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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti melalui tahap-tahap kehidupan yang saling

mempengaruhi satu sama lainnya. Salah satunya adalah tahap remaja yang memiliki

pengaruh besar terhadap kehidupan selanjutnya. Istilah remaja atau adolescence

berasal dari kata latin (kata bendanya, adolescentia yang berarti remaja) yang berarti

“tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Sebelum memasuki masa remaja, anak-

anak menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang dewasa daripada dengan anak-

anak lainnya.Sedangkan remaja menghabiskan waktunya lebih banyak dengan teman-

teman dan teman sekelas dan juga waktu untuk sendirian daripada bersama dengan

keluarga mereka (Kartika, 2004).

Rogers (1985) berpendapat bahwa lingkungan keluarga merupakan salah satu

faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial remaja (dalam Andayani,

2003).Para ahli perkembangan membedakan masa remaja menjadi periode awal dan

akhir.Masa remaja awal (early adolescence) berlangsung dimasa sekolah pertama

atau sekolah menengah akhir dan pubertas terjadi dimasa ini.Masa remaja akhir (late

adolescence) kurang lebih terjadi pada pertengahan dasawarsa yang kedua dari

kehidupan. Minat karir, pacaran dan eksplorasi identitas sering kali menonjol dimasa

remaja akhir dibandingkan remaja awal (Santrock, 2007)
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Usia siswa-siswa SMP dapat dikategorikan dalam masa remaja awal, yaitu

12-15 tahun (Monks, 2004). Pada tahun ini, masalah yang biasa dihadapi oleh siswa

kelas tujuh di sekolah menengah pertama dapat menyulitkan bagi sejumlah siswa.

Sebagai contoh, dalam sebuah studi yang mempelajari transisi dari kelas enam di

sekolah dasar ke kelas tujuh di SMP, persepsi remaja mengenai kualitas kehidupan

sekolahnya terjadi di kelas tujuh Apabila dibandingkan dengan perasaan mereka

sebagai siswa sekolah dasar, siswa kelas tujuh merasa kurang puas dengan sekolah,

kurang memiliki komitmen terhadap sekolah, dan kurang menyukai gurunya.

Turunnya kepuasan di sekolah ini tidak berkaitan dengan keberhasilan akademik para

siswa tersebut.Transisi ke sekolah menengah pertama ini tidak terlalu memberikan

tekanan ketika siswa yang memiliki relasi positif dengan rekan sebaya dalam

menjalaninya (Santrock, 2012).

Pergantian teman dari tingkat Sekolah Dasar ke Sekolah Menengah Pertama

merupakan pengalaman belajar yang berharga bagi anak dan memainkan peran

penting dalam proses penyesuaian sosial karena pergantian teman hampir selalu

merupakan periode yang tidak menyenangkan dan menimbulkan kesepian dan anak

mempelajari jenis teman apa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, bila

anak mengetahui jenis anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka akan

teman maka anak menjadi selektif dalam memilih teman sehingga anak belajar bahwa

teman bermain dan sahabatnya akan memutuskan hubungan bila dia memperlakukan

mereka secara antisosial atau bila perilakunya tidak sesuai dengan nilai kelompok

(Hurlock, 2013).
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Memasuki masa remaja, anak mulai melepaskan diri dari ikatan emosi dengan

orang tuanya dan menjalin sebuah hubungan yang akrab dengan teman-teman

sebayanya. Havighurst (dalam Hurlock, 2013) menjelaskan beberapa tugas

perkembangan remaja yang berhubungan dengan perkembangan sosial emosional,

yaitu menjalin hubungan dengan teman sebaya baik pria maupun wanita,  mencapai

suatu peran sosial baik bagi pria maupun wanita sesuai dengan jenis kelaminnya,

melakukan perilaku sosial yang diharapkan, dan mencapai suatu kemandirian sosial

dari orang tua dan dewasa di sekitarnya. Salah satu tugas perkembangan masa remaja

yang tersulit ialah berhubungan dengan penyesuaian sosialnya.Remaja harus

menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam suatu hubungan yang belum pernah

dialami sebelumnya dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di luar

lingkungan keluarga dan sekolah.

