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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penyesuaian Diri 

1. Pengertian Penyesuaian Diri 

Runyon dan Haber (1984: 8), menyatakan penyesuaian diri merupakan suatu 

proses yang ditandai dengan seberapa baik Individu mampu menghadapi situasi serta 

kondisi yang selalu berubah sehingga individu merasa sesuai dengan lingkungan dan 

mendapatkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Menurut Schneiders, 1964 (dalam Ghufron dan Risnawati, 2012 : 50), 

penyesuaian diri mempunyai empat unsur. Pertama adaptation artinya penyesuaian 

diri dipandang sebagai kemampuan beradaptasi. Orang yang penyesuaian dirinya baik 

berarti ia mempunyai hubungan yang memuaskan dengan lingkungan. Kedua, 

conformity  artinya seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang baik bila 

memenuhi kriteria sosial dan hati nuraninya. Ketiga, mastery artinya orang yang 

mempunyai penyesuaian diri yang baik mempunyai kemampuan membuat rencana 

dan mengorganisasikan sesuatu respons diri sehingga dapat menyusun dan 

menanggapi segala masalah dengan efesien. Keempat, individual variation artinya 

ada perbedaan individu pada perilaku dan responsnya dalam menanggapi masalah. 

Selanjutnya Schneiders, 1964 (dalam Ghufron dan Risnawati : 50), mengatakan 

bahwa penyesuaian diri mengandung banyak arti, antara lain usaha manusia untuk 
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menguasai tekanan akibat dorongan kebutuhan, usaha memelihara keseimbangan 

antara pemenuhan kebutuhan dan tuntutan lingkungan, dan usaha menyelaraskan 

hubungan individu dengan realitas. Ia memberikan batasan penyesuaian diri sebagai 

proses yang melibatkan respons mental dan perilaku manusia dalam usahanya 

mengatasi dorongan-dorongan dari dalam diri agar diperoleh kesesuaian antara 

tuntutan dari dalam diri dan dari lingkungan. Ini berarti penyesuaian diri merupakan 

suatu proses dan bukannya kondisi statis. 

Menurut Desmita (2012 : 191), penyesuaian diri merupakan konstruk psikologis 

yang luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan 

baik dari lingkungan maupun dari dalam dirzi individu itu sendiri. Dengan kata lain 

masalah penyesuaian diri menyangkut seluruh aspek kepribadian individu dalam 

interaksinya dengan lingkungan dalam dan luar dirinya. 

Sunarto dan Hartono, 1994 (dalam Kumalasari & Ahyani 2012 : 22), memberikan 

pengertian penyesuaian diri sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk 

membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa 

mengatasi segala macam konflik, kesulitan dan frustrasi-frustrasi secara efisien. 

Penyesuaian diri menurut Fahmy, 1999 (dalam Hidayat, 2012 : 113), sebagai 

proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah kelakuannya agar terjadi hubungan 

yang lebih sesuai antara dirinya dan lingkungan. Penyesuaian diri dalam pengertian 

ini disebut sebagai penyelarasan (adjustment) agar individu dapat diterima di dalam 

lingkungan tertentu. 
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Menurut Calhoun, 1990 (dalam Kumalasari & Ahyani 2012 : 22), penyesuaian 

diri didefinisikan sebagai interaksi yang kontinyu dengan diri sendiri, yaitu apa yang 

telah ada pada diri sendiri, tubuh, perilaku, pemikiran serta perasaan, dengan orang 

lain dan dengan lingkungan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri 

adalah usaha manusia untuk mengubah dirinya agar sesuai dengan lingkungan sekitar 

sehingga bisa mengatasi berbagai macam konflik, kesulitan dan frustasi.   

  

2. Karakteristik dan Aspek Penyesuaian Diri 

Runyon dan Haber (1984: 10-19) menyebutkan bahwa penyesuaian diri yang 

dilakukan individu memiliki lima karakteristik sebagai berikut : 

a. Persepsi terhadap realita 

Pemahaman individu terhadap realita berbeda-beda, meskipun realita yang 

dihadapi adalah sama. Meskipun memiliki persepsi yang berbeda dalam 

menghadapi realita, tetapi individu dengan penyesuain diri yang baik memiliki 

persepsi yang objektif, yaitu bagaimana orang mengenali konsekuensi dan tingkah 

lakunya dan mampu bertindak sesuai  dengan konsekuensi tersebut. 

b. Kemampuan untuk beradaptasi dengan tekanan atau stres  

Pada dasarnya setiap individu tidak senang bila mengalami tekanan, umumnya 

mereka menghindari hal-hal yang menimbulkan tekanan, mereka menyenangi 

pemenuhan kepuasan yang dilakukan segera. Namun individu yang mampu 
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menyesuaikan diri, tidak selalu menghindari tekanan mereka justru belajar untuk 

mentoleransi tekanan yang dialami dan dapat menunda kepuasan selama 

diperlukan demi tujuan yang lebih penting. 

