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BAB  I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang siswa sangat menarik karena siswa berada dalam kategori

usia remaja yang tidak pernah lepas dari sorotan masyarakat baik dari sikap,

tingkah laku, pergaulan bahkan sampai pada keadaan emosionalnya. Sebagai

remaja yang mengalami masa peralihan menuju kedewasaan, siswa dihadapkan

pada berbagai perubahan baik perubahan fisik, psikologis dan sosial. Mengalami

berbagai perubahan yang terjadi, siswa diharapkan mampu menyesuaikan diri

baik secara pribadi maupun sosial.

Setiap siswa tumbuh dan berkembang selama perjalanan kehidupannya

melalui beberapa periode atau fase-fase perkembangan. Setiap fase perkembangan

mempunyai serangkaian tugas perkembangan yang harus diselesaikan dengan

baik oleh setiap siswa, sebab keberhasilan dalam melaksanakan tugas

perkembangan akan membawa penyesuaian sosial yang lebih baik sepanjang

kehidupannya begitu juga jika gagal menyelesaikan tugas-tugas perkembangan

pada fase tertentu berakibat tidak baik pada kehidupan fase berikutnya (Ali &

Asrori, 2004).

Secara umum dan dalam kondisi normal sekalipun, masa ini merupakan

periode yang sulit untuk ditempuh, baik secara individual ataupun kelompok,

sehingga siswa usia remaja sering dikatakan sebagai kelompok umur bermasalah

(the trouble teens) (Setianingsih, Uyun & Yuwono, 2006). Perilaku siswa yang

mengarah pada tindak kejahatan atau perilaku asosial merupakan ketidak-
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mampuan siswa untuk menjalin hubungan baik dengan lingkungan dan

menjalankan norma masyarakat.

Agar seseorang berperilaku baik tentu saja harus didasari adanya

kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungan sosial,

sedangkan bila seseorang gagal dalam mengadakan penyesuaian sosial akan

dimanifestasi dalam kelainan tingkah laku yang dimunculkan dalam bentuk

tingkah laku yang agresif, penganiayaan, penipuan, pemakaian obat terlarang atau

narkotika dan sebagainya (Daradjat, 1985).

Schneiders (1984) menyebutkan penyesuaian sosial sebagai kemampuan

individu untuk bereaksi secara efektif dan bermanfaat terhadap realitas sosial,

situasi, dan hubungan sehingga tuntutan atau kebutuhan dalam kehidupan sosial

terpenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Penyesuaian sosial

akan terasa menjadi penting, apabila individu dihadapkan pada kesenjangan yang

timbul dalam hubungannya dengan orang lain. Betapapun kesenjangan itu

dirasakan sebagai hal yang menghambat, akan tetapi sebagai makhluk sosial,

kebutuhan individu akan pergaulan, penerimaan, dan pengakuan orang lain atas

dirinya tidak dapat dielakkan sehingga dalam situasi tersebut, penyesuaian sosial

akan menjadi wujud kemampuan yang dapat mengurangi atau mengatasi

kesenjangan tersebut (Susilowati, 2013).

Jika siswa ingin mengembangkan kemampuan dalam penyesuaian sosial di

lingkungan sekolah maka ia harus menghargai hak orang lain, mampu

menciptakan suatu relasi yang sehat dengan orang lain, mengembangkan

persahabatan, berperan aktif dalam kegiatan sosial, menghargai nilai-nilai dari
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hukum-hukum sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekolahnya. Apabila

prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten, maka penyesuaian sosial di

lingkungan sekolah yang baik akan tercapai.

Lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan

siswa, karena siswa tidak lagi hanya berinteraksi dengan keluarga di rumah atau

dengan teman-teman di sekolah tetapi juga mulai menjalin hubungan dengan

orang-orang dewasa di luar lingkungan rumah dan sekolah, yaitu lingkungan

masyarakat. Kondisi lingkungan selalu berubah setiap saat, oleh karenanya siswa

dituntut untuk dapat membina dan menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk

hubungan yang baru dalam berbagai situasi, sesuai dengan peran yang dibawanya

pada saat itu dengan lebih matang. Mengingat besarnya arti dan manfaat

penerimaan dari lingkungan, baik teman sebaya maupun masyarakat, siswa

diharapkan mampu bertanggung jawab secara sosial, mengembangkan

kemampuan intelektual dan konsep-konsep yang penting bagi kompetensinya

sebagai warganegara dan berusaha mandiri secara emosional (Hurlock, 1997).

