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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penyesuaian Diri 

1. Definisi Penyesuaian Diri 

Menurut Schneider (1955) penyesuaian diri merupakan sebuah proses yang 

melibatkan respon baik secara mental maupun perilaku dimana individu berusaha 

untuk mengatasi dengan baik kebutuhan dari dalam dirinya, ketegangan, dan konflik 

untuk mendapatkan keharmonisan antara tuntutan batin dengan tuntutan 

lingkungannya secara objektif dimana dia hidup.  

Haber dan Runyon (1984) menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah suatu 

proses dan bukan keadaan yang statis sehingga efektifitas dari penyesuaian diri itu 

sendiri ditandai dengan seberapa baik individu mampu menghadapi situasi dan 

kondisi yang selalu berubah sesuai dengan lingkungan dan mendapatkan kepuasan 

dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Gerungan (1996) menyatakan bahwa penyesuaian diri berarti mengubah diri 

sesuai dengan keadaan lingkungan (autoplastis) dan mengubah lingkungan sesuai 

dengan keinginan diri (alloplastis). Jadi, penyesuaian diri dapat bersifat pasif yaitu 

kegiatan individu ditentukan oleh lingkungan dan dapat bersifat aktif yaitu kegiatan 

individu mempengaruhi lingkungan. 
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Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri 

merupakan suatu usaha dan proses yang dilakukan secara berkelanjutan oleh individu 

untuk menghadapi dan mengatasi dorongan-dorongan yang muncul baik dari dalam 

diri individu maupun dari luar diri individu yang bertujuan agar individu mampu 

menyelaraskan diri dengan lingkungannya. 

2. Aspek-aspek Penyesuaian Diri 

Schneider (1955) mengungkapkan bahwa penyesuaian diri yang baik meliputi 

tujuh aspek sebagai berikut: 

a. Tidak terdapat emosionalitas yang berlebihan. Aspek ini menekankan adanya 

kontrol dan ketenangan emosi individu yang memungkinkan menghadapi 

permasalahan secara cermat dan dapat menentukan berbagai kemungkinan 

pemecahan masalah ketika muncul hambatan. Individu bukan berarti tidak 

memiliki emosi sama sekali, tetapi lebih kepada kontrol emosi ketika menghadapi 

situasi tertentu. 

b. Tidak terdapat mekanisme psikologis. Aspek ini menjelaskan pendekatan 

terhadap permasalahan lebih mengindikasikan respon normal dari pada 

penyelesaian masalah yang memutar melalui serangkaian mekanisme pertahanan 

diri yang disertai tindakan nyata untuk mengubah suatu kondisi. Individu 

dikategorikan normal jika bersedia mengakui kegagalan yang dialami dan 

berusaha kembali untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Individu dikatakan 
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mengalami gangguan penyesuaian jika individu mengalami kegagalan dan 

menyatakan bahwa tujuan tersebut tidak berharga untuk dicapai. 

c. Tidak terdapat frustasi pribadi. Individu yang mengalami frustasi ditandai dengan 

perasaan tidak berdaya dan tanpa harapan, maka akan sulit bagi individu untuk 

mengorganisir kemampuan berpikir, perasaan, motivasi dan tingkah laku dalam 

menghadapi situasi yang menuntut penyelesaian. 

d. Pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri. Individu memiliki 

penyesuaian diri yang normal jika ia memiliki kemampuan berpikir dan 

melakukan pertimbangan terhadap masalah atau konflik serta kemampuan 

mengorganisasi pikiran, tingkah laku dan perasaan untuk memecahkan masalah, 

dalam kondisi sulit sekalipun. Individu tidak mampu melakukan penyesuaian diri 

yang baik apabila dikuasai emosi yang berlebihan ketika berhadapan dengan 

situasi yang menimbulkan konflik. 

e. Kemampuan untuk belajar. Individu mampu mempelajari pengetahuan yang 

mendukung apa yang dihadapi sehingga dapat dipergunakan untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. 

f. Memanfaatkan pengalaman masa lalu. Adanya kemampuan individu untuk belajar 

dan memanfaatkan pengalaman merupakan hal yang penting bagi penyesuaian 

diri yang normal. Dalam menghadapi masalah, individu harus mampu 

membandingkan pengalaman diri sendiri dengan pengalaman orang lain sehingga 

pengalaman yang diperoleh dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan yang 

dihadapi. 
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g. Sikap realistik dan objektif. Sikap yang realistik dan objektif bersumber pada 

pemikiran yang rasional, kemampuan menilai situasi, masalah dan keterbatasan 

individu sesuai dengan kenyataan sebenarnya. 

