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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah sering yang dialami siswa baru di sekolah adalah penyesuaian 

diri.  Oleh karena itu setiap siswa baru dituntut mampu menyesuaikan dengan lingkungan 

tersebut, agar dapat menuntut ilmu secara optimal. Namun demikian tidak semua siswa 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkunganya . Gerungan (2006) mengemukakan 

lingkungan baru merupakan sebuah stimulus bagi seseorang yang terkadang mampu 

menjadi salah satu penyebab hambatan dalam penyesuaian diri 

Desmita (2010) mengemukakan di sekolah anak merupakan anggota masyarakat 

kecil di mana terdapat tugas-tugas yang harus diselesaikan, orang-orang yang perlu dikenal 

dan mengenal diri mereka, serta peraturan yang menjelaskan dan membatasi perilaku, 

perasaan dan sikap mereka. Peristiwa-peristiwa hidup yang dialami  anak sebagai anggota 

masyarakat kecil yang bernama sekolah ini tidak jarang menimbulkan stress  dalam diri 

siswa.  

Siswa yang kurang berhasil menyelaraskan diri dengan dirinya sendiri maupun 

dengan lingkungan seringkali membuat pola -pola perilaku yang keliru atau disebut dengan 

maladaptif. Indikator perilaku yang menunjukkan ketidakmampuan siswa dalam 

menyesuaikan diri menurut Hurlock (2008) antara lain rasa tidak puas, kecewa. Sebagai 

contoh hasil penelitian Yuniar dkk (2005) menunjukkan bahwa setiap tahunnya 5-10% dari 

siswa baru mengalami masalah dalam melakukan proses penyesuaian diri, seperti tidak 

mampu mengikuti pelajaran, tidak bisa tinggal di asrama karena tidak bisa hidup terpisah 

dengan orang tua, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan.  
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 Berdasarkan surve awal dan wawancara dengan guru Bimbingan Konseling di 

salah satu SMP swasta di Surakarta dinyatakan beberapa indikator perilaku yang 

menunjukkan ketidakmampuan dalam penyesuaian diri pada siswa, diantaranya:  sering 

menyendiri dan menarik diri dari pergaulan, minder dan tidak percaya diri, sulit 

berkomunikasi atau mengungkapkan pendapat dalam diskusi, jarang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler dan organisasi, tidak mempunyai kawan akrab dan merasa tertekan dengan 

lingkungan sosial. Selain itu pula fakta -fakta seperti tawuran, gank motor, balap liar,  

penyalahgunaan NAPZA, kriminalitas,  seks bebas, merupakan fenomena yang menyolok 

di kalangan remaja pada masa sekarang. Kondisi tersebut menunjukkan salah satu indikasi 

proses penyesuaian diri yang negatif dan gagal  

Salah satu faktor cukup penting atau berperan dalam keberhasilan proses kegiatan 

belajar mengajar di sekolah yaitu iklim sekolah. Seperti dikemukakan Howard (Paringadi, 

2006) iklim sekolah merupakan keadaan sosial dan budaya sekolah yang mempengaruhi 

tingkah laku orang di dalamnya. Iklim sekolah sebagai suasana sekolah yang baik di mana 

keadaan sekitar dirasakan tenteram, mesra, riang dengan pembelajaran yang lancar. Selain 

berdampak positif pada pencapaian hasil akademik siswa, iklim sekolah memiliki 

kontribusi positif terhadap pencapaian hasil non akademik, seperti pembentukan konsep 

diri, keyakinan diri, dan aspirasi.   