Tuntutan situasi sosial tersebut akan dapat dipenuhi oleh siswa bila siswa

memiliki kemampuan untuk memahami berbagai situasi sosial dan kemudian

menentukan perilaku yang sesuai dan tepat dalam situasi sosial tertentu, yang

biasa disebut dengan kemampuan penyesuaian sosial. Siswa yang dapat

melakukan penyesuaian sosial dengan baik, tentu akan mampu melewati masa

remajanya dengan lancar dan diharapkan ada perkembangan ke arah kedewasaan

yang optimal serta dapat diterima oleh lingkungannya. Sebaliknya, apabila siswa

mengalami gangguan penyesuaian sosial pada masa ini, maka kelak siswa akan
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mengalami hambatan dalam penyesuaian diri pada tahap perkembangan

selanjutnya (Andayani, 2003).

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 1 September – 30 November

2014 di SMAN 1 Ujung Batu ditemukan beberapa kasus penyesuaian sosial.

Beberapa hal diantaranya peneliti menemui siswa yang tidak dapat menyesuaikan

penampilannya di sekolah salah satunya pada model rambut karena siswa banyak

terpengaruh mode trend rambut selebriti film dan musik (Korea). Sejumlah siswa

putra memanjangkan rambut dan siswa putri mewarnai rambut. Sering muncul

gaya ejaan penulisan dan bahasa trend yang menyalahi kaedah penulisan bahasa

Indonesia yang kerap dipakai siswa ketika berinteraksi malalui media sosial atau

seluler. Bila ini dibiasakan akan menjadi masalah dalam perkembangan bahasa

siswa terutama ketika siswa diharapkan mampu berbahasa secara baik dalam

kajian ilmiah di sekolah.

Gambar 1.
Diagram persentase permasalahan siswa SMAN 1 Ujung Batu 1 September – 30
November 2014
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Sumber: Laporan Bimbingan Konseling SMAN 1 Ujung Batu.

Analisis terbaru permasalahan siswa SMAN 1 Ujung Batu dalam kurun

waktu 3 bulan terakhir selama 1 September – 30 November 2014 menyimpulkan
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ada 19 siswa yang tercatat dalam dokumentasi bimbingan konseling di sekolah

terkait permasalahan siswa tersebut yaitu kelas X hingga kelas XII baik siswa

putra dan putri. Akan tetapi di sini, peneliti mengambil dua kelas yaitu kelas X

dan XI sebagai fokus sampel dalam penelitian ini. Di kelas X ada 6 siswa dan

kelas XI sebanyak 3 orang, sehingga ada 9 orang mengalami permasalahan

penyesuaian sosial di lingkungan sekolah.

Catatan tersebut diantaranya melaporkan adanya seorang siswa yang sering

berkelahi karena tidak sependapat dengan teman satu sekolahnya. Namun

demikian, ia masih saja memilih perkelahian untuk menyelesaikan permasalahan

dengan teman-temannya. Menurut laporan guru BK tanggal 1 September – 30

November 2014 (Lampiran), siswa tersebut termasuk siswa yang mengalami

permasalahan penyesuaian di sekolah karena terlalu seringnya terjadi perkelahian

yang dilakoninya. Kasus seorang siswi yang dipergoki guru merokok di dalam

lingkungan sekolah. Alasannya karena menurutnya merokok adalah hal yang

lumrah bagi siapa saja. Selebihnya 6 orang siswa dinyatakan sering keluar

lingkungan sekolah tanpa izin saat jam belajar karena tidak mampu menyesuaikan

diri dengan aturan sekolah.

Sesuai fenomena di atas, Schneiders (1984) berpendapat bahwa dasar

penting bagi terbentuknya pola penyesuaian sosial adalah kepribadian. Widyasari

(2008) mengemukakan bahwa untuk dapat melakukan penyesuaian sosial yang

baik, maka kematangan emosi mempunyai peranan yang sangat penting. Siswa

yang matang secara emosional lebih dapat diterima dalam lingkungan sosialnya.