Semasa remaja, waktu yang dihabiskan untuk teman-temannya meningkat

sehingga teman-teman mempengaruhi beberapa aspek perkembangan lebih banyak

daripada saat anak - anak.Salah satu aspek perkembangan tersebut adalah aspek

perkembangan sosial remaja, remaja dalam perkembangan sosialnya memiliki

kebutuhan-kebutuhan untuk kasih sayang, kepuasan hubungan dengan individu-

individu lainnya, untuk diterima, pengakuan, dan status di grup sosial (Kartika,

2004).

Pada masa ini remaja mengalami perubahan-perubahan pada sejumlah aspek

perkembangannya baik fisik, psikologis, emosi, mental, sosial maupun moral. Akibat
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dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja akan membuat remaja

menjadi bingung dalam menempatkan dirinya di dalam masyarakat (Santrock, 2007)

Masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain silih

berganti. Proses tersebut timbul suatu pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai

dengan sejumlah aturan, hukum, adat dan nilai-nilai yang mereka patuhi, demi untuk

mencapai penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Proses ini dikenal

dengan proses penyesuaian sosial (Mutadin, 2002).

Menurut Scheniders penyesuaian sosial adalah kemampuan individu untuk

bereaksi secara sehat dan efektif terhadap hubungan, situasi, dan kenyataan sosial

yang ada sehingga dapat mencapai kehidupan sosial yang menyenangkan dan

memuaskan. Penyesuaian sosial meliputi penyesuaian di rumah atau keluarga, di

sekolah, dan di masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor kondisi fisik dan

determinannya, perkembangan dan kematangan, determinasi psikologi, kondisi

lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta budaya dan agama (dalam Ary, 2005).

Erikson mengatakan bahwa untuk menemukan jati dirinya maka remaja harus

mempunyai peran dalam kehidupan sosialnya, berjuang dan mengisi masa remajanya

dengan hal-hal yang positif yang dapat mengembangkan dirinya.Pada saat ini masa

remaja cenderung berlangsung lebih panjang.Hal tersebut disebabkan karena syarat-

syarat untuk menjadi orang semakin sulit dan meningkatnya tuntutan hidup (dalam

Oktavina, 2014).

Remaja harus mampu menyesuaikan diri dengan segala kondisi dirinya

sendiri dan lingkungan sosialnya. Tetapi, tidak semua siswa selalu berhasil dalam



5

proses penyesuaian sosial. Banyak masalah-masalah yang muncul dihadapi siswa

seiring dengan proses perkembangannya. Transisi menuju sekolah menengah pertama

berlangsung ketika banyak perubahan terjadi secara simultan. Perubahan-perubahan

ini mencakup hal-hal yang  berkaitan dengan pubertas dan citra tubuh;  munculnya

pemikiran operasional formal, termasuk perubahan dalam kognisi sosial;

meningkatnya tanggung jawab  dan menurunnya ketergantungan pada orang tua;

memasuki struktur sekolah yang lebih besar dan impersonal; perubahan dari satu guru

ke banyak guru serta perubahan dari kelompok rekan sebaya yang kecil dan homogen

menjadi kelompok rekan sebaya yang lebih besar dan heterogen (Santrock, 2012).

Transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah ini juga memiliki aspek-

aspek positif.Para siswa merasa lebih berkembang, memiliki lebih banyak subjek

untuk dipilih, memiliki lebih banyak kesempatan untuk meluangkan waktu bersama

teman dan memilih teman yang cocok, serta menikmati kemandirian dari pengawasan

orang tua secara langsung (Santrock, 2012).