c. Mempunyai gambaran diri yang positif 

Pandangan individu terhadap dirinya dapat menjadi indikator dari kualitas 

penyesuain diri yang dimiliki. Hal tersebut mengarah pada apakah individu bisa 

melihat dirinya secara harmonis atau sebaliknya, dia melihat adanya berbagai 

konflik yang berkaitan dengan dirinya. Individu yang banyak melihat pertentangan 

dalam dirinya bisa menjadi indikasi adanya kekurangmampuan dalam penyesuain 

diri.  

d. Kemampuan untuk mengekspresikan emosi dengan baik 

Salah satu ciri individu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik memiliki 

kehidupan emosi yang sehat. Individu tersebut mampu menyadari dan merasakan 

emosi atau perasaan yang saat itu dialami serta mampu untuk mengekspresikan 

perasaan dan emosi tersebut dalam lingkup yang luas. Orang yang memiliki 

kehidupan emosi yang sehat mampu memberikan reaksi-reaksi emosi yang 

realistis dan tetap dibawah kontrol sesuai dengan situasi yang dihadapi. 

Sebaliknya, penyesuain diri yang buruk ditandai dengan adanya kecenderungan 

untuk mengekspresikan emosi secara berlebihan. 
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e. Memiliki hubungan interpersonal yang baik 

Individu dikatakan memiliki hubungan interpersonal yang baik apabila individu 

mampu menjalin hubungan yang dekat dengan lingkungan sosialnya, mempunyai 

kemampuan dan merasa nyaman dalam berinteraksi dalam lingkungan tersebut. 

Individu merasa senang apabila disukai dan dihormati oleh individu lain, ia akan 

merasakan suatu kebahagiaan dengan membuat individu lain nyaman atas 

kehadirannya. Individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik mampu 

mencapai tingkat keintiman yang tepat dalam suatu hubungan sosial.  

Sealain dari enam karakter di atas, menurut Schneiders, 1964 (dalam Gufron dan 

Risnawati, 2012 : 52), ada 4 aspek penyesuaian diri yang dilakukan  individu, yaitu: 

a. Penyesuaian diri personal Penyesuaian diri personal adalah penyesuaian diri yang 

diarahkan kepada diri sendiri. Penyesuaian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Penyesuaian Diri Fisik dan Emosi. Dikatakan oleh Schneiders bahwa 

kesehatan fisik berhubungan erat dengan kesehatan emosi . Ada tiga hal yang 

perlu diperhatikan dalam kesehatan emosi dan penyesuaian diri, yaitu; 

adekuasi emosi, kematangan emosi, dan kontrol emosi. 

2) Penyesuaian Diri Seksual. Penyesuaian diri seksual merupakan kapasitas yang 

bereaksi terhadap realitas seksual (impuls-impuls, nafsu, pikiran, konflik-

konflik, frustasi, perasaan salah dan perbedaan seks). Kapasitas tersebut 
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memerlukan perasaan, sikap sehat yang berkenaan dengan seks, kemampuan 

menunda ekspresi seksual, orientasi heteroseksual yang adekuat, kontrol yang 

ketat dari pikiran dan perilaku, identifikasi diri yang sehat. 

3) Penyesuaian Moral dan Religius Moralitas. Penyesuaian ini merupakan 

kapasitas untuk memenuhi moral kehidupan secara efektif dan bermanfaat 

yang dapat memberikan kontribusi ke dalam kehidupan individu. 

b. Penyesuaian Diri Sosial. Dikatakan Schneiders bahwa rumah, sekolah dan 

masyarakat merupakan aspek khusus dari kelompok sosial. Hal ini berarti 

melibatkan pola-pola hubungan diantara kelompok tersebut dan saling 

berhubungan secara integral diantara ketiganya. 

c. Penyesuaian Diri Marital atau Perkawinan. Penyesuaian diri marital pada 

dasarnya adalah seni kehidupan yang efektif dan bermanfaat dalam kerangka 

tanggung jawab, hubungan dan harapan yang terdapat pada keadaan suatu 

perkawinan. 

d. Penyesuaian Diri Jabatan atau Vokasional. Penyesuaian ini berhubungan erat 

dengan penyesuaian diri akademis dimana kesuksesan dalam penyesuaian diri 

akademik akan membawa keberhasilan seseorang dalam penyesuaian diri karir 

atau jabatan. 

Sementara itu menurut Alberlt & Emmons, 2002 (dalam Kumalasari & Ahyani 

2012 : 23) dalam melakukan penyesuaian diri ada empat hal yang dilakukan individu, 

yaitu: 
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a. Aspek self knowledge dan self insight  

Self knowledge dan self insight yaitu kemampuan mengenal kelebihan dan 

kekurangan diri. Kemampuan ini harus ditunjukkan dengan emosional insight, 

yaitu kesadaran diri akan kelemahan yang didukung oleh sikap yang sehat 

terhadap kelemahan tersebut. 

b. Aspek self objectifity dan self acceptance 

Self objectifity dan self acceptance yaitu apabila individu telah mengenal dirinya, 

ia bersikap realistik yang kemudian mengarah pada penerimaan diri. 

c. Aspek self development dan self control 

Self development dan self control yaitu kendali diri, berarti mengarahkan diri, 

regulasi pada impuls-impuls, pemikiran-pemikiran, kebiasaan, emosi, sikap dan 

tingkah laku yang sesuai. Kendali diri bisa mengembangkan kepribadian kearah 

kematangan, sehingga kegagalan dapat diatasi dengan matang. 

d. Aspek satisfaction 

Satisfaction yaitu adanya rasa puas terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan, 

menganggap segala sesuatu merupakan suatu pengalaman dan bila keinginannya 

terpenuhi maka ia akan merasakan suatu kepuasan dalam dirinya. 