Mengajarkan keterampilan emosional dan sosial pada siswa dapat membentuk
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kematangan emosional yang selanjutnya memudahkan siswa dalam melakukan

penyesuaian sosial. Hurlock (1980) juga menjelaskan bahwa tidak semua remaja

mengalami masa badai dan tekanan, namun sebagian besar siswa mengalami

ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian

diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru.

Yusuf (2011) mengungkapkan kematangan emosi merupakan kemampuan

individu untuk dapat bersikap toleran, merasa nyaman, mempunyai kontrol diri

sendiri, perasaan mau menerima dirinya dan orang lain, selain itu mampu

menyatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif.

Sejalan dengan bertambahnya kematangan emosi seseorang maka akan

berkuranglah emosi negatif. Bentuk-bentuk emosi positif seperti rasa sayang,

suka, dan cinta akan berkembang jadi lebih baik. Perkembangan bentuk emosi

yang positif tersebut memungkinkan individu untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungan dengan menerima dan membagikan kasih sayang untuk diri sendiri

maupun orang lain. Untuk mencapai kematangan emosi, siswa harus belajar

memperoleh gambaran tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi

emosional. Adapun caranya adalah membicarakan berbagai masalah pribadinya

dengan orang lain ataupun teman sebayanya (Hurlock, 1980).

Berkaitan dengan kematangan emosi, fenomena yang sering peneliti temui

pada siswa SMA Negeri 1 Ujung Batu yaitu masih terdapatnya siswa yang kurang

mampu mengekspresikan emosinya dengan baik yaitu dengan cara kekerasan dan

dapat merugikan orang lain. Fenomena yang peneliti temukan di SMA Negeri 1

Ujung Batu, dari wawancara dengan siswa A pada tanggal 10 September 2014. A
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menyebutkan sehari sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara seorang siswa

terhadap seorang siswi yang menjadi juniornya di kelas X. Kurang tahu

penyebabnya tetapi yang jelas pertengkaran tersebut sampai menimbulkan adu

mulut saling mengejek dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses penyesuaian sosial

pada siswa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor konsep

diri siswa. Gunarsa (2003) menyebutkan bahwa dalam proses perkembangannya

individu dalam masa remaja mengalami suatu perkembangan yang semakin

diarahkan keluar dirinya, keluar lingkungan keluarga dan akhirnya ke dalam

masyarakat dan tempat yang akan ditempati di dalam masyarakat. Hal ini ditandai

dengan munculnya keinginan untuk mandiri dan mencari konsep diri. Siswa

sebagai bagian dari anggota masyarakat, dalam perkembangannya selalu

berinteraksi dengan dunia luar. Beragam informasi yang masuk, akan menjadi

pilihan bagi siswa dalam menyikapi berubahan nilai-nilai budaya yang sesuai

dengan konsep dirinya. Siswa akan menilai dan mempertimbangkan informasi

yang masuk dari luar apakah sesuai dengan kepribadiannya atau tidak, termasuk

bagaimana siswa dalam mensikapi persoalan gaya hidup yang terdapat di dalam

masyarakat modern saat ini.

Konsep diri akan memberikan pengaruh terhadap proses berpikir, perasaan,

keinginan, nilai maupun tujuan hidup seseorang (Clemes dan Bean, 2001). Siswa

yang memiliki konsep diri yang tinggi maka akan dapat mengenal dirinya dengan

baik, sehingga secara otomatis siswa dapat mengenali segala kelemahan dan

keunggulan yang dimilikinya dan nantinya akan membuat siswa dapat
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menentukan cara yang tepat untuk mengatasi dan mengembangkan potensi yang

dimilikinya. Hal ini yang akan menyebabkan penilaian diri yang positif. Semua

itu akan membuat mereka mampu  menghargai dirinya dan hidupnya sehingga

akan menjadikan hidupnya lebih berguna, baik untuk dirinya sendiri, orang lain,

dan lingkungannya. Bagi siswa yang memiliki konsep diri yang rendah

menunjukkan bahwa siswa tidak dapat mengenali dirinya dengan baik sehingga

tidak menyadari akan kelemahan dan keunggulannya, dan akhirnya tidak dapat

mengembangkan potensi dirinya (Mayaza & Supradewi, 2011).

