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PENELITIAN 

 
 

ABSTRACT 
 

THE CORRELATION BETWEEN GUIDANCE COUNSELING SERVICE AND SELF 
ADJUSTMENT ABILITY TO THE STUDENT’S LEARNING ACHIEVEMENT 

 
Learning achievement is the result achieved by the student in his learning. However, 
the student’s learning achievement sometimes is not suitable to what is expected. 
There are still many students who are not able to reach Minimum Completion Criteria 
settled by the school. The purpose of guidance counseling is to help the students to 
overcome their complication of the present or the future. Meanwhile, adjustment ability 
aims to get better, harmonious, and balanced relationship between oneself and the 
environment/condition he deals with.  
The purpose of this research is to find out the correlation between guidance 
counseling service and self adjustment ability to the student’s learning achievement. 
The proposed hypothesis is that there is a positive correlation between guidance 
counseling service and self adjustment ability to the student’s learning achievement. 
The subject of the research was the 7 grader students of SMP Negeri 3 Surakarta in 
academic year 2012/2013. The sample was taken using random sampling technique. 
The technique of collecting data are documentation, scale of guidance counseling 
service and self adjustment ability. The techniques of analizing data is using multiple 
regression analysis and correlation analysis of product moment. 
The result of data analysis shows the value of coefficient correlation R = 0,513, 
Fregression = 48,430; p = 0,000 < 0,05. It means the proposed hypothesis can be 
accepted, there is a positive correlation between guidance counseling service and self 
adjustment ability to the student’s learning achievement.  
Based on the result of data analysis above, it can be concluded that guidance 
counseling service and self adjustment ability have significant positive correlation to 
the student’s learning achievement. 

 
Keywords:  guidance counseling service, self adjustment ability, the student’s learning 

achievement 
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PENDAHULUAN 
Prestasi belajar menggambaran 

keberhasilan siswa dalam proses belajar 
mengajar dan dapat memberikan 
gambaran kepada kita bahwa dalam 
proses belajar mengajar terdapat siswa 
yang berprestasi tinggi, berprestasi 
sedang dan terdapat siswa yang 
berprestasi rendah. 

Kenyataan ini menunjukkan 
adanya berbagai permasalahan yang 
dihadapi oleh para siswa ( peserta didik ) 
dalam belajarnya yang ditandai dengan 
belum dapat tercapainya hasil yang 
maksimal, sehingga perlu dicari 
penyebabnya dalam upaya mewujudkan 
tercapainya prestasi yang maksimal bagi 
semua siswa.   

Sardiman (2010), menjelaskan 
bahwa belajar merupakan proses 
kegiatan untuk mengubah tingkah laku si 
subyek belajar, dalam belajar banyak 
faktor yang mempengaruhinya. Faktor 
yang mempengaruhi belajar secara garis 
besar dapat dibagi menjadi dua yaitu 
faktor intern (dari dalam) diri subyek 
belajar dan faktor ekstern (dari luar) diri 
subyek belajar. 

Sekolah sebagai salah satu faktor 
ekstern yang mempengaruhi proses 
belajar, mempunyai pengaruh yang besar 
terhadap perkembangan jiwa remaja, 
karena sekolah mengemban fungsi 
pengajaran, dan fungsi pendidikan 
(transformasi nilai dan norma sosial). 
Oleh karena itu, setiap sekolah lanjutan 
ada guru bimbingan dan konseling untuk 
membantu siswa dalam memecahkan 
masalah yang dihadapinya. Hal itu 
sejalan dengan tujuan bimbingan dan 
konseling adalah untuk membantu 
individu memperkembangkan diri secara 
optimal sesuai dengan tahap 
perkembangan yang dimilikinya (seperti 
kemampuan dasar dan bakat-bakatnya) 
berbagai latar belakang yang ada (seperti 
keluarga, pendidikan, status sosial 
ekonomi) serta sesuai dengan tuntutan 

positif lingkungannya (Prayitno dan Amti 
, 2006). 

Pada era globalisasi yang terus 
berlangsung, berbagai informasi 
mengalir tanpa batas ruang maupun 
waktu. Bagi individu yang tidak mampu 
menyesuaikan diri dengan tuntutan 
perubahan tersebut tentu akan 
mengalami hambatan.  Demikian pula 
dengan siswa yang memasuki 
lingkungan sekolah baru, ia akan 
dihadapkan dengan berbagai keadaan 
yang berbeda dengan sekolah 
sebelumnya. Siswa dihadapkan pada 
berbagai tuntutan dan harapan yang 
sangat kompleks. Siswa berhadapan 
dengan mata pelajaran baru, guru-guru 
yang baru, teman baru, lingkungan 
sekolah yang baru dan sebagainya. 
Menghadapi hal tersebut tidak sedikit 
siswa yang mengalami hambatan yang 
menyebabkan siswa melakukan 
pelanggaran-pelanggaran terhadap 
kedisiplinan yang dapat berakibat negatif 
terhadap belajarnya, seperti : keluar 
kelas saat pelajaran berlangsung, 
membolos, merokok, berkelahi dengan 
siswa lain, dan prestasi rendah. 

Fatimah (2006), mengemukakan 
bahwa proses penyesuaian diri sangat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
menentukan kepribadian itu sendiri baik 
internal maupun eksternal. Diantara 
beberapa faktor yang mempengaruhi 
penyesuaian diri seseorang adalah 
faktor lingkungan, seperti keluarga, 
sekolah, masyarakat, kebudayaan, dan 
agama.     

