian yang sehat, sebaliknya 

jika tidak harmonis diduga akan muncul masalah perilaku.  

Beberapa tugas perkembangan sosial pada masa remaja menurut 

Havighurts (dalam Yusuf, 2011) yaitu sebagai berikut: 

a. Mencapai hubungan sosial yang lebih matang dengan teman-teman 

sebaya, baik dengan teman sejenis maupun dengan lawan jenis. 

b. Mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita artinya dapat 

menerima peranan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dimasyarakat. 

c. Mencapi tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial yang 

berlaku didalam masyarakat. 

Schneiders (1984) mengklasifikasikan fakta-fakta yang 

mempengaruhi perkembangan kepibadian sebagai berikut: (1) kondisi 

fisik (seperti hereditas, konstitusi fisik, sistem saraf, sistem kelenjar dan 

sistem otot); (2) pekembangan dan kematangan unsur-unsur kepribadian 

(misalnya kematangan intelektual, kematangan emosional dan 

kematangan moral); (3) unsur penentu psikologi (seperti pengalaman, 

proses belajar, konsep diri dan kebiasaan); (4) kondisi lingkungan (situasi 



 
 

 

17 

rumah, keadaan sekolah, keluarga, sekolah dan masyarakat); unsur 

kebudayaan termasuk didalamnya pengaruh keyakinan dan agama.  

Menurut Schneiders (1984), rumah, sekolah dan masyarakat 

merupakan aspek khusus dari kelompok sosial dan melibatkan pola-pola 

hubungan secara integral di antara ketiganya. Penyesuaian ini meliputi: 

a. Penyesuaian terhadap rumah dan keluarga. Penyesuaian ini 

menekankan hubungan yang sehat antar anggota keluarga, otoritas 

orangtua, kapasitas tanggung jawab, berupa pembatasan dan 

larangan. 

b. Penyesuaian terhadap sekolah. Berupa perhatian dan penerimaan 

siswa atau antar siswa serta partisipasinya terhadap fungsi dan 

aktivitas sekolah, manfaat hubungan dengan teman sekolah, guru 

konselor, penerimaan keterbatasan dan tanggungjawab dan 

membantu sekolah untuk merealisasikan tujuan ekstrinsik dan 

intrinsik. Hal-hal tersebut merupakan cara penyesuaian terhadap 

kehidupan di sekolah.  

c. Penyesuaian terhadap masyarakat. Kehidupan di masyarakat 

menandakan kapasitas untuk bereaksi secara efektif dan sehat 

terhadap realitas. 

Keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan ini mengantarkan kedalam suatu kondisi penyesuaian sosial 

yang baik dalam keseluruhan hidupnya sehingga siswa yang bersangkutan 

dapat merasa bahagia, harmonis dan dapat menjadi orang yang produktif. 
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Namun sebaliknya, apabila gagal maka siswa akan mengalami 

ketidakbahagiaan atau kesulitan dalam hidupnya. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

penyesuaian sosial pada siswa adalah kemampuan siswa menjelaskan 

tugas-tugas perkembangan dalam menyesuaikan lingkungan sosialnya 

seperti di rumah dan keluarga, sekolah dan masyarakat dengan menyeleksi 

segala sesuatu dari lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan diri dan 

sosial sehingga menghantarkan kondisi penyesuian yang baik dan 

harmonis untuk perkembangan kepribadian siswa yang sehat. 

4. Karakteristik Penyesuaian Sosial 

Karakteristik penyesuaian sosial remaja tersebut menurut 

Schneiders (1984) adalah sebagai berikut: 

a. Penyesuaian sosial di lingkungan keluarga 

1) Menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga (orang 

tua dan saudara) 

2) Menerima otoritas orang tua (mau menaati peraturan yang 

ditetapkan orang tua) 

3) Menerima tanggug jawab dan batasan-batasan (norma keluarga) 

4) Berusaha untuk membantu anggota keluarga, sebagai individu 

maupun kelompok dalam mencapai tujuannya. 

b. Penyesuaian di lingkungan sekolah 

1) Bersikap respek dan mau menerima peratuaran sekolah 

2) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah 
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3) Menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah 

4) Barsikap hormat terhadap guru, pemimpin sekolah dan staf 

lainnya. 

5) Membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. 

c. Penyesuaian sosial di lingkungan masyarakat 

1) Mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain 

2) Memelihara jalina persahabatan dengan orang lain 

3) Bersikap simpati dan altruis terhadap kesejahteraan orang lain 

4) Bersikap respek terhadap nilai-nilai, hukum, tradisi dan 

kebijakan-kebijkan masyarakat. 

B. Regulasi Emosi 

1. Pengerti Regulasi Emosi 

Reguasi emosi adalah strategi yang digunakan untuk mengubah 

jalan dan pengalaman dalam mengungkapkan emosi (Gross dan Jhon 

2003). Regulasi emosi adalah proses dimana seseorang merasakan sakit 

terhadap sesuatu yang akhirnya memicu kemarahan, kemudian individu 

dapat mempelajari bagaimana cara menangani marah, kesedihan, 

katakutan dan mampu mengelola emosi sehingga dapat membantu 

individu bangkit dari penurunan kualitas kehidupan (Goleman, 2007). 

Lebih lanjut Gross dan Jhon (2003) menjelaskan regulasi emosi 

meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran strategi yang digunakan 

untuk menaikan satu atau lebih komponen dari respon emosi. Komponen 

ini adalah perasaan, perilaku dan respon fisiologis. Proses regulasi emosi 
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terjadi dua kali, yaitu pada awal kehidupan (antecedent focused emotion 

regulation atau reapraisal) dan regulasi yang terjadi pada akhir tindakan 

(response focused emotion regulation atau supression). 

Regulasi awal terdiri dari perubahan berfikir tentang situasi untuk 

menurunkan dampak emosional, sedangkan regulasi akhir menghambat 

keluarnya tanda-tanda emosi. Regulasi awal dianggap lebih efektif dari 

pada regulasi akhir, karena regulasi awal yang mengurangi pengalaman 

dan pengungkapan emosi tidak mempunyai dampak pada memori. Adapun 

regulasi akhir yang mengurangi memori dan menaikan respon fisiologis 

antara orang yang bersangkutan dengan lingkungannya. 

Jerman (2006) mengatakan bahwa regulasi emosi adalah strategi 

yang melibatkan individu dengan emosi, kogniti dan perkembangan sosial 

(termasuk kegembiraan). Sedangkan menurut Gross (2003), regulasi emosi 

adalah suatu proses luar dan dalam, kesadaran dan ketidaksadaran, akan 

pengaruh dari bagian emosi yang menggabungkan, mewujukan, 

berdasarkan situasi dan fakta-fakta dan berjalannya konsekuensi yang akan 

terjadi. Regulasi emosi yang dimaksud lebih kepada kemampuan individu 

dalam mengatur dan mengekspresikan emosi dan perasaan tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Regulasi emosi ini lebih pada pencapaian 

keseimbangan emosional yang dilaksanakan oleh seseorang baik melalui 

sikap dan perilakunya. Sesuai dengan pendapat Pratisti dan Prihrtanti 

(2012) regulasi emosi adalah proses internal dan eksternal yang terlibat 
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ketika memulai, mempertahankan, serta mengatur kemunculan, intensitas 

dan ekspresi dari emosi agar sesuai dengan tuntutan lingkungan disekitar.  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan, 

meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran strategi yang digunakan 

untuk menaikkan, memelihara, mengontrol dan menurunkan emosi 

sehingga berpengaruh pada perasaan, perilaku dan respon fisiologis. 

2. Ciri-ciri Regulasi emosi 

Individu dikatakan mampu melakukan regulasi emosi jika 

memiliki kendali yang cukup baik terhadap emosi yang muncul. 