Peran teman sebaya dalam pergaualan remaja menjadi sangat menonjol.Hal

ini sejalan dengan meningkatnya minat individu dalam persahabatan serta keikut

sertaan dalam kelompok.Kelompok teman sebaya juga menjadi suatu komunitas

belajar yang terjadi pembentukan peran dan standar sosial yang berhubungan dengan

pekerjaan dan prestasi (Santrock, 2007).Pengaruh lingkungan diawali dari pergaulan

dengan teman.Usia 9-15 tahun merupakan proses remaja menemukan jati dirinya,

salah satunya melalui hubungan perkawanan yang akrab dan diikat oleh minat yang
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sama, kepentingan bersama, saling berbagi perasaan, serta saling tolong menolong

untuk memecahkan masalah bersama.

Proses pencarian jati diri pada remaja dilakukan melalui identifikasi tokoh

yang dipilih melalui lingkungan sosialnya. Menurut Ali, dkk (2004), kelompok teman

sebaya memegang peranan penting dalam pemilihan tokoh yang diidentifikasikan.

Remaja ingin diterima dan dipandang sebagai anggota kelompok teman sebaya, baik

disekolah maupun diluar sekolah. Oleh karena itu, mereka cenderung memiliki

kesamaan cara pandang dan tingkah laku seperti kelompok sebayanya.

Uraian di atas dapat dijelaskan melalu kejadian yang terjadi di SMPN 25

Pekanbaru, menurut informasi guru dan observasi dilapangan, tiap-tiap siswa di

sekolah ini telah memiliki kelompok teman sebaya yang dalam pemilihannya tidak

harus dalam satu kelas. Selain itu, rata-rata satu kelompok memiliki minat atau

kesenangan serta pola tingkah laku yang sama. Jika dalam suatu kelompok ada

anggota kelompok yang memiliki prestasi yang baik maka anggota yang lainnya akan

termotivasi untuk menjadi identik atau berusaha untuk menjadi meraih hasil yang tak

jauh berbeda.

Prestasi yang menonjol pada SMPN 25 Pekanbaru ini terdapat pada bidang

ekstrakurikuler.Ekstrakurikuler yang diadakan sekolah mendapat peringkat yang baik

dalam bidang marching band, futsal, pasus, pramuka dan rebana.Masing-masing

ekstrakurikuler pernah mendapat predikat dan juara pertama dalam kegiatan dan

perlombaan di tingkat kabupaten dan provinsi.Ekstrakurikuler tersebut, remaja awal

yang tergabung didalamnya biasanya teman sekolompok, apabila teman
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sekolompoknya berhasil memiliki prestasi yang baik dalam suatu ekstrakurikuler

maka teman kelompoknya juga termotivasi untuk bisa berhasil dalam meraih hasil

yang serupa.

Remaja akan mengukur keberhasilan atau kegagalannya berdasarkan jumlah

sahabat yang dimilikinya dan berdasarkan jumlah sahabat yang dimilikinya

berdasarkan jaminan status dalam kelompok. Hal ini sangat berpengaruh terhadap

konsep dirinya (Hurlock, 2013).

Anak akan menyimpan pengetahuannya mengenai suatu hubungan, khususnya

pengetahuan mengenai keamanan dan bahaya. Model ini selanjutnya akan

menggiring mereka dalam interaksi di  masa yang akan datang (masa remaja maupun

dewasa). Interaksi interpersonal dihasilkan dan diinterpretasikan berdasarkan

gambaran mental yang dimiliki seorang anak (Ervika, 2006).

Mary Ainsworth (dalam Santrock, 2007) mengatakan pada masa remaja, figur

lekat yang banyak memainkan peran penting adalah teman dan orang tua.Kelekatan

merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui

interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya,

biasanya orang tua.

Kelekatan ialah adanya suatu relasi antara figur sosial tertentu dengan suatu

fenomena tertentu yang dianggap mencerminkan karakteristik relasi yang unik.Selain

itu, kelekatan juga didefinisikan sebagai ikatan emosional yang kuat antara bayi dan

pengasuh (Santrock, 2003).
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Kelekatan (attachment) dan perilaku eksploratif  bekerja secara bersamaan.