Siswa dipandang mempunyai 
penyesuaian diri yang baik adalah 
dimana individu telah belajar bereaksi 
terhadap dirinya dan lingkungannya 
dengan cara-cara yang matang, efisien, 
memuaskan, sehat, serta dapat 
mengatasi konflik mental, frustasi, 
kesulitan pribadi dan sosial sehingga  
hubungan antar pribadi dan 
kebahagiaan timbal balik yang 
mengandung realisasi dan 



Hubungan Antara Layanan Bimbingan Konseling dan Kemampuan Penyesuaian Diri 
dengan Prestasi Belajar Siswa. (Maryono) 

  3 

perkembangan kepribadian secara terus 
menerus, hal ini menjadikan siswa di 
dalam belajarnya dapat merasa tentram 
dan nyaman yang akan berpengaruh 
terhadap prestasi belajarnya, sedang 
siswa dipandang memiliki kemampuan 
penyesuaian diri kurang, cenderung 
banyak mengalami masalah dalam 
pergaulannya yang ditandai oleh 
kurangnya percaya diri, merasa tidak 
diterima oleh lingkungannya, merasa 
tidak nyaman yang menjadikan 
munculnya konflik-konflik mental dan 
kesulitan-kesulitan lain yang berimbas 
pada prestasi belajarnya. 

Mengacu pada latar belakang 
masalah di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui: 1) Hubungan antara layanan 
bimbingan dan konseling, kemampuan 
penyesuian diri dengan prestasi belajar 
siswa. 2) Hubungan antara layanan 
bimbingan dan konseling dengan prestasi 
belajar siswa. 3) Hubungan antara 
kemampuan penyesuaian diri dengan 
prestasi belajar siswa. 

 
 

LANDASAN TEORI 
 
Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hal 
yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 
belajar, karena kegiatan belajar 
merupakan proses, sedangkan prestasi 
merupakan hasil dari proses belajar. 
Memahami pengertian prestasi belajar 
secara garis besar harus bertitik tolak 
kepada pengertian belajar itu sendiri. 
Para ahli mengemukakan pendapat yang 
berbeda-beda sesuai dengan pandangan 
yang mereka anut. Namun dari pendapat 
yang berbeda itu dapat ditemukan satu 
titik persamaan.  

Sehubungan dengan prestasi 
belajar, Suryabrata (2010), memberikan 
pengertian prestasi belajar yaitu hasil 
yang dicapai oleh seseorang dalam 

usaha belajar sebagaimana yang 
dinyatakan dalam raport. 
Selanjutnya Winkel (2008), mengatakan 
bahwa prestasi belajar adalah suatu 
bukti keberhasilan belajar atau 
kemampuan seseorang siswa dalam 
melakukan kegiatan belajarnya sesuai 
dengan bobot yang dicapainya. 
Sedangkan menurut Nasution (2005), 
prestasi belajar adalah kesempurnaan 
yang dicapai seseorang dalam berfikir, 
merasa dan berbuat. Prestasi belajar 
dikatakan sempurna apabila memenuhi 
tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan 
psikomotor, sebaliknya dikatakan 
prestasi kurang memuaskan jika 
seseorang belum mampu memenuhi 
target dalam ketiga kriteria tersebut. 

Berdasarkan pengertian di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 
belajar adalah hasil yang dicapai oleh 
seseorang dalam melakukan kegiatan 
belajar, dinyatakan dalam bentuk nilai 
atau raport setiap bidang studi setelah 
mengalami proses belajar mengajar. 
Prestasi belajar siswa dapat diketahui 
setelah diadakan evaluasi. Hasil dari 
evaluasi dapat memperlihatkan tentang 
tinggi atau rendahnya prestasi belajar 
siswa. 

Untuk mencapai prestasi belajar 
siswa sebagaimana yang diharapkan, 
perlu diperhatikan beberapa faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar antara 
lain; faktor yang terdapat dalam diri 
siswa (faktor internal), dan faktor yang 
berasal dari luar diri siswa (faktor 
eksternal). Faktor-faktor yang berasal 
dari dalam diri siswa bersifat biologis 
sedangkan faktor yang berasal dari luar 
diri siswa antara lain adalah faktor 
keluarga, sekolah, masyarakat dan 
sebagainya. 

 
 

a. Faktor internal 
Faktor internal adalah faktor 

yang timbul dari dalam diri individu itu 
sendiri, adapun yang dapat digolongkan 
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ke dalam faktor internal yaitu 
kecedersan/inteligensi, bakat, minat dan 
motivasi. 
1) Kecerdasan/inteligensi 

Syah (2009), berpendapat bahwa 
semakin tinggi kemampuan inteligensi 
seorang siswa maka semakin besar 
peluangnya untuk meraih sukses. 
Sebaliknya, semakin rendah kemampuan 
intelegensi seorang siswa maka semakin 
kecil peluangnya untuk meraih sukses. 

Dari pendapat di atas jelaslah 
bahwa inteligensi atau kecerdasan yang 
tinggi merupakan faktor yang sangat 
penting bagi seorang anak dalam usaha 
belajarnya. 
2) Bakat 

Bakat adalah kemampuan tertentu 
yang telah dimiliki seseorang sebagai 
kecakapan pembawaan. Ungkapan ini 
sesuai dengan apa yang dikemukakan 
oleh (Slameto, 2010), bahwa bakat 
adalah kemampuan untuk belajar, 
kemampuan itu baru terealisasi menjadi 
kecakapan yang nyata sesudah belajar 
atau berlatih. 

3)  Minat 
Minat adalah kecenderungan 

yang tetap untuk memperhatikan dan 
mengenang beberapa kegiatan. 
Sehingga kegiatan yang dilakukan akan 
diperhatikan terus menerus yang disertai 
dengan rasa sayang, Slameto (2010). 
Menurut Suryabrata (2010), motif atau 
minat adalah keadaan dalam pribadi 
orang yang mendorong individu untuk 
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 
guna mencapai suatu tujuan. 