Kemampuan regulasi emosi dapat dilihat dalam enam kecakapan yang 

dikemukakan oleh Goleman (2007), yaitu: 

a. Kendali diri, artinya mampu mengelola emosi dan implus yang 

merusak dengan efektif. 

b. Memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain, 

artinya lebih peka terhadap perasaan orang lain. 

c. Memiliki sikap hati-hati, artinya dalam melakukan sesuatu harus 

berdasarkan pemikiran yang matang, 

d. Memiliki adaptibilitas, artinya luwes dalam menangani perubahan 

dan tantangan. 

e. Toleransi terhadap frustasi, artinya tidak mudah putus asa terhadap 

masalah. 
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f. Memiliki pandangan positif terhadap diri dan lingkungan, artinya 

lebih sering merasakan emosi positif dari pada emosi negatif. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-

ciri individu yang dapat melakukan regulasi emosi ialah memiliki kendali 

diri, hubungan interpersonal yang baik, sikap hati-hati, memiliki 

adaptibilitas, toleransi terhadap frustasi dan memiliki pandangan positif 

terhadap diri dan lingkungan.  

3. Strategi Regulasi Emosi 

Setiap individu memiliki cara dalam melakukan regulasi emosi. 

Menurut Gross dan John (2003) ada dua strategi dalam melakukan regulasi 

emosi, yaitu: 

a. Antecedent focused strategya dalah strategi yang dilakukaan seseorang 

saat emosi muncul dan terjadi sebelum seseorang memberi respon 

terhadap emosi. Antecedent-focuseed merupakan strategi dalam 

regulasi emosi dengan mengubah cara berpikir seseorang menjadi lebih 

positif dalam menafsirkan atau menginterpretasikan sutu peristiwa 

yang menimbulkan emosi. 

b. Respon-focused strategy adalah bentuk dari pengaturan respon dengan 

menghambat ekspresi emosi berlebihan yang meliputi ekspresi wajah, 

nada suara dan perilaku. Strategi ini disebut juga dengan ekspresive 

suppression. Respon-focused strategy hanya efektif untuk menghambat 

respon emosi yang berlebihan, namun tidak membantu mengurangi  
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emosi yang dirasakan. Individu yang sering menggunakan respon-

focused strtegy membuat seseorang menjadi tidak jujur dengaan 

dirinya sendiri dan orang lain tentang apa yang mereka rasakan serta 

akan menimbulkan perasaan negatif, dari pada individu yang 

menggunakan antecedent-focused strategy  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

regulasi emosi mencakup antecedent-focused strategy yaitu mengubah 

cara berfikir seseorang menjadi lebih positif dan respon-focused strtegy 

yaitu menghambat ekspresi emosi yang berlebihan. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi regulasi emosi 

seseorang, yatu: 

a. Usia 

Penelitian menunjukkan bahwa bertambahnya usia seseorang 

dihubungkan dengan adanya peningkatan kemampuan regulasi 

emosinya, sehingga dengan bertambahnya usia seseorang 

menyebabkan ekspresi emosi seseorang semakin terkontrol Meider 

(dalam Coon, 2005; dalam Ikhwanisifa, 2008). 

b. Jenis kelamin 

Penelitian menemukan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda 

dalam mengekspresikan emosi baik verbal maupun ekspresi wajah 

sesuai gendernya. Perbedaan gender dalam pengekspresian emosi 

dihubungkan dengan perbedaan dalam tujuan laki-laki dan perempuan 
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mengontrol emosinya. Perempuan lebih mengekspresikan emosi untuk 

menjaga hubungan interpersonal serta membuat mereka tampak lebih 

lemah dan tidak berdaya. Sedangkan laki-laki lebih mengekspresikan 

marah dan bangga untuk mempertahankan dan menunjukkan dominasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanita lebih dapat melakukan 

regulasi terhadap marah dan bangga, sedangkan laki-laki pada emosi 

takut dan cemas (Wahyuni, 2013) . 

c. Religiusitas  

Seseorang yang tinggi tingkat religiusitasnya akan berusaha 

untuk menampilkan emosi yang tidak berlebihan bila dibandingkan 

dengan orang tingkat religiusitasnya rendah (Haryati, 2013). 