3. Kaidah Penyesuaian Diri Yang Sehat 

 Menurut Mustafa Fahmy (1982) terdapat beberapa kaidah untuk dapat 

menentukan penyesuaian diri yang sehat, diantaranya ialah sebagai berikut: 

a. Ketenangan jiwa 

Individu yang merasakan ketenangan jiwa adalah individu yang terlepas dari 

keadaan murung, cemas, rasa bersalah, tidak menerima kenyataan dan tidak 

bergairah dalam hidupnya. Ketenangan jiwa individu menjadi ciri dari jiwa yang 

sehat. Individu dengan jiwa yang sehat memiliki kemampuan untuk menemukan 

cara yang tepat dalam mengatasi kegoncangan yang dialaminya. 

b. Kemampuan bekerja 

Kemampuan individu untuk bekerja, berprestasi dan terampil menurut 

kemampuan dan kecakapannya, merupakan bukti terpenting dari kesehatan jiwa. 

c. Gejala jasmani 

Keadaan kejiwaan dan sosial individu dapat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa 

individu, yang boleh jadi tampak dalam bentuk kegoncangan jasmani. 

d. Konsepsi tentang diri 
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Konsepsi individu mengenai dirinya merupakan faktor pokok dalam penyesuaian 

pribadi dan sosial, dimana individu mempunyai keberanian untuk menghadapi 

batasan-batasannya, serta ia hidup dalam ruang lingkupnya, optimis terhadap 

masa depan dan tujuan-tujuannya dengan pandangan objektif. 

e. Menerima diri dan menerima orang lain 

Penerimaan terhadap orang lain, berhubungan erat dengan penerimaan terhadap 

diri sendiri. Individu yang percaya pada dirinya dan percaya kepada orang lain 

tergolong individu yang memiliki kemauan untuk maju dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

f. Membuat tujuan-tujuan yang jelas 

Individu yang sehat jiwanya, meletakkan dihadapannya tujuan dan tingkat ambisi 

yang jelas dan berusaha untuk mencapainya. Maka penyesuaian yang terpadu 

tidak berarti bahwa pencapaian semua tujuan secara sempurna, akan tetapi hal itu 

berarti bahwa ia menumpahkan usaha dan bekerja terus-menerus untuk mencapai 

tujuannya. 

g. Kemampuan pengendalian diri dan memikul tanggung jawab 

Kemampuan pengendalian diri individu dapat diartikan bahwa individu mampu 

mengendalikan keinginanya, mengetahui kapan harus memenuhi kebutuhannya 

dan dapat memahami akibat dari perbutannya. Selanjutnya, individu yang sehat 

jiwanya adalah individu yang menganggap dirinya bertanggung jawab atas 

perbuatannya dan memikulnya dengan ikhlas. 

h. Mampu membuat hubungan yang didasarkan atas saling mempercayai 
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Individu yang sehat jiwanya dapat membuktikan dirinya sebagai makhluk sosial, 

mengakui kebutuhannya kepada anggota kelompoknya, dan berusaha mencapai 

kehidupan yang lebih baik dirinya dan bagi masyarakatnya. Sikap terhadap 

hubungan-hubungan sosial mempengaruhi penyesuaian diri individu dalam hal 

persahabatan, kasih sayang, dan kepemimpinan. 

i. Kesanggupan berkorban dan memberikan pelayanan terhadap orang lain 

Di antara cirri-ciri terpenting dari individu yang sehat jiwanya, adalah 

kemampuannya berusaha memberi, disamping menerima, baik hal itu terhadap 

anak-anaknya, bawahannya, teman-temannya, maupun terhadap orang lain, juga 

mampu berperan serta dalam pelayanan kemanusiaan secara umum dalam batasan 

kemampuannya. 

j. Perasaan bahagia 

Kemampuan menyesuaikan diri dan sosial bagi individu tampak dalam 

kehidupannya sehari-hari dengan perbuatannya, keluarganya dan teman-temannya 

dengan perasaan tenteram, bahagia dan ketenangan jiwanya. 