4)  Motivasi 
Nasution (2005), mengatakan 

motivasi adalah segala daya yang 
mendorong seseorang untuk melakukan 
sesuatu. Sedangkan (Sardiman, 2010) 
mengatakan bahwa motivasi adalah daya 
yang menggerakkan siswa untuk 
melakukan sesuatu atau ingin melakukan 
sesuatu. 

Dengan adanya motivasi dalam 
diri siswa maka akan timbul inisiatif 
dan alasan mengapa ia menekuni 
pelajaran. Dengan demikian motivasi 
sangat besar pengaruhnya dalam 
menggerakkan seseorang dalam 
belajar sehingga dapat memperoleh 
prestasi yang lebih baik. 

 
b. Faktor eksternal 

Menurut Slameto (2010), faktor 
eksternal yang dapat mempengaruhi 
hasil belajar adalah keadaan keluarga, 
keadaan sekolah dan lingkungan 
masyarakat. 
1) Keadaan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan 
terkecil dalam masyarakat tempat 
seseorang dilahirkan dan dibesarkan. 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh 
(Slameto, 2010), bahwa: Keluarga 
adalah lembaga pendidikan pertama dan 
utama. Keluarga yang harmonis dan 
sehat mempunyai peran yang sangat 
besar dalam pendidikan. Adanya rasa 
aman dalam keluarga sangat penting 
bagi keberhasilan seseorang dalam 
belajar. Rasa aman itu membuat 
seseorang akan terdorong untuk belajar 
secara aktif, karena rasa aman 
merupakan salah satu kekuatan 
pendorong dari luar yang menambah 
motivasi untuk belajar. Dalam hal ini 
(Hasbullah, 2004), mengatakan bahwa 
keluarga merupakan lingkungan 
pendidikan yang pertama, karena dalam 
keluarga inilah anak pertama-tama 
mendapatkan pendidikan dan 
bimbingan, sedangkan tugas utama 
dalam keluarga bagi pendidikan anak 
ialah sebagai peletak dasar bagi 
pendidikan akhlak dan pandangan hidup 
keagamaan.  

Oleh karena itu orang tua 
hendaknya menyadari bahwa 
pendidikan dimulai dari keluarga. 
Sekolah merupakan pendidikan lanjutan. 
Peralihan pendidikan informal ke 
lembaga-lembaga formal memerlukan 
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kerjasama yang baik antara orang tua 
dan guru sebagai pendidik dalam usaha 
meningkatkan hasil belajar anak. Jalan 
kerjasama perlu ditingkatkan, dimana 
orang tua harus menaruh perhatian yang 
serius tentang cara belajar anak di 
rumah. Perhatian orang tua dapat 
memberikan dorongan dan motivasi 
sehingga anak dapat belajar dengan 
tekun. Karena anak memerlukan waktu, 
tempat dan keadaan yang baik untuk 
belajar. 
2) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga 
pendidikan formal pertama yang sangat 
penting dalam menentukan keberhasilan 
belajar siswa, karena itu lingkungan 
sekolah yang baik dapat mendorong anak 
untuk belajar lebih giat. Keadaan sekolah 
dalam hal ini meliputi cara penyajian 
pelajaran, hubungan guru dengan siswa, 
alat-alat pelajaran dan kurikulum. 

Menurut Kartono (2005), guru 
dituntut untuk menguasai bahan 
pelajaran yang akan diajarkan, dan 
memiliki tingkah laku yang tepat dalam 
mengajar. Oleh sebab itu, guru dituntut 
untuk dapat membimbing, membina 
hubungan dan memberikan tauladan 
yang baik kepada para siswanya. 
3) Lingkungan masyarakat 

Di samping orang tua, lingkungan 
masyarakat juga merupakan salah satu 
faktor yang tidak kecil pengaruhnya 
terhadap hasil belajar siswa dalam 
proses pelaksanaan pendidikan. Karena 
lingkungan alam sekitar sangat besar 
pengaruhnya terhadap perkembangan 
pribadi anak, sebab dalam kehidupan 
sehari-hari anak akan lebih banyak 
bergaul dengan lingkungan dimana anak 
itu berada. 

Dalam hal ini Kartono (2005), 
berpendapat bahwa lingkungan 
masyarakat dapat menimbulkan 
kesukaran belajar anak, terutama anak-
anak yang sebayanya. Apabila anak-anak 
yang sebaya di sekitarnya merupakan 
anak-anak yang rajin belajar, maka anak 

akan terangsang untuk mengikuti jejak 
mereka. Sebaliknya bila anak-anak di 
sekitarnya merupakan kumpulan anak-
anak nakal yang berkeliaran tiada 
menentu anakpun dapat terpengaruh 
kearah yang tidak baik pula. 

Dengan demikian dapat 
dikatakan lingkungan membentuk 
kepribadian anak, karena dalam 
pergaulan sehari-hari seorang anak 
akan selalu menyesuaikan dirinya 
dengan kebiasaan-kebiasaan 
lingkungannya. Oleh karena itu, apabila 
seorang siswa bertempat tinggal di 
suatu lingkungan yang temannya rajin 
belajarnya, maka kemungkinan besar 
hal tersebut akan membawa pengaruh 
pada dirinya, 

 
Layanan Bimbingan dan Konseling 
 

Pengertian layanan atau 
pelayanan secara umum, menurut 
(Purwadarminta, 2006) adalah 
“menyediakan segala apa yang 
dibutuhkan orang lain”. Sedangkan 
pengertian bimbingan adalah 
memberikan pemahaman dan bantuan 
kepada seorang individu dalam 
mengambil keputusan yang bermanfaat 
bagi dirinya demi tercapainya 
penyesuaian yang sehat dan demi 
kemajuan dan kesejahteraan mentalnya 
(Slameto, 2010; Thantawy R., 2008; 
Surya dan Natawidjaya, 2005).  