d. Kepribadian 

Orang yang memiliki kepribadian neuroticims dengan ciri-ciri 

sensitif, moody, suka gelisah, suka merasa cemas, panik, harga diri 

rendah, kurang dapat mengontrol diri dan tidak memiliki kemampuan 

copping yang efektif terhadap stres akan menunjukkan tingkat regulasi 

emosi yang rendah (Yunis & Raharjo, 2011). 

e. Pola Asuh 

Peran orang tua memberikan kontribusi yang dominan, 

sehingga ketika pola asuh dan pendidikan yang orang tua berikan 

langsung dengan baik maka hal ini akan memberikan korelasi yang 

baik terhadap regulasi emosi yang tertanam (Janah, 2015). 
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f. Budaya 

Regulasi emosi dapat mempengaruhi cara seseorang merespon 

dalam berinteraksi dengan orang lain dan dengan cara ia meregulasi 

emosi dari apa yang dianggap sesuai atau culturally permissible 

(Pratisi & Prihartanti, 2012). 

g. Interpersonal dan Individual 

Keduanya berhubungan dan seling mempengaruhi, sehingga 

emosi meningkat bila individu yang ingin mencapai tujuan berinteraksi 

dengan lingkungan dan individu lainnya (Janah, 2015). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, yaitu: usia, jenis kelamin, religiusitas, kepribadian, pola asuh, 

budaya, interpersonal dan individual.  

C. Interasksi Teman Sebaya 

1. Pengertian Interaksi Teman Sebaya 

Interaksi teman sebaya merupakan bentuk hubungan sosial yang 

terjadi di antara siswa. Dalam interaksi timbullah reaksi sebagai akibat 

dari hubungan yang terjadi di kalangan siswa. Reaksi tersebutlah yang 

menyebabkan seseorang menjadi bertambah luas pengetahuan dan 

sekaligus menjadi pengalaman bagi dirinya di masa yang akan datang. 

Misalnya kalau temannya rajin belajar, maka dia akan mengikuti dan 

melakukan seperti temannya itu. Menurut Soekanto (2007), seseorang 

dalam memberikan reaksi atas perbuatan atau tindakan orang lain, 
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mempunyai kecenderungan untuk memberikan keserasian dengan 

tindakan-tindakan orang lain. Mengapa? Karena manusia sejak dilahirkan 

sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu: 

a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya 

b. Keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekelilingnya (Soekanto 

2007) 

Interaksi adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, yang 

mana kelakukan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau 

memperbaiiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya (Ahmadi, 

2007). Interaksi teman sebaya menurut Gerungan (2003) adalah suatu 

bentuk hubungan antara dua atau lebih anak, dimana kelakuan anak yang 

satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan anak yang 

lain. 

Menurut Tohirin (2003) interaksi teman sebaya yang terjadi 

dikalangan anak merupakan perkembangan sosial dan moral yakni proses 

perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan cara anak 

berkomunikasi dengan orang lain baik secara individu maupun kelompok. 

Dengan demikian teman sebaya dapat mempengaruhi tingkah laku 

seseorang dalam belajar. Dalam proses berinteraksi, maka terjadilah 

hubungan timbal balik yang saling berpengaruh mempengaruhi dan juga 

akan muncul suatu kesadaran untuk saling tolong  menolong terutama 

dalam belajar. Untuk terjadinya pergaulan yang baik dalam suatu 

hubungan itu diperlukan beberapa persyaratan tertentu, antara lain: 
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a. Setiap anggota kelompok yang bergaul itu harus sadar bahwa ia 

merupakan sebagian dari kelompok tersebut. 

b. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antara 

mereka bertambah erat. Faktor tersebut dapat berupa perasaan yang 

sama, nasib yang sama, kepentingan yang sama tujuan yang sama dan 

lain-lain. 

c. Berstruktur, berkaidah dan memiliki pola perilaku. 

d. Bersistem dan berproses (Tohirin 2003) 