Individu yang mendapatkan secure attachmentakan memiliki kepercayaan diri yang

tinggi untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya atau pun suasana yang baru

karena individu percaya bahwa figur kelekatannya (attachment) sungguh- sungguh

bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu atas dirinya (Bayani, 2013).

Anak yang merasa yakin terhadap penerimaan lingkungan akan

mengembangkan kelekatan yang aman dengan figur lekatnya dan mengembangkan

rasa percaya tidak saja pada ibu tapi juga pada lingkungan. Hal ini akan membawa

pengaruh positif dalam proses perkembangannya (Ervika, 2006).

Penyesuaian diri melibatkan individu dengan lingkungannya.Lingkungan itu

sendiri terdiri dari tiga macam, yaitu lingkungan keluarga, teman sebaya dan

sekolah.Lingkungan keluarga semua konflik dan tekanan yang ada dapat dihindarkan

atau dipecahkan bila individu dibesarkan dalam keluarga yang memiliki kenyamanan,

cinta, toleransi, dan kehangatan.Rasa dekat dengan keluarga adalah salah satu

kebutuhan pokok bagi perkembangan jiwa seorang individu.penyesuaian diri akan

menjadi lebih baik bila dalam keluarga, individu merasakan bahwa kehidupannya

berarti (Mutadin, 2002).

Di Indonesia penelitian mengenai gaya kelekatan telah dilakukan oleh

beberapa peneliti. Pada tahun (1999) Helmi melakukan dua penelitian tentang

hubungan antara gaya kelekatan dengan konsep diri seseorang. Hasilnya

menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki gaya kelekatan aman akan memiliki

konsep diri yang lebih bagus dibanding gaya kelekatan cemas dan menghindar
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(Helmi, 1999). Penelitiannya tentang gaya kelekatan yang dihubungkan dengan

kemarahan yang hasilnya menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki gaya

kelekatan aman memiliki tingkat pengalaman dan ekspresi kemarahan yang relatif

lebih rendah bila dibandingkan dengan seseorang yang bergaya kelekatan cemas dan

menghindar (Helmi, 1999).

Berbagai penelitian dan beberapa penyebab permasalahan sosial yang muncul

dapat dikatakan bahwa ibu sebagai pengasuh utama anak memegang peranan penting

terutama dalam penentuan status kelekatan anak, apakah anak akan membentuk

kelekatan aman yang kemudian juga akan membentuk penyesuaian diri individu yang

baik dalam komunitas sosial. Padahal manusia pada hakikatnya adalah makhluk

sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain, interaksi tersebut diperlukan demi

kelangsungan hidupnya. Memang di dalam interaksi tersebut tidak selamanya

berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, terkadang timbul ketidak

sesuaian (maladjusment) interaksi antara satu individu dengan individu yang lain dan

antara individu dengan kelompok (Rohmaniyah. 2010).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini bermaksud menguji adakah

“Hubungan antara Gaya Kelekatan Aman dengan Penyesuaian Sosial Remaja

Awal di SMPN 25 Pekanbaru.”



10

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut, yaitu: hubungan gaya kelekatan aman dengan

penyesuaian sosial remaja awal di SMPN 25 Pekanbaru.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya kelekatan aman dan penyesuaian

sosial remaja awal di SMPN 25 Pekanbaru.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait hubungan gaya kelekatan terhadap penyesuaian sosial pada

remaja awal yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan Kharismatik

Kyai dengan Kelekatan Aman (Syirajudin, 2014). Penelitian tersebut

bertujuan untuk mengkaji tentang hubungan dan bentuk kelekatan yang

dikembangkan oleh para santri dengan kyainya dalam kehidupan sehari-

hari dipondok pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Subjek penelitin ini ialah santi dan santriwati yang sedang duduk di

bangku Madrasah Aliyah (MA). Letak perbedaan penelitian yang akan

diteliti adalah terdapat pada variabel dan subjek yang diteliti. Peneliti

menggunakan variabel kelekatan aman hanya saja peneliti menambahnya
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dengan variabel penyesuaian sosial remaja awal, sedangkan variabel pada

penelitian ini adalah persepsi terhadap gaya kepemimpinan kharismatik

kyai dengan kelekatan aman sehingga penelitian ini berbeda dengan

penelitian Syirajudin (2014).

2. Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Sosial Pada Siswa Akselerasi

Tingkat SMP (Susilowati, 2013) SMPN 1 Malang. Penelitian ini

merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Teknik analisa data dalam

penelitian ini menggunakan uji korelasi product moment. Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif korelasional. Subjek penelitin ini diambil

dari seluruh siswa akselesari yang ada di SMPN 1 Malang yang berjumlah

46 siswa. Perbedaan penelitian yang akan diteliti terdapat pada

variabelnya, variabel pada penelitian ini adalah kematangan emosi dan

penyesuaian sosial sedangkan variabel pada penelitian ini adalah gaya

kelekatan aman dengan penyesuaian sosial sehingga penelitian ini berbeda

dengan penelitian Susilowati.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmaniyah yang berjudul pengaruh gaya

kelekatan terhadappenyesuaian sosial mahasiswa baru fakultas psikologi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun

Akademik 2009. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Peneliti menggunakan satu variabel gaya kelekatan yaitu gaya kelekatan

aman dan subjek penelitian yang akan diteliti adalah remaja awal



12

sedangkan penelitian Rohmaniyah menggunakan  subjek mahasiswa baru.

Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian Rohmaniyah.

4. Hubungan Antara Tendensi Gaya Kelekatan Dengan Penyesuaian Sosial

Pada Siswa Smp Islam Paiton Yang Tinggal Di Pesantren (Fitriyah, 2013).

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis

deskripstif dan analisis korelasi product moment pearson. Perbedaan

penelitian yang akan diteliti adalah terdapat pada subjek yang akan diteliti,

penelitian tersebut dilakukan pada remaja yang tinggal di pulau jawa.

Sedangkan penelitian ini digunakan pada remaja awal di pulau sumatera

dan sampelnya adalah siswa/siswi yang rentang usianya berada pada tahap

remaja awal di SMPN 25 pekanbaru sehingga penelitian ini berbeda

dengan penelitian Fitriyah.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum penelitian ini memiliki

persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.Persamaannya adalah dalam

hal karakteristik umum objek, variabel dan metode penelitan.Karakteristik subjek

sama-sama mengenai remaja.Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, terutama

dalam masalah tempat penelitian dan jenis kasus yang digunakan.

Sepanjang pengetahuan peneliti, hanya sedikit penelitian yang mengungkapkan

tentang gaya kelekatan aman, maka dari itu penulis yakin bahwa belum ada penelitian

yang mengungkapkan tentang hubungan antara gaya kelekatan aman dan penyesuaian

sosial remaja awal di SMPN 25 Pekanbaru yang akan dilakukan oleh peneliti ini.

InsyaAllah penelitian ini orisinal dan dapat dipertanggung jawabkan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran dalam ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan

mengenai pentingnya mengetahui gaya kelekatan yang dapat mempengaruhi

penyesuaian sosial seseorang.

2. Manfaat praktis

Bagi remaja awal, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan

remaja untuk tetap menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua,

mematuhi peraturan yang berlaku terutama di lingkungan keluarga.Bagi

lingkungan sekolah penelitian diharapkan mampu menjadikan para remaja

awal untuk tetap aktif mengikuti kegiatan sekolah, menjalin hubungan yang

baik dengan guru, teman-teman dan semua orang yang terlibat di sekolah.Di

lingkungan masyarakat penelitian ini di harapkan agar remaja awal agar tetap

ikut berpartisipasi dengan kegiatan yang ada di masyarakat. Serta memberikan

masukan pada peneliti selanjutnya, akan lebih baik lagi jika peneliti

selanjutnya meneliti yang terkait dengan varibel lain yang berpengaruh

terhadap penyesuaian sosial seperti variabel jenis kelamin, kematangan emosi

atau kecerdasan emosi.