Selanjutnya pengertian konseling 
menurut James P. Adam yang dikutip 
oleh Surya dan  Natawidjaja (2005), 
adalah pertalian timbal balik antara dua 
orang individu, yang seorang (konselor) 
membantu yang lain (konseli) supaya 
dia lebih baik memahami dirinya dalam 
hubungan dengan masalah hidup yang 
dihadapinya waktu itu maupun yang 
akan datang.  

Sukardi (2004), berpendapat 
bahwa: Konseling adalah suatu proses 
interaksi antara dua orang individu yang 
disebut konselor dan klien, terjadi dalam 
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situasi yang bersifat pribadi (profesional) 
diciptakan dan dibina sebagai suatu cara 
untuk memudahkan terjadi perubahan-
perubahan tingkah laku klien sehingga ia 
memperoleh keputusan yang 
memuaskan kebutuhannya.  

Natawijaya (2005), berpendapat 
bahwa: Konseling adalah pertalian timbal 
balik antara dua individu dimana yang 
seorang (konselor) berusaha membantu 
yang lain (klien) untuk mencapai 
pengertian tentang dirinya sendiri dalam 
hubungan dengan masalah-masalah 
yang dihadapinya, pada saat ini dan pada 
waktu yang akan datang.  

Jadi pengertian layanan 
bimbingan dan konseling adalah 
pemberian bantuan kepada siswa yang 
mengalami masalah dalam belajar 
maupun masalah pribadi siswa dengan 
tujuan agar siswa dapat mengatasi 
permasalahan yang dihadapi pada saat 
ini maupun di masa yang akan datang. 

Menurut Prayitno dan Amti (2006), 
tujuan bimbingan dan konseling adalah 
untuk membantu individu 
memperkembangkan diri secara optimal 
sesuai dengan tahap perkembangan 
yang dimilikinya (seperti kemampuan 
dasar dan bakat-bakatnya) berbagai latar 
belakang yang ada (seperti keluarga, 
pendidikan, status sosial ekonomi) serta 
sesuai dengan tuntutan positif 
lingkungannya. 

Menurut Walgito (2004), fungsi 
layanan bimbingan konseling adalah 
sebgaai berikut: 
1) Fungsi pencegahan 

Bimbingan dan konseling dapat 
berfungsi sebagai pencegahan, artinya 
merupakan usaha pencegahan terhadap 
timbulnya masalah. Dalam hal ini layanan 
yang diberikan berupa bantuan bagi para 
siswa agar terhindar dari berbagai 
masalah yang dapat menghambat 
perkembangannya. Hal tersebut dapat 
ditempuh melalui program bimbingan 
yang sistematis sehingga hal-hal yang 
dapat menghambat seperti; kesulitan 

belajar, kekurangan informasi, masalah 
sosial, pemilihan karir dan lain 
sebagainya dapat dihindari oleh siswa. 
2) Fungsi penyesuaian 

Fungsi penyesuaian dalam 
layanan bimbingan dan konseling 
berfungsi membantu terciptanya 
penyesuaian antara siswa dan 
lingkungannya. Dengan demikian, 
adanya kesesuaian antara pribadi siswa 
dan sekolah sebagai penyesuaian 
lingkungan. 
3) Fungsi perbaikan 

Meskipun fungsi pencegahan 
dan penyesuaian telah dilaksanakan, 
namun siswa yang bersangkutan masih 
mungkin mengalami masalah-masalah 
tertentu. Disinilah fungsi perbaikan dari 
layanan bimbingan dan konseling 
diperlukan. Bantuan yang diberikan 
tergantung pada masalah yang dihadapi, 
baik dalam jenisnya, sifatnya, maupun 
bentuknya. Pendekaan yang dilakukan 
dapat berbentuk layanan individual 
ataupun kelompok. 
4) Fungsi pengembangan 

Bimbingan dan konseling dapat 
berfungsi pengembangan artinya, 
layanan yang diberikan dapat membantu 
para siswa dalam mengembangkan 
keseluruhan pribadinya secara lebih 
terarah dan mantap. Dalam fungsi ini 
hal-hal yang sudah dipandang bersifat 
positif dijaga agar tetap baik dan 
dimantapkan. Dengan demikian dapat 
diharapkan siswa dapat berkembang 
secara optimal. 

 
 
Penyesuaian Diri 
 

Pengertian penyesuaian diri pada 
awalnya berasal dari pengertian yang 
didasarkan pada ilmu biologi, yaitu 
dikemukakan oleh Charles Darwin yang 
terkenal dengan ilmu evolusi. Ia 
mengatakan “ genetic changes can 
improve the ability of organisms to 
survive, reproduce, and, in animals, 
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raise offspring, this process is called 
adaptation “ (tingkah laku manusia dapat 
dipandang sebagai reaksi terhadap 
berbagai tuntutan dan tekanan 
lingkungan tempat ia hidup, seperti cuaca 
dan berbagai unsur alamiah lainnya. 
Semua makhluk hidup secara alami telah 
dibekali kemampuan untuk menolong 
dirinya sendiri dengan cara beradaptasi 
dengan keadaan lingkungan alam untuk 
bertahan hidup), dalam (Fatimah, 2006).  

Menurut Gunarsa (dalam Sobur, 
2003), penyesuaian diri sebagai faktor 
yang penting dalam kehidupan manusia. 
Hidup manusia sejak lahir sampai mati 
tidak lain adalah penyesuaian diri. 
Kelainan-kelainan kepribadian tidak lain 
adalah kelainan-kelainan penyesuaian 
diri. Karena itu tidak mengherankan jika 
seseorang yang menunjukkan kelainan-
kelainan penyesuaian diri dinamakan 
“maladjustment”, yang artinya “tidak ada 
penyesuaian” atau “tidak punya 
kemampuan menyesuaikan diri”. 
Misalnya, seorang anak yang mengalami 
hambatan-hambatan emosional sehingga 
ia menjadi nakal, anak itu disebut 
maladjustment Child. 