Sedangkan Monks mengemukakan bahwa interasksi dengan teman 

sebaya merupakan permulaan hubungan persahabatan. Hubungan ini 

memiliki sifat-sifat yaitu saling pengertian, saling membantu, saling 

percaya, saling mengahargai dan menerima (Monks, 2006). 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

interaksi teman sebaya merupakan suatu hubungan sosial antar individu 

yang mempunyai tigkatan usia yang hampir sama, kerjasama serta 

frekuensi hubungan dan individu yang bersangkutan akan saling 

mempengaruhi satu sama lain 

2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Interaksi Teman Sebaya 

Teman sebaya merupaka suatu kenyataan adanya anak yang 

diterima ataupun ditolak oleh teman sebayanya. Berkenaan hal tersebut, 

Hasman (2006) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang 
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menyebabkan diterima atau ditolaknya seorang anak dalam berinteraksi 

dengan teman sebayanya: 

a. Faktor-faktor yang menyebabkan anak diterima oleh teman 

sebayanya meliputi:  

1) Penampilan (performance) dan perbuatan antara lain berperilaku 

baik dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompoknya. 

2) Kemampuan berfikir antara lain mempunyai insiatif atau ide-ide 

yang positif dan selalu mementingkan kepentingan kelompok. 

3) Sikap, sifat dan perasaan antara lain bersikap sopan, peduli 

terhadap orang lain, penyabar dan tidak ego sentris. 

4) Pribadi antara lain bertanggung jawab dan dapat menjalankan 

pekerjaan dengan baik, menaati peraturan-peraturan kelompok 

dan mempu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi dan 

pergaulan soial. 

b. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ditolak oleh teman 

sebayanya meliputi: 

1) Penampilan (performance) dan penbuatan antara lain sering 

menentang, pemalu dan senang menyendiri. 

2) Kemampuan berfikir antara lain pemalas 

3) Sikap dan sifat antara lain egosentris, suka melanggar peraturan 

dan suka menguasi anak lain. 

4) Ciri lain antara lain faktor murah yang terlalu jauh dengan 

teman-teman sebayanya.  



 
 

 

29 

Penerimaan atau penolakan dalam kelompok teman sebaya memiliki 

arti penting bagi seorang anak dan remaja, yaitu mempunyai pengaruh 

kuat terhadap fikiran, sikap, perasaan dan perbuatan anak. Seorang anak 

akan merasa berharga dan  berarti serta dibutukan oleh kelompoknya jika 

diterima oleh kelompok sebayanya, begitupun sebaliknya, bagi anak yang 

ditolak kelompoknya akan menimbulkan rasa kecewa akibat penolakan 

dan pengabaian tersebut.  

3. Fungsi Interakasi Teman Sebaya  

Fungsi yang penting dalam interaksi teman sebaya ini adalah anak 

menerima umpan balik tentang kemampuan-kemampuan mereka dari 

kelompok teman sebaya sehingga anak dapat mengevaluasi apakah yang 

mereka lakukan lebih baik, sama atau lebih jelek dari yang dilakukan 

teman-teman sebayanya. Anak cenderung untuk mengikuti pendapat dari 

kelompoknya dan menganggap kelompok itu selalu benar. Kecenderungan 

untuk bergabung dengan teman sebaya didorong oleh keinginan untuk  

mandiri, sebagai mana yang diungkapkan oleh Hurlock (1990) bahwa 

melalui hubungan teman sebaya anak berfikir mandiri, mengambi 

keputusan sendiri, menerima bahkan menolak pandangan dan nilai yang 

berasal dari keluarga dan mempelajari pola perilaku yang diterima didalam 

kelompoknya (Hurlock, 1990). 

Anak bergabung dengan kelompok teman sebaya karena  

beranggapan keanggotaan suatu kelompok akan menyenangkan dan 

menarik serta memenuhi kebutuhan mereka atas hubungan dekat dan 
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kebersamaan. Jika mereka mencari hubungan yang akrab dengan teman 

sekelas atau peduli dengan kebaikan orang lain, mereka akan antusias 

terlibat dalam aktivitas seperti pembelajaran kooperatif dan peer tutoring 

(Ellis, 1990). 