Berbeda dengan tokoh-tokoh yang telah dikemukakan di atas, menurut Desmita  

(2012 : 195), ada 4 aspek penyesuaian diri yang sehat yang dilakukan individu, yaitu:  
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a. Kematangan Emosional, yang mencangkup: 1). Kemantapan suasana kehidupan 

emosional, 2). Kemantapan kehidupan kebersamaan dengan orang lain, dan 3). 

Kemampuan untuk santai, gembira  

b. dan menyatakan kejengkelan. 

c. Kematangan intelektual, yang mencangkup: 1). Kemampuan mencapai wawasan 

diri sendiri, 2). Kemampuan memahami orang lain dan keragamannya, 3). 

Kemampuan mengambil keputusan, dan 4). Keterbukaan dalam mengenal 

lingkungan. 

d. Kematangan social, yang mencangkup: 1). Keterlibatan dalam partisipasi social, 

2). Kesediaan kerja sama, 3). Kemampuan kepemimpinan, 4). Sikap toleransi, 5). 

dan Keakraban dalam pergaulan. 

e. Tanggung jawab, yang mencangkup: 1). Sikap produktif dalam mengembangkan 

diri, 2). Melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, 3). Sikap 

altruism, empati, bersahabat dalam hubungan interpersonal, 4). Kesadaran akan 

etika dan hidup jujur, 5). Melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar system 

nilai, dan 6). Kemampuan bertindak independen. 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri 

Menurut Schneiders, 1964 (dalam Gufron dan Risnawati, 2012 : 55), faktor-faktor 

yang mempengaruhi penyesuaian diri dibedakan menjadi dua, yaitu: 
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a. Faktor internal, yaitu factor yang berasal dari diri individu yang meliputi kondisi 

jasmani, psikologis, kebutuhan, kematangan intelektual, emosional, mental, dan 

motivasi. 

b. Faktor eksternal, yang berasal dari lingkungan yang meliputi lingkungan rumah, 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Hurlock (2008) mengemukakan bahwa penyesuaian diri dipengaruhi beberapa 

faktor berikut: 

a. Penilaian diri 

Individu yang mampu menilai dirinya sebagaimana apa adanya maka ia mampu 

menyesuaikan diri, baik kelebihan maupun kekurangan/kelemahannya, yang 

menyangkut fisik (postur tubuh, wajah, keutuhan dan kesehatan) dan kemampuan. 

Mampu menilai situasi secara realistik. Individu dapat menghadapi situasi atau 

kondisi kehidupan yang dihadapi secara realistik dan mau menerimanya secara 

wajar. Dia tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai suatu yang harus 

sempurna. 

b. Kemandirian (autonomy)  

Individu memiliki sikap mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu 

mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta 

menyesuaikan diri secara konstruktif dengan norma yang berlaku di 

lingkungannya. 
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Menurut Desmita (2012 : 196), faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian 

diri dilihat dari konsep psikogenik dan sosiopsikogenik. Psikogenik memandang 

bahwa penyesuaian diri dipengaruhi oleh riwayat kehidupan sosial individu, terutama 

pengalaman khusus yang membentuk perkembangan psikologis. Pengalaman khusus 

ini lebih banyak berkaitan dengan latar belakang kehidupan keluarga, terutama 

menyangkut aspek-aspek: 

a. Hubungan orang tua anak, yang merujuk pada iklim hubungan social dalam 

keluarga, apakah hubungan tersebut bersifat demokratis atau otoriter yang 

mencakup: 

1). Penerimaan-penolakan orangtua terhadap anak 

2). Perlindungan dan kebebasan yang diberikan kepada anak 

3). Sikap dominative-integratif (permisif atau sharing) 

4). Pengembangan sikap mandiri-ketergantungan 

b. Iklim intelektual keluarga, yang merujuk pada sejauhmana iklim keluarga 

memberikan kemudahan bagi perkembangan intelektual anak, pengembangan 

berpikir logis atau irrasional, yang mencakup: 

1). Kesempatan untuk berdialog logis, tukar pendapat dan gagasan 

2). Kegemaran membaca dan minat  kultural 
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3). Pengembangan kemampuan memecahkan masalah 

4). Pengembangan hobi 

5). Pethatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak 

c. Iklim emosional keluarga, yang merujuk pada sejauhmana stabilitas hubungan 

dan komunikasi di dalam keluarga terjadi, yang mencangkup: 

1). Intensitas kehadiran orangtua dalam keluarga 

2). Hubungan persaudaraan dalam keluarga 

3). Kehangatan hubungan ayah-ibu 

Sementara itu dilihat dari konsep sosiopsikogenik, penyesuaian diri dipengaruhi 

oleh faktor iklim lembaga sosial dimana individu terlibat di dalamnya. Factor  

sosiopsikogenik yang dominan memengaruhi penyesuaian dirinya adalah sekolah, 

yang mencakup: 

a. Hubungan guru-siswa, yang merujuk pada iklim hubungan social dalam sekolah, 

apakah hubungan tersebut bersifat demokratis atau otoriter. Hubungan guru siswa 

yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri mencakup: 