Penyesuaian diri bersifat relatif, 
karena tidak ada orang yang mampu 
menyesuaiakan diri secara sempurna. 
Alasan pertama penyesuaian bersifat 
relatif adalah melibatkan kapasitas 
seseorang dalam mengatasai tuntutan 
dari dalam dan dari lingkungan. 
Kapasitas ini bervariasi antara setiap 
orang, karena berkaitan dengan 
kepribadian dan tingkat perkembangan 
seseorang. Kedua adalah karena kualitas 
penyesuaian diri bervariasi antara satu 
masyarakat atau budaya dengan 
masyarakat atau budaya lainnya. Ketiga 
adalah karena adanya perbedaan-
perbedaan pada setiap individu, setiap 
orang mengalami masa naik turun dalam 
penyesuaian diri. 

Dari beberapa pengertian 
penyesuaian diri di atas dapat diambil 
suatu kesimpulan bahwa penyesuaian diri 

merupakan suatu usaha manusia untuk 
menyelaraskan kebutuhan dalam diri 
sendiri maupun dengan situasi di luar 
dirinya yang bertujuan untuk 
mendapatkan hubungan yang lebih baik, 
serasi atau seimbang antara diri dan 
lingkungan/keadaan yang dihadapinya. 

Menurut Fatimah (2006), yang 
tergolong mampu melakukan 
penyesuaian diri secara positif ditandai 
hal-hal sebagai berikut : 
1) Tidak menunjukkan adanya 

ketegangan emosional yang 
berlebihan. 

2) Tidak menunjukkan adanya 
mekanisme pertahanan yang salah. 

3) Tidak menunjukkan adanya frustasi 
pribadi. 

4) Memiliki pertimbangan yang 
rasional dalam pengarahan diri. 

5) Mampu belajar dari pengalaman. 
6) Bersikap realistik dan obyektif. 

Pada dasarnya, penyesuaian diri 
memiliki dua aspek, yaitu penyesuaian 
pribadi dan penyesuaian sosial 
(Fatimah, 2006). 
a. Penyesuaian pribadi 

Penyesuaian pribadi adalah 
kemampuan seseorang untuk menerima 
diri demi tercapainya hubungan yang 
harmonis antara dirinya dan lingkungan 
sekitarnya. Ia dapat menyatakan 
sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, 
apa kelebihan dan kekurangannya dan 
mampu bertindak obyektif sesuai 
dengan kondisi dan potensi dirinya. 
Keberhasilan penyesuaian diri pribadi 
ditandai oleh percaya pada potensi 
dirinya, tidak adanya rasa benci, dan 
tidak ada keinginan untuk lari dari 
kenyataan. Sebaliknya, kegagalan 
penyesuaian diri pribadi ditandai oleh 
adanya kegoncangan dan emosi, 
kecemasan, ketidakpuasan, dan keluhan 
terhadap nasib yang dialami, sebagai 
akibat adanya jarak pemisah antara 
kemampuan individu dan tuntutan yang 
diharapkan oleh lingkungannya. Hal 
inilah yang menjadikan sumber 
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terjadinya konflik yang kemudian terwujud 
dalam rasa takut dan kecemasan, 
sehingga untuk meredakannya, individu 
harus melakukan penyesuaian diri. 
b. Penyesuaian sosial 

Dalam kehidupan di masyarakat 
terjadi proses saling mempengaruhi satu 
sama lain yang terus menerus dan silih 
berganti. Dari proses tersebut, timbul 
suatu pola kebudayaan dan pola tingkah 
laku yang sesuai dengan aturan, hukum, 
adat istiadat, nilai, dan norma sosial yang 
berlaku dalam masyarakat. Proses ini 
dikenal dengan istilah proses 
penyesuaian sosial. Penyesuaian soaial 
terjadi dalam lingkup hubungan sosial di 
tempat individu hidup berinteraksi dengan 
orang lain. Hubungan-hubungan sosial 
tersebut mencakup hubungan dengan 
anggota keluarga, masyarakat sekolah, 
teman sebaya, atau anggota masyarakat 
luas secara umum. Penyesuaian sosial  
adalah  kemauan  untuk  mematuhi  
norma-norma  dan  peraturan  sosial 
kemasyarakatan.  Setiap  masyarakat  
biasanya  memiliki  aturan  yang  
tersusun dengan  sejumlah  ketentuan  
dan  norma  atau  nilai-nilai  tertentu  
yang  mengatur hubungan individu 
dengan kelompok.  Dalam proses 
penyesuaian sosial, individu mulai  
berkenalan  dengan  kaidah-kaidah  dan  
peraturan-peraturan  tersebut  lalu 
mematuhinya sehingga menjadi bagian 
dari pembentukan jiwa sosial pada dirinya 
dan menjadi pola tingkah laku kelompok.  
Kedua  hal  tersebut  merupakan  proses  
pertumbuhan  kemampuan  individu 
dalam  rangka  penyesuaian  sosial  
untuk  menahan  dan  mengendalikan  
diri. Pertumbuhan  kemampuan  ketika  
mengalami  proses  penyesuaian  sosial,  
berfungsi seperti pengawas yang 
mengatur kehidupan sosial dan kejiwaan. 
Boleh jadi hal inilah yang dikatakan Freud 
sebagai hati nurani (super ego), yang 
berusaha mengendalikan kehidupan  
individu  dari  segi  penerimaan  dan  
kerelaannya  terhadap  beberapa  pola 

perilaku yang disukai dan diterima oleh 
masyarakat, serta menolak dan 
menjauhi hal-hal yang tidak diterima 
oleh masyarakat 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
Identifikasi Variabel Penelitian 
 

Dalam penelitian ini identifikasi 
variabel penelitian yang digunakan 
adalah sebagai berikut:  
1. Variabel Bebas yaitu: Layanan 

bimbingan dan konseling dan 
Kemampuan Penyesuaian diri. 