Berdasarkan fakta-fakta di atas, yang menyebutkan di sekolah sering terjadi

fenomena penyesuaian sosial yang rendah, sehingga peneliti tertarik ingin melihat

kecenderungan penyesuaian sosial siswa di sekolah-sekolah, khususnya di SMA

Negeri 1 Ujung Batu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti

merumuskan permasalahan yang ingin diketahui dari penelitian ini yaitu apakah

tedapat hubungan antara konsep diri, kematangan emosi dan penyesuaian sosial

pada siswa SMA Negeri 1 Ujung Batu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan

hubungan antara konsep diri, kematangan emosi dan penyesuaian sosial pada

siswa SMA Negeri 1 Ujung Batu.
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D. Keaslian Penelitian

Judul penelitian yang pernah ada dilakukan oleh Lestari (2007) berjudul

hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian sosial pada wanita

bercerai dalam hal ini menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan

variabel kematangan emosi sebagai variabel bebas dan penyesuaian sosial sebagai

variabel terikat. Perbedaan terdapat dalam beberapa hal, dimana penelitian

tersebut meneliti subjek wanita bercerai. Selain itu penelitian yang peneliti

lakukan ini menambahkan satu variabel bebas yaitu konsep diri.

Penelitian Endah Susilowati (2013) juga merupakan penelitian kuantitatif

korelasional, menggunakan dua variabel yang sama yaitu kematangan emosi

sebagai variabel bebas dan penyesuaian sosial sebagai variabel terikat. Terdapat

perbedaan subjek penelitian pada penelitian yang dilakukan Endah yaitu siswa

akselerasi tingkat SMP sedangkan penelitian ini menggunakan subjek siswa SMA.

Selain itu juga penelitian ini menambahkan satu variabel konsep diri sebagai

variabel bebas.

Penelitian Maria Ulfa (2014), meneliti pada subjek yang sama, namun

penelitiannya terdiri dari tiga variabel bebas yaitu pola asuh demokratis orangtua,

konsep diri dan penyesuaian sosial serta satu variabel terikat yaitu perilaku asertif.

Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif untuk

membuktikan hubungan antar variabel.

Penelitian Hartanti dan Judith E. Dwiyanti (1997) dilakukan pada subjek

anak-anak usia 11-13 tahun, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada

remaja SMA usia 16-18. Selain perbedaan kriteria subjek, penelitian Hartanti dan
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Judith meneliti konsep diri dan kecemasan menghadapi masa depan sebagai

variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya sama yaitu penyesuaian sosial.

Sama-sama menggunakan metode kuantitatif untuk membuktikan hubungan,

namun pengumpulan data penelitian Hartanti dan Judith dilakukan dengan

menggunakan angket tertutup pada masing-masing skala, tidak menggunakan

skala seperti yang peneliti lakukan dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Nova Anisa (2012) merupakan penelitian kuantitatif korelasi

meneliti variabel bebas yang sama yaitu konsep diri dan kematangan emosi

dengan variabel terikat yang berbeda yaitu penyesuaian diri, sedangkan pada

penelitian ini peneliti menggunakan variabel terikat yaitu penyesuaian sosial.

Subjek yang diteliti dalam penelitian Nova yaitu istri yang tinggal bersama

keluarga suami, sedangkan subjek dalam penelitian ini menggunakan subjek siswa

SMA.

Perbedaan penelitian ini terletak kepada subjek, lokasi, dan skala penelitian.

Wilayah penelitian ini mencakup perkembangan remaja madya, karena subjek

penelitian adalah siswa tingkat SMA. Sepengetahuan peneliti belum pernah ada

penelitian tentang konsep diri dan kecerdasan emosional dengan penyesuaian

sosial, sehingga peneliti menjamin penelitian ini sebagai penelitian yang asli.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat

teoritis maupun praktis
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1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur

mengenai konsep diri, kematangan emosi dan penyesuaian sosial.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi siswa, dapat memberikan wawasan tentang konsep diri, kematangan

emosi dan penyesuaian sosial sehingga siswa mampu melakukan apa saja

yang dibutuhkan dalam penyesuaian secara sosial.

b. Bagi pihak pendidik dapat memberikan masukan dalam rangka

menerapkan pendidikan serta metode pendidikan yang terkait dengan

penyesuaian sosial seperti pendidikan akhlak, moral, dan metode

kelompok.

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk

peneliti selanjutnya, khususnya mengenai hubungan antara konsep diri,

kematangan emosi dan penyesuaian sosial, dan dapat dijadikan sebagai

bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.