 

A. Rasa Bersalah 

1. Definisi Rasa Bersalah 

Rasa bersalah didefinisikan sebagai perasaan yang terkait dengan pengakuan 

bahwa seseorang telah melanggar standar moral atau sosial yang relevan secara 

pribadi dimana seseorang merasa secara terus menerus memikirkan kesalahannya 

(Kugler dan Jones, 1992). Rasa bersalah juga merupakan keadaan emosi negatif yang 
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timbul ketika tingkah laku individu berselisih dengan standarisasi tingkah laku yang 

seharusnya (Baumeister dkk., 1994). Hal ini menjelaskan bahwa terdapat 

ketidaksesuaian antara tingkah laku yang dilakukan dengan norma yang berlaku 

tentang tingkah laku tersebut. 

Cohen, dkk (2010) menuturkan bahwa rasa bersalah diasosiasikan dengan 

perasaan pribadi bahwa seseorang telah melakukan hal yang salah dan bertentangan 

dengan hati nuraninya. Rasa bersalah ini tidak hanya berhubungan dengan perasaan 

pribadi yang menyangkut melakukan perilaku yang salah namun juga terhadap 

keadaan yang menyakiti orang lain. Cohen, dkk (2010) juga berpendapat bahwa rasa 

bersalah merupakan suatu emosi negatif yang timbul dari introspektif atau kesadaran 

diri terhadap peristiwa yang negatif dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh individu. 

Menurut beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasa 

bersalah adalah emosi negatif yang muncul dari kesadaran diri, refleksi diri dan 

evaluasi diri terhadap suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dan 

bertentangan dengan nilai, norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat. 

 

2. Ranah Rasa Bersalah 

Kugler dan John (1992) mengungkapkan bahwa rasa bersalah dapat dijelaskan 

dalam tiga ranah sebagai berikut: 

a. Trait Guilt. Sifat rasa bersalah ini didefinisikan sebagai suatu rasa bersalah yang 

dirasakan secara terus-menerus terhadap keadaan yang telah terjadi. Trait guilt ini 
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berkenaan dengan bagaimana perasaan seseorang pada umumnya atau pada 

biasanya. 

b. State Guilt. Keadaan merasa bersalah ini didefinisikan sebagai perasaan rasa 

bersalah yang muncul berdasarkan pelanggaran hukum yang telah dilakukan. 

State guilt ini berkenaan dengan bagaimana perasaan seseorang pada saat 

sekarang ini. 

c. Moral Standard. Standar moral ini didefinisikan sebagai sumbangan terhadap 

suatu aturan dari prinsip-prinsip moral terhadap perilaku maupun keyakinan 

secara tertentu. Pada moral standard ini menilai standar-satndar moral dan nilai-

nilai dan seberapa pentingnya cara pandang individu. 

 

3. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Rasa Bersalah 

Cohen dan George (2010) berpendapat bahwa rasa bersalah berhubungan 

secara positif dan signifikan dengan religiusitas dan moral. Moral mencakup perasaan 

bersalah dan perasaan menyesal yang digambarkan sebagai ketidaknyamanan setelah 

melakukan pelanggaran. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Marlene (dalam 

Syahputra, 2011) bahwa rasa bersalah yang kuat dapat dipengaruhi oleh religiusitas, 

ketika melakukan hal yang dilarang Tuhan, dimana rasa bersalah muncul dengan 

ketakutan akan sebuah hukuman. Orang dengan pendidikan agama yang kuat 

dikondisikan untuk cepat merasa bersalah karena takut bahwa mungkin mereka telah 

berdosa. 
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Hoffman (1970) menyatakan bahwa moral seseorang bersinggungan dengan 

rasa bersalah. Tetapi rasa bersalah bukanlah sebuah hal yang diinginkan dalam 

kehidupan seseorang. Rasa bersalah adalah hal yang normal sebagai tanggapan atas 

kesalahan berperilaku dan rasa bersalah ini tidak dapat dilepaskan dari tahapan moral 

seseorang. Selain itu, Mosher, dkk (dalam Syahputra, 2011) menjelaskan bahwa 

moral secara signifikan berhubungan dengan rasa bersalah yang dinilai dengan 

menggunakan standarisasi tahap perkembangan moral Kohlberg. 