1). Penerimaan-penolakan guru terhadap siswa 

2). Sikap dominan (otoriter, kaku, banyak tuntutatn) atau integrative (permisi, 

sharing, menghargai dan mengenal perbedaan individu) 
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3). Hubungan yang bebas ketegangan atau penuh ketegangan 

b. Iklim intelektual sekolah, yang merujuk pada sejauhmana pelakuan guru terhadap 

siswa dalam memeberikan kemudahan bagi perkembangan intelektual siswa 

sehingga tumbuh perasaan kompeten. Iklim intelektual yang ikut mempengaruhi 

penyesuaian diri  mencakup: 

1). Perhatian terhadap perbedaan individual siswa 

2). Intensitas tugas-tugas belajar 

3). Kecenderungan untuk mandiri atau berkonformitas pada siswa 

4). Sistem penilaian  

5). Kegiatan ekstrakulikuler 

6). Pengembangan inisiatif siswa 

Menurut Soeparwoto, dkk, 2004, (dalam Kumalasari & Ahyani 2012 : 23-24 ) 

faktor penyesuaian diri dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan 

factor eksternal. 

a. Faktor internal, meliputi: 

1). Motif, yaitu motif-motif sosial seperti motif berafiliasi, motif berprestasi 

dan motif mendominasi. 
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2). Konsep diri remaja, yaitu bagaimana remaja memandang dirinya sendiri, 

baik dari aspek fisik, psikologis, sosial maupun aspek akademik. Remaja 

dengan konsep diri tinggi akan lebih memiliki kemampuan untuk 

melakukan penyesuaian diri yang menyenangkan dibanding remaja dengan 

konsep diri rendah, pesimis ataupun kurang yakin terhadap dirinya. 

3). Persepsi remaja, yaitu pengamatan dan penilaian remaja terhadap objek, 

peristiwa dan kehidupan, baik melalui proses kognisi maupun afeksi untuk 

membentuk konsep tentang objek tertentu. 

4). Sikap remaja, yaitu kecenderungan remaja untuk berperilaku positif atau 

negatif. Remaja yang bersikap positif terhadap segala sesuatu yang dihadapi 

akan lebih memiliki peluang untuk melakukan penyesuaian diri yang baik 

dari pada remaja yang sering bersikap negatif. 

5). Intelegensi dan minat, intelegensi merupakan modal untuk menalar. 

Manganalisis, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian 

diri. Ditambah faktor minat, pengaruhnya akan lebih nyata bila remaja telah 

memiliki minat terhadap sesuatu, maka proses penyesuaian diri akan lebih 

cepat. 

6). Kepribadian, pada prinsipnya tipe kepribadian ekstrovert akan lebih lentur 

dan dinamis, sehingga lebih mudah melakukan penyesuaian diri dibanding 

tipe kepribadian introvert yang cenderung kaku dan statis. 
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f. Faktor eksternal, meliputi: 

1). Keluarga terutama pola asuh orang tua. Pada dasarnya pola asuh demokratis 

dengan suasana keterbukaan akan lebih memberikan peluang bagi remaja 

untuk melakukan proses penyesuaian diri secara efektif. 

2). Kondisi sekolah. Kondisi sekolah yang sehat akan memberikan landasan 

kepada remaja untuk dapat bertindak dalam penyesuaian diri secara 

harmonis. 

3). Kelompok sebaya. Hampir setiap remaja memiliki teman-teman sebaya 

dalam bentuk kelompok. Kelompok teman sebaya ini ada yang 

menguntungkan pengembangan proses penyesuaian diri tetapi ada pula yang 

justru menghambat proses penyesuaian diri remaja. 

4). Prasangka sosial. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat yang 

menaruh prasangka terhadap para remaja, misalnya memberi label remaja 

negatif, nakal, sukar diatur, suka menentang orang tua dan lainlain, 

prasangka semacam itu jelas akan menjadi kendala dalam proses 

penyesuaian diri remaja. 

5). Hukum dan norma sosial. Bila suatu masyarakat benarbenar konsekuen 

menegakkan hukum dan norma-norma yang berlaku maka akan 

mengembangkan remaja-remaja yang baik penyesuaian dirinya. 
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4. Penyesuaian Diri Pada Remaja 

Menurut Fahmi (1982) masa remaja memiliki urgensi yang sangat penting dalam 

siklus kehidupan manusia. Sementara itu banyak orang berpendapat bahwa banyak 

persoalan yang dihadapi remaja merupakan suatu beban, dan harus mampu memikul 

beban tersebut dalam menyongsong masa depan. Dalam permasalahan yang lain 

ditemukan juga remaja harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya agar 

mampu menciptakan suatu kehidupan yang baik. 

Disebutkan juga oleh Hurlock (2002 : 238) bahwa seperti halnya proses 

penyesuaian diri yang sulit yang dihadapi manusia secara umum, para remaja juga 

mengalami proses penyesuaian diri dimana proses penyesuaian diri pada remaja ini 

merupakan suatu peralihan dari satu tahap perkembangan ketahap berikutnya. 