Tutoring teman sering kali membantu ekspresi murid (Santrock, 

2007). Tutoring memeberikan manfaat bagi yang diajari yaitu siswa yang 

memiiki prestasi rendah. Bantuan teman sebaya diharapkan akan lebih 

mudah dipahami karena pada teman sebaya tidak ada rasa enggan, rendah 

diri, malu untuk bertanya atau minta bantuan, sehingga mereka akan 

merasa puas bila dapat memecahkan masalah yang dihadapkan kepadanya. 

Kelompok juga merupakan sumber informasi penting, saat anak berada 

dalam suatu kelompok belajar, mereka belajar tentang strategi belajar yang 

efektif dan memeperoleh informasi berharga tentang bagaimana cara untuk 

mengikuti suatu ujian. 

Wentzel, Berry, & Caldwell mengemukakan pentingnya 

pertemanan dalam sebuah study longitudinal 2 tahun. Para siswa kelas 6 

yang tidak memiliki teman melakukan perilaku prososial (kerjasama, 

berbagi, menolong orang lain), memiliki nilai yang lebih rendah dan lebih 

stres secara emosional (depresi, kesehatan yang rendah) dibanding teman-

temannya yang memiliki atau teman atau lebih (Santrock, 2007). Dengan 

demikian siswa yang memiliki teman sebaya akan berfikir mandiri, lebih 

banyak melakukan kegiatan pro sosial, serta memiliki nilai yang cukup 
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baik, karena teman sebaya merupakan sumber informasi penting saat siswa 

berada dalam suatu kelompok belajar. 

4. Jenis Interaksi Teman Sebaya 

Anak cenderung melepaskan diri dari ketergantungan terhadap 

keluarga membuat anak mulai memasuki lingkungan sosial masyarakat 

yang lebih luas. Anak akan memilih lingkungan yang sesuai dengan 

kehendaknya dan mulai membentuk suatu kelompok yang memiliki 

karakteristik anggota yang sama. 

Sejalan dengan uraian diatas, Hurlock (1990) membagi kelompok 

teman sebaya kedalam beberapa jenis dan karakteristiknya, yaitu: 

a. Teman dekat adalah orang yang memuaskan kebutuhan anak melalui 

keberadaannya di lingkungan anak. Anak dapat mengamati dan 

menengarkan mereka tetapi tidak memiliki interaksi langsung dengan 

mereka. Mereka bisa terdiri atas berbagai usia dan jenis kelamin. 

b. Teman bermain adalah orang yang melakukan aktivitas yang 

menyenagkan dengan si anak. Mereka bisa terdiri atas berbagai usia 

dan jenis kelamin, tetapi biasanya anak memperoleh kepuasan yang 

lebih besar dari mereka yang memiliki usia dan jenis kelamin yang 

sama, serta mempunyai minat yang sama.  

c. Sahabat adalah orang yang tidak hanya bermain bersama anak, tetapi 

justru berkomunikasi melalui pertukaran ide dan rasa percaya, 

permintaan nasihat dan kritik. Anak yang mempunyai usia, janis 

kelamin dan taraf perkembangan sama lebih dipilih sebagai sahabat.  
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D. Kerangka Berfikir 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga teori 

yaitu teori penyesuaian sosial, teori regulasi emosi dan teori interaksi teman 

sebaya. Teori penyesuain sosial dikemukakan oleh Schneiders (1984) yang 

mengemukakan bahwa penyesuaian sosial merupakan kemampuan atau 

kapasitas yang dimiliki individu untuk bereaksi secara efektif dan wajar 

terhadap realita, situasi dan hubungan sosial sehingga tuntutan hidup 

bermasyarakat terpenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. 

Teori regulasi emosi dikemukakan oleh Goleman  (2007) yang 

berpendapat bahwa Regulasi emosi merupakan proses dimana seseorang 

merasakan sakit terhadap sesuatu yang akhirnya memicu kemarahan, 

kemudian individu dapat mempelajari bagaimana cara menangani marah, 

kesedihan, katakutan dan mampu mengelola emosi sehingga dapat membantu 

individu bangkit dari penurunan kualitas kehidupandan. 