2. Variabel terikat yaitu:  Prestasi 
belajar 

 
Definisi Operasional Variabel 

 
1. Prestasi belajar 

Prestasi belajar adalah hasil 
yang dicapai oleh seseorang dalam 
proses belajar mengajar yang 
dilambangkan dengan angka atau huruf 
yang diberikan oleh guru  dari berbagai 
mata pelajaran  yang ditempuhnya. 

Prestasi belajar yang 
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah  
rata-rata nilai mata pelajaran yang 
diujikan secara nasional (Bahasa 
Indonesia, Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam) yang diperoleh oleh 
siswa pada mid semester ganjil, dengan 
kata lain semakin tinggi rata-rata nilai 
yang diperoleh oleh siswa berarti 
semakin tinggi prestasi belajar siswa 
tersebut. 
2.  Layanan Bimbingan dan Konseling                      

Layanan bimbingan dan 
konseling adalah bantuan yang 
diberikan kepada peserta didik dalam 
rangka mencapai perkembangan dirinya 
yang optimal, mengenal dirinya dalam 
mengatasi masalahnya  melalui face to 
face atau melalui media baik secara 
perorangan maupun kelompok. 
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Aspek layanan bimbingan dan 
konseling meliputi a) layanan orientasi, b) 
layanan informasi, c) layanan 
penempatan atau penyaluran, d) layanan 
penguasaan konten, e) layanan konseling 
perorangan, f) layanan bimbingan 
kelompok, g) layanan konseling 
kelompok, h) layanan konsultasi, i) 
layanan mediasi. Dalam penelitian ini  
besar kecilnya peranan layanan 
bimbingan dan konseling ditunjukkan 
dengan besar kecilnya skor perolehan 
hasil pengukuran melalui skala 
komponen perilaku siswa.  

Skor skala peranan layanan 
bimbingan dan konseling yang diperoleh 
menunjukkan tingkat peranan layanan 
bimbingan dan konseling, semakin tinggi 
skor skala peranan layanan bimbingan 
dan konseling semakin baik peranan 
layanan bimbingan dan konseling yang 
diberikan. 
3.  Penyesuaian Diri 

Secara keseluruhan, kepribadian 
mempunyai fungsi sebagai penentu 
kemampuan penyesuaian diri. Adapun 
aspek-aspek penyesuaian diri terdiri dari : 
penyesuaian pribadi dan penyesuaian 
sosial. Skor skala penyesuaian diri yang 
diperoleh menunjukkan tingkat 
kemampuan penyesuaian diri siswa, 
semakin tinggi skor skala penyesuaian 
diri siswa semakin tinggi atau positif 
kemampuan penyesuaian diri siswa 
 
Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini sebagai 
populasi adalah  seluruh siswa kelas 7 
SMP N 3 Surakarta tahun pelajaran 2012 
/ 2013 sebanyak 295 siswa. 

Sebagai sampel dalam penelitian 
ini adalah sebagian siswa kelas 7 SMP N 
3 Surakarta tahun pelajaran 2012 / 2013 
yang diambil secara random dengan 
tehnik undian kelas yaitu pada sebanyak 
96 responden. 
 
Metode dan Alat Pengumpul Data 
1. Angket (Kuesioner) 

Merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan tertulis 
secara tertutup kepada responden. 
a. Skala pengukuran Layanan 

Bimbingan dan Konseling 
Skala  layanan bimbingan 

dan konseling disusun berdasarkan 
komponen materi pokok-pokok 
bimbingan dan konseling yang 
menjadi daerah kerja kegiatan 
bimbingan konseling di sekolah yang 
meliputi jenis layanan: (1) orientasi, 
(2) informasi, (3) penempatan atau 
penyaluran, (4) penguasaan konten, 
(5) konseling perorangan, (6) 
bimbingan kelompok,  (7) konseling 
kelompok, (8) konsultasi, dan (9) 
mediasi. Indikator-indikator layanan 
bimbingan dan konseling dijabarkan 
dalam bentuk skala  yang  jumlahnya 
35 item. 

Penilaian skor skala layanan 
bimbingan dan konseling didasarkan 
pada pemilihan item pertanyaan 
skala. Apabila subyek memilih 
jawaban sangat setuju (SS) diberi 
skor 5, jawaban setuju (S) diberi skor 
4, netral (N) diberi skor 3, kurang 
setuju (KS) diberi skor 2, dan tidak 
setuju (TS) diberi skor 1. Skor 
tersebut adalah untuk angket 
jawaban positif, sedang untuk angket 
jawaban negatifnya adalah 
sebaliknya. Jumlah skor ini 
menunjukkan tingkat penerimaan 
positif atau negatif terhadap layanan 
bimbingan dan konseling yang 
diberikan oleh guru pembimbing 

 
b. Skala Penyesuaian Diri 

Skala penyesuaian diri siswa 
disusun berdasarkan aspek-aspek 
penyesuaian diri yang terdiri dari : 
penyesuaian pribadi dan 
penyesuaian sosial yang dijabarkan 
ke dalam item-item skala berjumlah 
32 butir. 
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Penilaian skala penyesuaian 
diri siswa berdasarkan pada pilihan 
subyek terhadap item skala. Seperti 
halnya pada skala layanan bimbingan 
dan konseling, penskoran skala 
penyesuian diri dengan pertanyaan 
yang positif menggunakan ketentuan, 
apabila subyek  memilih jawaban 
sangat setuju (SS) diberi skor 5, 
jawaban setuju (S) diberi jawaban 4, 
netral (N) diberi skor 3, kurang setuju 
(KS) diberi skor 2, tidak setuju (TS) 
diberi skor 1, sedangkan untuk 
jawaban negatifnya adalah 
sebaliknya. Jumlah skor ini 
menunjukkan tinggi atau rendahnya 
tingkat kemampuan penyesuaian diri 
siswa. 