Remaja yang tidak mampu menyesuaiakan diri tidak memiliki sikap bertanggung 

jawab seperti mengabaikan pelajaran. Selain itu remaja akan menjadi sangat agresif, 

memiliki perasaan tidak aman serta selalu ingin pulang jika berada dilingkungan yang 

baru dikenal. Remaja mengimbangi ketidakpuasan yang diperoleh dari kehidupan 

sehari - harinya dengan berhayal sehingga menyebabkan mereka menjadi mudah 

menyerah.  
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5. Karakteristik Penyesuaian Diri  Remaja 

Menurut Enung (dalam Nofiana, 2010:17) karakteristik penyesuaian diri antara 

lain: 

1) Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan. Mampu 

mengontrol emosi dan memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai 

kejadian dalam hidup 

2) Tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan diri yang salah. 

Mempunyai mekanisme pertahanan diri yang positif sehingga masalah yang 

dihadapi terasa ringan. 

3) Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Tidak mengalami frustasi dan 

gejala-gejala kelainan jiwa. 

4) Memiliki pertimbangan yang rasional. Langkah apapun yang ingin 

ditempuh, selalu berdasarkan pemikiran yang rasional. 

5) Mampu belajar dari pengalaman. Pengalaman hidup dapat menempa 

mentalnya menjadi lebih kuat dan tahan banting. 

6) Bersikap realistik dan objektif. Melihat berbagai kejadian atau masalah 

didasarkan pada realita dan pemikiran objektif. 
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B. Dukungan Sosial Keluarga 

1. Pengertian Dukungan Sosial Keluarga 

Gottlieb (dalam Smet, 1994 : 135) menjelaskan dukungan sosial adalah informasi 

atau nasehat verbal dan atau nonverbal, bantuan nyata, atau tindakan yang diberikan 

oleh keakraban sosial atau didapat karena kehadiran mereka dan mempunyai manfaat 

emosional atau efek perilaku bagi pihak penerima.  

Menurut Sarafino (1998 : 83) dukungan sosial adalah suatu kesenangan yang 

dirasakan sebagai perhatian, penghargaan dan pertolongan yang diterima dari orang 

lain atau suatu kelompok. 

Sarason (dalam Srikuntjoro, 2002 : 625) mengatakan bahwa dukungan sosial 

adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, 

menghargai dan menyayangi. Selanjutnya Sarason berpendapat bahwa dukungan 

sosial itu selalu mencakup dua hal yaitu : 

a. Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia, merupakan persepsi individu 

terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan 

bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas). 

b. Tingkatan kepuasan akan dukungan social yang diterima, berkaitan dengan 

persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi (pendekatan berdasarkan 

kualitas). 



30 

 

Menurut Cobb (dalam Sarafino, 1998: 105) sumber utama dukungan sosial adalah 

dukungan yang berasal dari anggota keluarga, teman dekat, rekan kerja, saudara dan 

tetangga. Jadi berdasarkan pendapat Cobb ini, bahwa keluarga merupakan salah satu 

sumber dukungan sosial bagi anak. George Murdock menjelaskan keluarga 

merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat 

kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (dalam Lestari, 2013 : 3).  Keluarga 

menciptakan ikatan diantara orang-orang yang unik. Keterikatan pada orangtua dan 

saudara kandung biasanya bertahan hingga seumur hidup.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial 

keluarga adalah bentuk perhatian, penghargaan dan pertolongan yang diberikan oleh 

anggota keluarga, baik ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, dan anggota keluarga 

lainnya kepada salah satu anggota keluarga, dimana mereka secara spontan 

menawarkan bantuan tersebut yang menimbulkan rasa senang bagi si penerima.  

 

2. Aspek-Aspek Dukungan Sosial Keluarga 

Aspek-aspek dukungan sosial keluarga mengacu kepada aspek-aspek dukungan 

sosial yang dikemukakan oleh Sarafino (1998 : 84) yaitu : dukungan emosional, 

dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan penghargaan. 

a. Dukungan Emosional 

Dukungan ini merupakan dukungan yang melibatkan rasa empati, kasih sayang, 

peduli terhadap seseorang sehingga memberikan perasaan nyaman, dihargai, 

diperhatikan dan dicintai (Sarafino, 1998 : 84). 



31 

 

b. Dukungan Instrumental 

Dukungan ini meliputi bantuan yang diberikan secara langsung atau nyata, 

sebagaimana seseorang yang memberikan atau meminjam uang atau menolong 

langsung teman, kerabat yang sedang membutuhkan pertolongan (Sarafino, 1998 : 

84). 

c. Dukungan Informasional 

Bentuk dukungan ini adalah dukungan dengan memberikan nasehat, arahan atau 

sugesti mengenai bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Dukungan ini dapat 

diberikan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seseorang (Sarafino, 

1998 : 84). 

d. Dukungan Penghargaan 

Dukungan ini meliputi dukungan sebagai ungkapan rasa hormat atau 

penghargaan, penilaian positif seperti adanya pemberian hadiah, pujian terhadap apa 

yang telah dilakukan seseorang.  