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut di atas maka dapat dipahami 

bahwa rasa bersalah memiliki beberapa faktor yang saling berhubungan dan menjadi 

sebab-akibat dari munculnya rasa bersalah, yaitu bahwa rasa bersalah memiliki 

keterkaitan dengan moralitas dan religiusitas. 

 

4. Jenis Rasa Bersalah 

Menurut Narramore (dalam Syahputra 2011), rasa bersalah ada dalam setiap 

masalah psikologis yang dihadapi setiap orang. Sehingga rasa bersalah dapat dilihat 

sebagai berikut: 

a. Rasa Bersalah Objektif 

Adalah rasa bersalah yang menjadi masalah oleh karena ada peristiwa 

pelanggaran hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Meskipun 

demikian, orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri mungkin tidak merasa 

bersalah. Rasa bersalah yang objektif terbagi menjadi empat, yaitu: 
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1. Legal-guilt, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah karena pelanggaran 

terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat, seperti pencurian, 

pembunuhan, dan sebagainya. Sehingga menimbulkan masalah meskipun tidak 

semua orang yang melakukan rasa salah. 

2. Social-guilt, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah karena pelanggaran 

terhadap hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya: 

penghinaan, ancaman terhadap sesame manusia, yang mungkin tidak ada 

bukti-bukti konkrit sehingga bisa dibawa di pengadilan, bahkan mungkin tidak 

ada hukum tertulis yang menggariskan tentang hal-hal itu, tetapi muncul 

masalah. 

3. Personal-guilt, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah dikarenakan 

pelanggaran terhadap “conscience” atau kesadaran akan kebenaran yang ada di 

dalam hati orang yang bersangkutan. Misalnya, rasa bersalah yang muncul 

karena orangtua yang memukul anaknya tanpa alasan yang benar atau suami 

yang makan malam di luar sendiri meski tahu bahwa istrinya menantikan dia, 

dan sebagainya. 

4. Theological-guilt, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah dikarenakan 

pelanggaran terhadap hukum-hukum. Dalam memberikan standar-standar 

tingkah laku manusia, jika itu dilanggar, baik dengan pikiran maupun 

perbuatan, maka muncul masalah walaupun orang yang bersangkutan tidak 

bersalah. Kebanyakan orang merasa gelisah kemungkinan karena merasa 

bersalah, jika melakukan pelanggaran-pelanggaran di atas. 
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Meskipun demikian, banyak pulayang begitu keras hati sehingga mematikan 

perasaan bersalahnya. Banyak juga orang yang melakukan pelanggaran terhadap 

hukum namun tidak merasa bersalah, hal ini mungkin karena keberhasilannya dalam 

mematikan rasa bersalahnya atau mungkin juga disebabkan karena kurangnya 

pengenalan terhadap kebenaran agama (spiritual) atau nilai moral dalam masyarakat, 

jadi hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu yang menimbulkan guilty feeling. 

b. Rasa Bersalah Subjektif 

Adalah rasa bersalah yang menimbulkan perasaan bersalah dan menyesal 

dalam diri orang yang bersangkutan. Bahkan, orang yang bersangkutan bisa 

merasakan ketakutan, putus asa, cemas, dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri 

oleh karena perbuatan atau pemikiran, yang dianggapnya melanggar prinsip-prinsip 

kebenaran yang selama ini mereka yakini. Mungkin, apa yang mereka lakukan atau 

pikirkan sebenarnya tidak melanggar kebenaran yang sesungguhnya berlaku di 

masyarakat, namun mereka merasa bersalah. Dalam hal ini Narramore (dalam 

Syahputra 2011) membagi subjective guilty ini dalam tiga bagian, yaitu 

1. A fear of punishment (takut akan hukuman), yaitu rasa bersalah yang menjadi 

masalah dikarenakan individu takut akan adanya sebuah hukuman dari 

lingkungan. 

2. A loss in self-esteem (perasaan kehilangan harga diri), yaitu rasa bersalah yang 

dapat menyebabkan diri individu kehilangan harga diri dikarenakan tindakan 

yang dilakukannya tidak seharusnya dilakukan. 
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3. A feeling of lonelineness, rejection or isolation (perasaan kesepian, penolakan, 

atau pengasingan), yaitu rasa bersalah yang membawa diri individu pada 

perasaan bahwa lingkungan meninggalkannya disebabkan kesalahan yang 

dilakukannya. 