 
Teknik Analisis Data 
 
Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi berganda dan 
korelasi product moment. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui terdapat hubungan yang sangat 
signifikan antara layanan bimbingan dan 
konseling (X1) dan kemampuan 
penyesuaian diri siswa (X2) dengan 
prestasi belajar siswa (Y), sehingga 
hipotesis yang diajukan yaitu ada 
hubungan antara layanan bimbingan 
konseling, dan kemampuan penyesuaian 
diri dengan prestasi belajar siswa, 
terbukti atau dapat diterima.  

Berdasarkan hasil analisis regresi 
linier berganda diperoleh nilai persamaan 
yaitu : Y = 20,714 + 0,328X1  +   0,106X2   
Keterangan : 
β1 =  0,328 (positif) artinya variabel 

layanan bimbingan dan konseling 
(X1) berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar siswa (Y), dengan 
asumsi variabel kemampuan 
penyesuaian diri siswa (X2) 
dianggap tetap.  

Dengan demikian dapat peneliti 
jelaskan bahwa pemberian layanan 
bimbingan dan konseling yang terdiri 
dari 9 (sembilan) jenis layanan 
bimbingan sangat berdampak positif 
terhadap prestasi belajar siswa. Adapun 
jenis-jenis layanan bimbingan konseling 
di sekolah di antaranya meliputi 1) 
Layanan orientasi, yaitu layanan 
bimbingan yang membantu peserta didik 
memahami lingkungan baru, terutama 
lingkungan sekolah/madrasah dan 
obyek-obyek yang dipelajari, untuk 
menyesuaikan diri serta mempermudah 
dan memperlancar peran peserta didik 
di lingkungan yang baru. 2) Layanan 
informasi, yaitu layanan yang membantu 
peserta didik menerima dan memahami 
berbagai informasi tentang pribadi, 
sosial, belajar, karir/jabatan, dan 
pendidikan lanjutan. 3) Layanan 
penempatan dan penyaluran, yaitu 
layanan yang membantu peserta didik 
memperoleh penempatan dan 
penyaluran secara tepat di dalam kelas, 
kelompok belajar, jurusan/program studi, 
program latihan, magang dan kegiatan 
ekstrakurikuler.  4) Layanan penguasaan 
konten, yaitu layanan yang membantu 
peserta didik menguasai konten tertentu, 
terutama kompetensi dan atau 
kebiasaan yang berguna dalam 
kehidupan di sekolah, keluarga, dan 
masyarakat. 5) Layanan konseling 
perorangan, yaitu layanan yang 
membantu peserta didik dalam 
mengentaskan masalah pribadinya. 6) 
Layanan bimbingan kelompok, yaitu 
layanan yang membantu peserta didik 
dalam pengembangan pribadi, 
kemampuan hubungan sosial, kegiatan 
belajar, dan pengambilan keputusan, 
serta melakukan kegiatan tertentu 
melalui dinamika kelompok. 7) Layanan 
konseling kelompok, yaitu layanan yang 
membantu peserta didik dalam 
pembahasan dan pengentasan masalah 
pribadi melalui dinamika kelompok. 8) 
Layanan konsultasi, yaitu layanan yang 
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membantu peserta didik dan atau pihak 
lain dalam memperoleh wawasan, 
pemahaman dan cara-cara yang perlu 
dilaksanakan dalam menangani kondisi 
dan atau masalah peserta didik. 9) 
Layanan  mediasi, yaitu  layanan  yang  
membantu  peserta didik menyelesaikan 
permasalahan dan memperbaiki 
hubungan antar mereka.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
pendapat Sutarno (2011) menyatakan 
bahwa tujuan Bimbingan konseling 
adalah membantu peserta didik mencapai 
perkembangan potensinya secara optimal 
sehingga mampu mencapai tugas-tugas 
perkembangannya, yang meliputi aspek 
pribadi-sosial, belajar, dan karir sehingga 
menjadi peserta didik yang matang dan 
mandiri (memandirikan peserta didik) 
yaitu : 
1. Peserta didik mampu merencanakan 

kegiatan penyelesaian studi, 
perkembagan karir, serta 
kehidupannya di masa yang akan 
datang. 

2. Mengembangkan seluruh potensi 
dan kekuatan yang dimilikinya 
seoptimal mungkin. 

3. Menyesuaikan dengan lingkugan 
pendidikan, lingkungan masyarakat, 
serta lingkungan kerjanya. 

4. Mengatasi hambatan dan kesulitan 
yang dihadapi dalam studi, 
penyesuaian dengan lingkungan 
pendidikan, masyarakat, maupun 
lingkungan kerjanya. 

β2 = 0,106 (positif) artinya variabel 
kemampuan penyesuaian diri siswa 
(X2) berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar siswa (Y), dengan 
asumsi variabel layanan bimbingan 
dan konseling (X2) dianggap tetap. 

Dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa apabila siswa mampu 
menyesuaikan diri dengan lingkungan 
sekolah, baik dalam penyesuaian pribadi 
seperti memiliki rasa percaya diri yang 
ditandai oleh percaya pada potensi 
dirinya, tidak adanya rasa benci, dan 

tidak ada keinginan untuk lari dari 
kenyataan serta siswa dapat melakukan 
penyesuaian sosial, yang mencakup 
hubungan dengan anggota keluarga, 
masyarakat sekolah, teman sebaya, 
atau anggota masyarakat luas secara 
umum dapat dilakukan dengan baik, 
maka dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa. 