Tidak jauh berbeda dengan Sarafino, House (Winnubst, dkk dalam Smet, 1994: 

136) juga mengemukakan empat jenis dukungan sosial yang sama, yaitu dukungan 

emosional (mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian), dukungan 

penghargaan (ungkapan hormat atau penghargaan positif), dukungan instrumental 

(mencakup bantuan langsung), dukungan informatif (mencakup nasehat, petunjuk-

petunjuk, saran-saran, dan umpan balik). 
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3. Dukungan Sosial Keluarga Pada Remaja 

Bentuk dukungan sosial keluarga terhadap remaja dapat dibagi menjadi beberapa 

bentuk, yaitu sebagai berikut (dalam Orangtua sebagai sahabat remaja, 2002) :   

1) Pemberian bimbingan dan nasihat   

2) Pengawasan terhadap belajar   

3) Pemberian motivasi dan penghargaan   

4) Pemenuhan kebutuhan belajar 

 

C. Remaja Putri 

Menurut Santrock (2003 : 26) remaja (adolescence) diartikan sebagai masa 

perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yabf mencakup 

perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Ia melanjutkan masa remaja 

awal (early adolescence) kira-kira sama dengan masa sekolah menengah pertama 

dan mencakup kebanyakan perubahan pubertas. 

1) Perkembangan Remaja 

WHO membagi kurun usia dalam dua bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun 

dan remaja akhir 15-20 tahun (Sarlito, 2013 : 12). Menurut Hurlock (1980 : 206) 

menyatakan bahwa awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 

16 tahun atau 17 tahun. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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santri berada pada tahap remaja. Yang mana masa remaja dimulai dari saat anak 

dianggap matang secara seksual dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara 

hukum (Hurlock, 1980 : 206). 

 

2) Tugas – Tugas Perkembangan pada Remaja 

Tugas-tugas perkembangan remaja menurut Havighusrt (dalam Hurlock, 1980 

: 10), ialah:  

a. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya. 

b. Mencapai peran sosial pria dan wanita. 

c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. 

d. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. 

e. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa 

lainnya. 

f. Mempersiapkan karier ekonomi. 

g. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga 

h. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk 

berperilaku dan mengembangkan ideologi. 

 

3) Perkembangan Peran Gender pada Remaja 

Sejak 1920, mulai muncul studi-studi tentang wanita yang dipelopori oleh 

Horney. Menurut Horney (dalam Sarlito, 2005 : 87) berdasarkan penelitian-
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penelitian yang telah berlangsung sampai tahun 1972, mengemukakan bahwa 

: 

a. Anak perempuan lebih bersifat sosial daripada laki-laki 

b. Anak perempuan lebih mudah terpengaruh 

c. Anak perempuan punya harga diri yang lebih rendah 

d. Anak perempuan lebih mudah mempelajari peran dan tugas yang lebih 

sederhana 

e. Anak laki-laki lebih analitis 

f. Anak perempuan lebih dipengaruhi oleh bakat, sedangkan anak laki-laki 

oleh lingkungan 

g. Anak perempuan kurang memiliki hasrat untuk berprestasi 

h. Anak perempuan cenderung lebih mendengarkan, sedangkan anak laki-

laki lebih melihat. 

 

4) Kebutuhan Masa Remaja 

Mansur (2012 : 102) menjelaskan kebutuhan fisik, sosial, dan emosional pada 

masa remaja antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Kebutuhan akan kasih sayang. 

Kebutuhan kasih sayang meliputi menerima kasih sayang dari keluarga atau 

orang lain, pujian atau sambutan hangat dari teman-teman, menerima 

penghargaan atau apresiasi dari guru. 

2) Kebutuhan ikut serta dan diterima kelompok. 
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Menyatakan afeksi kepada kelompok, turut memikul tanggung jawab 

kelompok, serta menyatakan kesediaan dan kesetiaan pada kelompok. 

3) Kebutuhan berdiri sendiri. 

Remaja membutuhkan pengakuan dari lingkungannya bahwa ia mampu 

melaksanakan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, serta 

dapat bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan yang dikerjakannya. 

4) Kebutuhan untuk berprestasi atau need of achievement, yang berkembang 

karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus 

menunjukkan kemampuan psikofisis. 

5) Kebutuhan pengakuan dari orang lain. 

Kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. 

Remaja membutuhkan pengakuan akan kemampuannya.  

6) Kebutuhan untuk dihargai. 

 

C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antara variabel dukungan sosial 

keluarga dengan variabel penyesuaian diri. Teori utama yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada teori dukungan sosial keluarga yang dikemukakan oleh 

Sarafino (1998) dan untuk penyesuaian diri mengacu pada teori dari Haber dan 

Runyon (1984). 
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Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menggabungkan kurikulum 

pendidikan umum dengan kurikulum pendidikan agama. Di pondok pesantren sangat 

memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah 

laku. Seseorang yang telah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di pondok 

pesantren dituntut untuk dapat menjalani dengan baik segala sesuatu yang menjadi 

tugas maupun aturan yang ada, agar tujuan pondok pesantren dalam membina dan 

mendidik generasi muda yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri dapat 

terwujud. 

Salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit adalah yang 

berhubungan dengan penyesuaian diri dengan sosialnya. Remaja harus menyesuaikan 

diri dengan orang dewasa di lingkungan keluarga dan sekolah. Untuk mencapai 

tujuan dari pola sosialisasi dewasa, remaja harus membuat banyak penyesuaian baru. 

Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh 

kelompok sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, 

nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan 

penolakan sosial, dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin (Hurlock, 1980 : 213). 

Di pondok pesantren, para santri  tidak hanya dihadapkan dengan aturan-aturan 

yang ada, tetapi juga akan belajar dengan jumlah mata pelajaran yang lebih banyak 

dibandingkan dengan siswa-siswi yang belajar di luar pondok pesantren. Dalam 

kondisi seperti ini maka para santri dituntut untuk melakukan penyesuaian diri, baik 
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penyesuaian diri dengan pelajaran, aturan, teman maupun makanan didalam pondok 

pesantren. 

Menurut Runyon dan Haber (1984: 8) penyesuaian diri merupakan suatu proses 

yang ditandai dengan seberapa baik individu mampu menghadapi situasi serta kondisi 

yang selalu berubah sehingga individu merasa sesuai dengan lingkungan dan 

mendapatkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhannya. Seseorang yang 

dikategorikan dapat melakukan penyesuaian diri menurut Runyon dan Haber, jika 

individu mampu mempersepsikan realita secara objektif, mampu beradaptasi dengan 

tekanan atau stress, mempunyai gambaran diri yang positif, mampu mengekspresikan 

emosi dengan baik, dan memiliki hubungan interpersonal yang baik. 

Untuk dapat melakukan penyesuaian diri dipengaruhi  oleh faktor internal dan 

faktor eksternal (Schneiders, dalam Gufron dan Risnawati, 2012 : 55). Faktor dari 

dalam diri misalnya keadaan fisik, herediter, dan kematangan (misal meliputi: 

emosional, intelektual, sosial) sedangkan faktor dari luar misalnya dukungan sosial 

dan budaya.  

Menurut Schneiders (1964 dalam Ali & Asrori, 2004 : 138) ada lima faktor yang 

mempengaruhi proses penyesuaian diri pada remaja, diantaranya yaitu: Kondisi fisik, 

kepribadian, proses belajar, lingkungan, agama serta budaya. Faktor lingkungan yang 

dimaksud seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Lingkungn keluarga merupakan lingkungan utama yang sangat penting 
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atau bahkan tidak ada yang lebih penting dalam kaitannya dengan penyesuaian diri 

individu. Unsur-unsur di dalam keluarga, seperti konstelasi keluarga, interaksi orang 

tua dengan anak, interaksi antar anggota keluarga, peran sosial dalam keluarga, 

karakteristik anggota kelurga, koefesien keluarga, dan gangguan dalam keluarga akan 

berpengaruh terhadap penyesuaian diri individu anggotanya. 

Salah satu faktor itu berasal dari lingkungan seperti lingkungan keluarga. Faktor 

yang berasal dari lingkungan keluarga dapat berupa dukungan sosial keluarga (ini 

merupakan faktor eksternal). Dukungan orangtua memiliki pengaruh psikologis yang 

besar terhadap kegiatan belajar anak. Sebab, baik buruknya prestasi yang dicapai oleh 

anak akan memberikan pengaruh dalam perkembangan pendidikan selanjutnya. 

Besarnya pengaruh dukungan dari keluarga terhadap prestasi anak dapat dilihat pada 

penelitian yang dilakukan oleh Iksan (2013 : 53), berdasarkan data yang diperoleh 

bahwa kontribusi dukungan sosial secara langsung dari keluarga lebih berperan 

terhadap pencapai prestasi pada subjek SMP (86,0%), dibandingkan kontribusi 

dukungan sosial yang diterima dari teman SMP (8,0%)  dan guru SMP (6,0%). 

Menurut Sarafino (1998 : 83-84) dukungan sosial adalah suatu kesenangan yang 

dirasakan sebagai perhatian, penghargaan dan pertolongan yang diterima dari orang 

lain atau suatu kelompok. Dan jika dikaitkan dengan keluarga sebagai salah satu 

sumber dukungan sosial, menurut pendapat Gore, maka dukungan sosial keluarga 

adalah bentuk perhatian, penghargaan dan pertolongan yang diberikan oleh anggota 

keluarga, baik ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi, dan anggota keluarga lainnya 



39 

 

kepada salah satu anggota keluarga, dimana mereka secara spontan menawarkan 

bantuan tersebut yang menimbulkan rasa senang bagi si penerimanya. Dan mengacu 

kepada konsep dukungan sosial dari Sarafino, dukungan sosial itu mencakup 

dukungan emosional, instrumental, informasional, dan penghargaan.  

Dukungan yang paling diharapkan oleh remaja dalam menghadapi masalah 

penyesuaian diri adalah dukungan dari keluarganya, terutama dari orangtua dan 

saudara (Hurlock, 1980 : 232). Untuk dapat mengatasi permasalahan ini maka 

seseorang  membutuhkan pengertian dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya baik 

secara langsung maupun tidak langsung (Widanarti & Indati, 2002 : 114). 