Rasa bersalah yang semacam ini tidak selamanya buruk, karena merupakan 

dorongan untuk memperbaiki tingkah laku dan menimbulkan dorongan serta 

kebutuhan untuk mendapatkan pengampunan. Meskipun tidak jarang guilty-feeling 

yang semacam ini bisa menjadi hal yang merusak. Subjective-guilty, bisa begitu kuat 

dan juga lemah, bisa “appropriate” memang sesuai atau beralasan, dan juga 

“inappropriate” dimana untuk pelanggaran yang besar seorang tidak merasa bersalah, 

untuk pelanggaran kecil (bahkan mungkin tidak sama sekali) seseorang merasakan 

amat bersalah. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Rasa bersalah merupakan perasaan individu mengenai koreksi dirinya atas 

pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini karena tindak kriminalitas yang dilakukan 

merupakan suatu pelanggaran terhadap standar internal individu, peraturan sosial, 

moral dan etika yang ada dalam masyarakat. Sehingga narapidana remaja merasa 

tidak mampu lepas dari pikirannya mengenai kesalahan yang telah diperbuat. 

Rasa bersalah didefinisikan sebagai perasaan yang terkait dengan pengakuan 

bahwa seseorang telah melanggar standar moral atau sosial yang relevan secara 

pribadi dimana seseorang merasa secara terus menerus memikirkan kesalahannya 
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(Kugler dan Jones, 1992). Pengakuan dan evaluasi diri terhadap pelanggaran yang 

telah dilakukan dalam masyarakat pada akhirnya memunculkan rasa bersalah dalam 

diri narapidana remaja. Perasaan bersalah yang timbul dalam diri individu yang 

bersangkutan dikatakan Narramore (dalam Syahputra, 2011) sebagai rasa bersalah 

subjektif. Rasa bersalah yang semacam ini tidak selamanya buruk, karena merupakan 

dorongan untuk memperbaiki tingkah laku serta menimbulkan kebutuhan untuk 

mendapatkan pengampunan. 

Rasa bersalah menandakan bahwa individu mengalami pergolakan dalam 

dirinya atas tindakan penyimpangan yang dilakukannya dimana pergolakan itu akan 

menghambatnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Pada individu yang 

jiwanya sehat akan mampu menghadapi dan mengatasi berbagai pergolakan yang 

hadir dalam dirinya, termasuk berupa rasa bersalah, yang selanjutnya ia mampu 

menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang menyenangkan dirinya dan 

diterima oleh lingkungan sekitar (Fahmy, 1982). Demikian pula halnya pada 

narapidana remaja, meski ia merasa bersalah atas tindakannya namun apabila dirinya 

mampu mengatasi rasa bersalah tersebut dengan cara-cara yang tepat maka ia akan 

mampu menemukan penyelesaian yang tepat sehingga dapat melakukan penyesuaian 

diri dengan baik dan dapat diterima dengan baik pula oleh lingkungan pembinaannya. 

Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang melibatkan proses mental dan 

tingkah laku dimana individu berusaha untuk menguasai dan mengatasi dengan baik 

segala tuntutan lingkungan sekitarnya. Penyesuaian ditentukan oleh bagaimana 

seseorang dapat bergaul dengan diri dan orang lain secara baik. Tanggapan-tanggapan 

terhadap orang lain atau lingkungan sosial pada umumnya dapat dipandang sebagai 



21 
 

cermin apakah seseorang dapat mengadakan penyesuaian dengan baik atau tidak 

(Schneider, 1955). 

Apabila narapidana remaja mampu memahami pergolakan rasa bersalah 

dalam dirinya kemudian menemukan cara yang tepat untuk mengatasi rasa bersalah 

tersebut maka ia akan mampu pula melakukan penyesuaian diri selama menjalani 

masa tahanannya. Berdasarkan pemahaman konseptual yang telah diuraikan, maka 

peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran sejauh mana hubungan antara rasa 

bersalah dengan penyesuaian diri pada narapidana remaja yang berada di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. 

Keterkaitan antara variabel di atas dapat dilihat dengan paradigm berpikir di 

bawah ini: 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 

rasa bersalah dengan penyesuaian diri pada narapidana remaja di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. 

Rasa Bersalah 

 

Penyesuaian Diri 

Narapidana Remaja 


