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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui

upaya pengajaran dan pelatihan, dengan demikian pendidikan bukan hanya

proses pemberian atau penambahan pengetahuan kepada seseorang (yang

didik), lebih dari itu pendidikan bertujuan atau berorientasi pada perubahan

tingkah laku kearah kedewasaan.

Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang bertujuan untuk

mengembangkan harkat, martabat individu dan mencerdaskan kehidupan

bangsa. Hal ini bisa terwujud jika pendidikan mampu melahirkan siswa yang

cakap dan berhasil menumbuhkan kemampuan berfikir logis, bersifat kritis dan

kreatif terhadap peruabahan dan perkembangan. Adapun tujuan dari

pendidikan itu dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa dalam

proses belajar.

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam belajar, yang

menunjukkan taraf kemammpuan siswa dalam mengikuti program belajar

dalam waktu tertentu sesuai dengan kurikulum yang  telah ditentukan. Hasil

belajar ini sering dicerminkan sebagai nilai hasil belajar yang menentukan ber

hasil tidaknya siswa belajar. Disamping itu pendidikan merupakan sejumlah

pengalaman dari seseorang atau kelompok untuk dapay memahami sesuatu
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yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu terjadi karena adanya

interaksi dan adanya penyesuaian diri antara seorang kelompok dengan

lingkungannya. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang

lain dibutuhkan adanya keselarasan diantara manusia itu sendiri. Hubungan

interaksi agar belajar dengan baik yang seperti diharapkan lingkungan fisik

maupun lingkungan sosialnya, dapat menjadi bagian dari lingkungan tanpa

menimbulkan masalah pada dirinya.

Menerut Sunarto, Penyesuaian diri juga dapat diartikan sebagai suatu

proses kearah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan tuntutan

eksternal.1 Tuntutan internal merupakan tuntutan yang berupa dorongan atau

kebutuhan yang timbul  dari dalam yang bersifat fisik dan sosial. Tuntutan

eksternal adalah tuntutan yang berasal dari luar diri individu baik bersifat fisik

maupun sosial. Hampir rata-rata setiap individu mendambakan suasana yang

nyaman, sesuai kehendak dirinya dan harmonis. Pada diri siswa perwujudan

kehendak dirinya itu berhubungan dengan hasil belajarnya di sekolah. Itu

semua bisa diperoleh dengan penyesuaian diri yang baik bersumber dari

dirinya sendiri dan dari luar dirinya.

Penyesuaian diri terhadap lingkungan belajar di  sekolah siswa dituntut

untuk memenuhi penyesuain diri yang positif agar ia mampu mengembangkan

dan menumbuhkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Berdasarkan

pengalaman-pengalaman yang didapat disekolah dan diluar sekolah peserta

didik memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat-minat, dan sikap.

1 H Sunarto, Perkembangan Peserta Didik. ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.  222
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Dengan pengalaman-pengalaman itu secara berkesinambungan dibentuk

menjadi seorang pribadi seperti apa yang dimiliki sekarang dan menjadi

seorang pribadi tertentu dimasa mendatang.

Hal ini juga didukung oleh teori Hurlock, dimana penyesuaian diri

kepada situasi atau faktor-faktor lingkungan baru selalu sulit dan selalui

disertai dengan bermacam-macam tingkat ketegangan emosional.2 Dengan

demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat.

Kegagalan masa remaja dalam melakukan penyesuaian diri akan menimbulkan

bahaya seperti tidak bertanggung jawab dan mengabaikan pelajaran, sikap

sangat agresif dan sangat yakin pada diri sendiri, perasaan tidak aman, merasa

ingin pulang jika berada jauh dari lingkungannya yang tidak kenal, dan

perasaan menyerah.

Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuain diri dengan

guru-guru baru, teman baru, dan mata pelajarn baru. Akibatnya, keinganan

untuk belajar maupun hasil belajar menjadi menurun dibandingkan dengan

hasil belajar ataupun disekolah sebelumnya. Permasalahan lain yang mungkin

timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan belajar yang baik. Bagi

siswa yang baru masuk sekolah lanjutan mungkin mengalami kesulitan dalam

membagi waktu belajar, yakni adanya konflik antara belajar dan keinginan

untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, kegiatan ekstrakulikuler, dan

sebagainya.

2 Hurlock E, B, Psikologi perkembangan , ( Jakarta, 1999),  h. 9
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Proses penyesuaian diri remaja berkaitan dengan bagaimana sekolah

bisa membuat peserta didik mau menerima pelajaran ataupun materi dengan

sikap terbuka yang diberikan oleh guru sehingga akan membuat peserta didik

merasa bersemangat dalam belajar yang nantinya akan berpengaruh pada hasil

belajarnya di sekolah, tepatnya hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas

XI IPS.

Kurangnya perhatian dari orang tua, teman sebaya dan guru bisa

menjadi pemicu penyesuain diri remaja, bisa menjadi baik ataupun buruk.

Karena seorang individu disini berusaha memenuhi tuntutan penyesuaian

dirinya baik dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Dengan kata lain, perlu

adanya interaksi antara seorang imdividu dengan lingkungannya. Semakin

sedikit simpati dan pengertian yang diterima anak remaja atau masa puber dari

orang tua, kakak-adik, guru-guru, dan teman-teman dan semakin besar

harapan-harapan sosial pada periode ini, semakin besar akibat psikologis dari

perubahan fisik.