Selanjutnya teori interaksi teman sebaya dikemukakan oleh Monks 

(2006) bahwa interaksi dengan teman sebaya merupakan permulaan hubungan 

persahabatan. Hubungan ini memiliki sifat-sifat yaitu pengertian, saling 

membantu, saling percaya, saling menghargai dan manerima. 

Penyesuaian sosial adalah salah satu hal penting yang wajib dijalankan 

oleh setiap orang. Penyesuaian sosial yang baik ditandai dengan tampilnya 

respon-respon yang matang, efisien memuaskan dan sehat. Efisien maksudnya 

adalah apa yang dilakukannya memberi hasil yang sesuai dengan apa yang 

diinginkannya tanpa banyak mengeluarkan energi, tidak membuang waktu dan 



 
 

 

33 

hanya melakukan sedikit kesalahan. Pengertian bermanfaat maksudnya adalah 

apa yang dilakukan ditujukan untuk kemanusiaan, lingkungan sosial dan 

didalamnya berhubungan dengan Tuhan, dengan demikian terdapat katagori 

individu yang baik dalam dalam penyesuaian diri, baik terhadap dirinya 

maupun terhadap lingkungan sosialnya.  

Penyesuaian sosial yang diinginkan dalam penelitian ini diartikan 

sebagai kemampuan siswa untuk meregulasi emosi dan berinteraksi dengan 

orang lain dan situasi-situasi tertentu yang ada dilingkungan sekolah. Jerman ( 

2006) mengatakan bahwa regulasi emosi adalah strategi emosi yang 

melibatkan individu dengan emosi, kognitif dan perkembangan sosial 

(termasuk kegembiraan). Regulasi emosi yang dimaksud lebih kepada 

kemampuan individu dalam mengatur dan mengekspresikan emosi dan 

perasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Regulasi emosi ini lebih pada 

pencapaian keseimbangan emosional yang dilaksanakan oleh seseorang baik 

melalui sikap dan perilakunya. 

Dengan kata lain individu dikatakan mampu melakukan regulasi emosi 

jika ia memiliki kendali yang cukup baik terhadap emosi yang muncul, 

sehingga regulasi yang baik akan menunjang penyesuaian sosial yang baik 

pula. Selain regulasi emosi, interaksi dengan teman sebaya pun merupakan hal 

yang penting dalam melakukan penyesuaian sosial pada remaja. Interaksi 

adalah suatu hubungan antara individu atau lebih, yang mana kelakukan 

individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiiki kelakuan 

individu yang lain atau sebaliknya (Ahmadi, 2007). 
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Diusia ini seorang remaja umumnya mengalami konflik yang 

kompleks, sehingga masa remaja sering dikenal sebagai masa “strom and 

stress”. Pada masa remaja seseorang sangat rentan untuk terkena pengaruh 

dari lingkungannya. Menurut Zainun (2002) masa remaja merupakan masa 

yang paling banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan teman-teman sebaya 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 mampu terjalin 

baik dan efektif (Zainun, 2002). 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

meregulasi emosi yang baik dan mampu menjalin interaksi dengan teman 

sebaya yang baik akan menentukan keberhasilan dalam penyesuaian 

sosialnya. Remaja yang mampu melatih emosinya akan lebih mampu 

menguasai emosi-emosi negatif dan mampu membantu untuk melakukan 

penyesuaian sosial dengan lingkungan sekitar dan intraksi dengan teman 

sebayanya. 
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E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap 

penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara 

terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut 

benar adanya atau tidak benar. 

Dari teori yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Terdapat hubungan antara regulasi emosi dan interaksi teman sebaya 

dengan penyesuaian sosial pada siswa SMA Negeri 4 Bangko Pusako. 

2. Terdapat hubungan antara regulasi emosi dan penyesuaian sosial pada 

siswa SMA Negeri 4 Bangko Pusako. 

3. Terdapat hubungan antara interaksi teman sebaya dan penyesuaian sosial 

pada siswa SMA Negeri 4 Bangko Pusako. 

 

 