Mengacu pada pendapat Hurlock dan Widanarti & Indati di atas dan dikaitkan 

dengan aspek dukungan sosial dari Sarafino maka dapat dipahami bahwa penyesuaian 

diri yang baik dapat terjadi akibat adanya dukungan sosial keluarga. Salah satu 

bentuk dari dukungan sosial keluarga adalah dukungan emosional. Dengan  dukungan 

emosional yang berupa rasa empati, kasih sayang, dan peduli yang diberikan keluarga 

kepada anggota keluarganya akan menjadikan anggota keluarganya memiliki 

gambaran yang positif tentang dirinya  dan memiliki kemampuan dalam mengekspresikan 

emosi yang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Kartika (1986 dalam Kumalasari & 

Ahyani, 2012 : 22), jika individu diterima dan dihargai secara positif, maka individu 

tersebut cenderung mengembangkan sikap positif terhadap dirinya sendiri dan lebih 

menerima dan menghargai dirinya sendiri. 
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Selain dukungan emosional dibutuhkan juga dukungan instrumental. Dukungan 

instrumental ini berupa bantuan secara langsung atau nyata.  Dengan dukungan 

instrumental orang tua dapat memberikan bantuan materi secara langsung, seperti 

memenuhi kebutuhan, memberikan uang saku, dan membelikan buku secara 

langsung.  Dengan dukungan instrumental yang diberikan keluarga kepada anggota 

keluarganya maka ia memiliki persepsi yang objektif terhadap realita. Yaitu 

bagaimana seseorang mengenali konsekuensi dan tingkah lakunya dan mampu 

bertindak sesuai dengan konsekuensi tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Hamidah, Kartini dan Karyanta, (2013 : 8), menjelaskan bahwa dukungan 

instrumental yang didapat dari lingkungan dan orang-orang sekitar berupa 

memberikan fasilitas dan kepercayaan dalam melakukan aktivitas, dapat memberikan 

pengaruh yang kuat dalam penyesuaian diri seseorang. 

Selain dukungan instrumental, dukungan informasional juga dibutuhkan. Seperti 

memberikan nasehat, arahan atau sugesti mengenai bagaimana berperilaku yang baik. 

Dengan dukungan instrumental yang diberikan keluarga kepada anggota keluarganya 

maka ia akan memiliki kemampuan dalam menghadapi tekanan dan stress. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Smith & Renk, (2007 : 370) yang mengatakan bahwa 

dukungan instrumental yang diberikan orang tua, dapat melindungi anak dari stres 

akibat tekanan – tekanan permasalahan yang terjadi. Utami, (2013 : 15), dalam 

penelitiannya juga menjelaskan dukungan informasi dengan memberikan 
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pengetahuan dan bimbingan dapat mengembangkan pengalaman individu yang luas 

dalam menghadapi permasalahan hidup. 

Selain dukungan informasional, dukungan penghargaan juga dibutuhkan. 

Misalnya dengan memberikan hadiah dan pujian saat anak memperoleh nilai bagus 

dalam belajar. Dengan hadiah dan pujian yang diberikan kepada anak, akan membuat 

anak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua dan keluarga. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Utami (2013 : 14), mengatakan bahwa dukungan penghargaan 

dapat mengembangkan sikap baiknya dan mengeksekusi sikap buruknya dari individu 

lain. 

Berdasarkan dukungan sosial dari keluarga yang diterima oleh individu, baik 

dukungan emosional, instrumental, informasional maupun dukungan penghargaan, 

akan membantu individu untuk melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan 

dimana dia berada. 

Kaitan antara dukungan sosial keluarga  dengan penyesuaian diri adalah 

dukungan social keluarga dapat menjadi dorongan bagi santri untuk menambah 

semangat dalam proses penyesuaian diri yang baik sehingga santri dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai peraturan di dalam pondok pesantren . Dukungan 

sosial keluarga ini dapat diperoleh dari orang tua, dan saudara. Dukungan sosial 

keluarga yang diberikan orang tua dan saudara bagi santri dapat berupa saran, 

perhatian, ataupun memfasilitasi anaknya dalam mengikuti bimbingan di pondok 
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pesantren. Dukungan sosial keluarga ini juga dapat diperoleh dari saudara dengan 

membantu memberikan saran ketika siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahannya. Diharapkan dengan adanya dukungan sosial keluarga dari berbagai 

pihak seperti orang tua dan saudara, para santri dapat melakukan penyesuaian diri 

yang baik dalam mencapai tujuannya dan dapat mengatasi berbagai masalah yang 

dihadapinya dalam lingkungan pondok pesantren.   

 

 

2.   Hipotesis 

 Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis penelitian yaitu “terdapat hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan 

penyesuaian diri pada santri pondok pesantren Ummu Sulaim Pekanbaru”. Ini berarti 

apabila dukungan sosial keluarga diberikan kepada santri, maka penyesuaian dirinya 

akan meningkat lebih baik. Sedangkan apabila dukungan sosial keluarga tidak 

diterima kepada santri, maka penyesuaian diri santri tidak dapat dilakukan dengan 

baik atau mengalami hambatan hambatan dlam proses penyesuaian dirinya.  

 