Torney-Purta & Lansdale (Paringadi, 2006) mengungkapkan iklim sekolah juga 

berpengaruh terhadap pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan (civic values). Sebagai 

contoh: hubungan guru-siswa yang saling menghormati, adanya kebebasan untuk 

menyatakan tidak setuju, mau mendengarkan siswa meski dalam perspektif yang berbeda 

telah memberikan dampak terhadap tingkat kekritisan siswa tentang berbagai isu yang 

terkait dengan kewarganegaraan. Selain itu, siswa juga lebih toleran terhadap perbedaan 

dan lebih mengenal terhadap berbagai hubungan internasional.  Penelitian yang dilakukan 
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Suroso (2000) menyimpulkan bahwa iklim sekolah yang mencakup: ekspektasi prestasi 

siswa yang tinggi, lingkungan sekolah yang teratur, moral yang tinggi, perlakuan terhadap 

siswa yang positif, penyertaan aktivitas siswa yang tinggi dan hubungan sosial yang positif 

ternyata memiliki korelasi yang kuat dengan hasil-hasil akademik siswa. 

Iklim sekolah selain berdampak pada pencapaian hasil akademik siswa, juga 

memiliki kontribusi yang positif terhadap hasil non akademik, seperti pembentukan konsep 

diri, keyakinan diri dan aspirasi. Studi yang dilakukan oleh Battisticch dan Horn 

(Steenbrink, 1994) memaparkan adanya perasaan akan komunitas (sense of community) 

dapat mengurangi secara signifikan munculnya perilaku bermasalah seperti keterlibatan 

narkoba, kenakalan remaja dan tindak kekerasan. Menurut  Slameto (2003) iklim 

lingkungan sekolah meliputi berbagai komponen antara lain (1) Relasi guru dan siswa, 

Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab, menyebabkan proses belajar 

mengajar kurang lancar. (2) Relasi siswa dengan siswa, bila di dalam kelas ada grup yang 

saling bersaing secara tidak sehat, maka jiwa kelas tidak terbina bahkan hubungan 

kebersamaan siswa tidak tampak. (3) Disiplin sekolah, peraturan sekolah yang tegas dan 

tertib akan membantu kedisiplinan siswa dalam menjalankan kegiatan belajar  

Iklim sekolah yang memenuhi harapan siswa adalah suasana dan lingkungan 

belajar yang dapat memberikan pelayanan pembelajaran secara berkualitas kepada siswa 

sehingga mereka nyaman dan bersemangat dalam belajar.  Misalnya sarana belajar yang 

cukup memadai membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar, peraturan sekolah yang 

tegas dan tertib yang membantu kedisiplinan siswa dalam menjalankan kegiatan belajar, 

sertm adanya relasi guru dan siswa, siswa dengan siswa yang terbangun secara harmonis 

sehingga dapat meningkatkan penyesuaian sosial pada individu.  

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka dapat 

dibuat rumusan masalah : Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap iklim sekolah 
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dengan penyesuaian diri pada siswa SMP? Guna menjawab rumusan masalah tersebut 

maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “Hubungan antara Persepsi 

terhadap iklim sekolah dengan Penyesuaian diri pada siswa SMP.  

 

B. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara persepsi terhadap iklim sekolah dengan penyesuaian diri pada 

siswa SMP. 

2. Sumbangan efektif persepsi terhadap iklim sekolah dengan penyesuaian diri pada 

siswa SMP. 

3. Mengetahui tingkat persepsi terhadap iklim sekolah dan penyesuaian diri pada 

siswa SMP . 

 
 

C. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis, khususnya bagi para ilmuwan psikologi dan pemerhati masalah 

pendidikan, penelitian dapat memberi informasi  mengenai fenomena atau 

permasalahan yang relatif masih jarang diteliti oleh para ahli yaitu mengenai hubungan 

antara persepsi terhadap iklim sekolah dengan penyesuaian diri siswa SMP . 

2.  Manfaat praktis, dapat memberikan informasi pada kepala sekolah maupun guru-guru 

pengajar dan juga guru Bimbingan Konseling agar mampu menciptakan iklim sekolah 

yang kondusif, sehingga perkembangan penyesuaian diri pada siswa  terbentuk dengan 

baik dan tujuan dalam proses belajar mengajar dapat tercapai 

 

 