Penyesuian diri yang baik atau positif akan melahirkan hasil belajar

yang tinggi di sekolahnya dalam proses belajr disekolah. Namun pada

kenyataannya, peserta didik yang penyesuaian dirinya negatif, malahan hasil

belajar disekolahnya tinggi. Hal ini terlihat dari hasil raport pada mata

pelajaran ekonomi kelas XI mereka.

Berdasarkan pengamatan peneliti di SMAN 12 Pekanbaru di temukan

mengenai penyesuain diri yang negatif dalam proses belajar mengajar di

sekolah tepatnya pada saat pelajaran ekonomi. Akan tetapi penulis masih
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mendapati kejanggalan hal ini terlihat dari gejala- gejala yang penulis kemukan

antara lain:

1. Masih ada siswa yang memperoleh nilai dibawah rata-rata KKM yaitu

dibawah nilai 70.

2. Masih ada siswa yang merasa bosan dan beberapa siswa kurang fokus

pada mata pelajaran ekonomi yang sedang berlangsung. Salah satu

siswa mengatakan mata pelajaran ekonomi tersebut membuat mereka

sulit untuk memahami materinya

3. Masih ada siswa yang kurang mampu memahami materi pada mata

pelajaran ekonomi.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul ”Hubungan Penyesuaian Diri Remaja dengan Hasil

Belajar Siswa  pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 12 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pamahan dan keliruan dan dalam memahami

istilah yang dipakai judul penelitian ini, Maka penulis merasa perlu

mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut,yaitu:

1. Penyesuaian Diri

Penyesuaian Diri adalah kemampuan individu dalam beradaptasi dan

menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidupnya, untuk

mempertemukan tuntutan diri dan lingkungan agar tercapai keadaan atau
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tujuan yang diharapkan oleh diri sendiri dan lingkungannya yang bersifat

dinamis serta bisa mengatasi keburukan-keburukan sosial seperti konflik,

kesulitan dan keadaan frustasi-frustasi secara efesien.3

2. Remaja

Remaja adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik

fisik maupun psikologis dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Disamping

itu sudah bisa berintegrasi dengan orang dewasa dan berbaur bersama

dengan adanya persamaan hak. Masa remaja awal adalah usia 18-21 tahun.4

3. Belajar

Belajar merupakan sebuah pengalaman mengenai proses perubahan

tingkah laku baik pengetahuan, motivasi, respon, minat, penyesuaian sosial,

dan bermacam-macam keterampilan yang didapat melalui sebuah interaksi

dengan lingkungannya. Jadi pada dasarnya peristiwa belajar serta hasil

belajar yang diperoleh individu hanya ditentukan oleh individu itu sendiri

bukan orang lain, meskipun demikian bukan berarti individu tersebut tidak

memerelukan orang lain karena individu itu tidak pernah lepas hubungannya

dengan limgkungannya.5

4. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah

terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang

3 H Sunarto, Perkembangan Peserta Didik.( Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 221
4 Ibid, h. 57
5 Slameto, Profesi Keguruan.(Jakarta: Rineka Cipta,2010), h. 13
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diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada suatu

pokok bahasan.6

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka

identifikasi sejumlah masalah pendidikan berkaitan dengan Hubungan

Penyesuaian diri Remaja dengan Hasil Belajar Siswa Ekonomi di Sekolah

Mengeah Atas Negeri 12 Pekanbaru dalam penelitian sebagai berikut:

1. Hasil belajar siswa belum maksimal

2. Pengetahuan tentang materi pada mata pelajaran ekonomi belum

maksimal

3. Hubungan penyesuaian diri remaja dengan hasil belajar belum maksimal

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikas masalah di atas, maka peneliti hanya

membatasi permasalahan dengan memfokuskan penelitian pada ruang

lingkup Hubungan penyesuain diri remaja dengan hasil belajar pada mata

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru tahun

ajaran 2013/2014.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah“Apakah ada Hubunagan antara Penyesuaian Diri

6 Mudijono Dimiyati, Belajar dan Pembelajaran,(Jakarta: Rineka Cipta,2009), h. 20
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Remaja dan Hasil Belajar Siswa Ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 12 Pekanbaru?”.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah mengetahui hubungan

antara Penyesuaian Diri Remaja dengan Hasil Belajar Siswa Ekonomi di

SMAN 12 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi siswa, diharapkan dapat menerapkan sikap penyesuaian diri sebagai

suatu proses ke arah hubungan yang hurmonis anatara tuntutan internal

dan tuntutan eksternal.

2. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah

pengambilan tindakan perbaikan untuk selanjutnya dalam meningkatkan

kualtis pembelajarannya.

3. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan

dalam rangka upaya meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar

siswa.

4. Bagi Peneliti, sebagai pengetahuan tentang hubungan pennyesuaian diri

remaja dengan hasil belajar siswa. Disamping itu dapat dijadikan bahan

informasi bagi penulis yang berminat untuk meneliti tentang

permasalahan yang sama.