Hal ini sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Gunarsa dalam Sobur 
(2003), yang menyatakan bahwa 
penyesuaian diri sebagai faktor yang 
penting dalam kehidupan manusia. 
Hidup manusia sejak lahir sampai mati 
tidak lain adalah penyesuaian diri. 
Kelainan-kelainan kepribadian tidak lain 
adalah kelainan-kelainan penyesuaian 
diri. Karena itu tidak mengherankan jika 
seseorang yang menunjukkan kelainan-
kelainan penyesuaian diri dinamakan 
“maladjustment”, yang artinya “tidak ada 
penyesuaian” atau “tidak punya 
kemampuan menyesuaikan diri”. 
Misalnya, seorang anak yang 
mengalami hambatan-hambatan 
emosional sehingga ia menjadi nakal, 
anak itu disebut maladjustment Child. 

Manusia sejak lahir telah 
dihadapkan dengan lingkungan, yang 
menjadi sumber stress. Stress terjadi 
apabila seseorang mengalami tekanan 
(pressure) dari lingkungan atau ia 
mengalami hambatan dalam memenuhi 
kebutuhannya yang mengakibatkan 
frustrasi dan ia tidak mampu 
mengatasinya. Dalam menghadapi 
stress ini akan sangat dipengaruhi oleh 
individu yang bersangkutan, bagaimana 
kepribadiannya, persepsinya, dan 
kemampuannya dalam menyelesaiakan 
masalah. 

Berdasarkan hasil analisis 
regresi khususnya uji parsial diperoleh 
thit = 6,348 dengan p value 0,000 < 0,05, 
yang berarti hipotesis yang menyatakan 
ada pengaruh layanan bimbingan dan 
konseling terhadap prestasi belajar 
siswa diterima. Sedangkan sumbangan 
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relatif (SR) untuk variabel layanan 
bimbingan dan konseling terhadap 
prestasi belajar siswa yaitu sebesar 
79,356%. Dengan pemberian layanan 
bimbingan dan konseling yang tinggi 
memberikan pengaruh positif terhadap 
prestasi belajar siswa. Dengan kata lain 
prestasi belajar siswa tidak lepas dari 
adanya peranan pemberian layanan 
bimbingan dan konseling.  

Hasil analisis data menunjukkan 
bahwa layanan bimbingan dan konseling 
terbagi menjadi tiga kategori yaitu 
kategori tinggi sebanyak 33 orang 
(36,26%), kategori sedang sebanyak 32 
orang (35,16%) dan kategori rendah 
sebanyak 26 orang (28,57%), dengan 
demikian dapat peneliti simpulkan bahwa 
persepsi siswa terhadap pemberian 
layanan bimbingan dan konseling 
sebagian besar masuk kategori tinggi. 

Hasil analisis data mengenai 
kemampuan penyesuaian diri siswa 
terbagi menjadi tiga kategori yaitu 
kategori tinggi sebanyak 35 orang 
(38,46%), kategori sedang sebanyak 30 
orang (32,97%) dan kategori rendah 
sebanyak 26 orang (28,57%), dengan 
demikian dapat peneliti simpulkan bahwa 
kemampuan penyesuaian diri siswa 
sebagian besar masuk kategori tinggi. 

Hasil analisis data mengenai 
prestasi belajar siswa terbagi menjadi tiga 
kategori yaitu kategori tinggi sebanyak 46 
orang (50,55%), kategori sedang 
sebanyak 36 orang (39,56%) dan 
kategori rendah sebanyak 9 orang 
(9,89%), dengan demikian dapat peneliti 
simpulkan bahwa prestasi belajar siswa 
sebagian besar masuk kategori tinggi. 
Sedangkan hasil analisis regresi 
khususnya uji parsial untuk variabel 
kemampuan penyesuaian diri siswa 
diperoleh thit = 3,118 dengan p value 
0,002 < 0,05, yang berarti hipotesis yang 
menyatakan ada pengaruh kemampuan 
penyesuaian diri siswa terhadap prestasi 
belajar siswa diterima. Sedangkan 
sumbangan relatif (SR) untuk variabel 

kemampuan penyesuaian diri siswa 
dengan prestasi belajar siswa yaitu 
sebesar 20,644%. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin tinggi kemampuan 
penyesuaian diri yang dimiliki oleh 
seorang siswa maka berdampak positif 
tehadap peningkatan prestasi belajar 
siswa. 
 
 

PENUTUP 
 
Kesimpulan  

 
1. Layanan bimbingan konseling dan 

kemampuan penyesuaian diri 
mempunyai hubungan positif yang 
signifikan dengan prestasi belajar 
siswa, siswa yang memperoleh 
layanan bimbingan konseling dan 
memiliki kemamapuan penyesuaian 
diri yang baik terbukti prestasi 
belajarnya meningkat.  

2. Layanan bimbingan konseling 
mempunyai hubungan positif yang 
signifikan dengan prestasi belajar 
siswa, siswa yang memperoleh 
layanan bimbingan konseling yang 
baik terbukti prestasi belajarnya 
meningkat.   

3. Kemampuan penyesuaian diri 
mempunyai hubungan positif yang 
signifikan dengan prestasi belajar 
siswa, siswa yang semakin tinggi 
kemampuan penyesuaian dirinya 
terbukti prestasi belajarnya semakin 
baik.   

4. Sumbangan efektif atau relatif untuk 
variabel layanan bimbingan dan 
konseling terhadap prestasi belajar 
siswa yaitu 22,354 %, kemampuan 
penyesuaian diri terhadap prestasi 
belajar siswa sebesar 5,862 %.   

 
Saran 
 
1. Bagi siswa 

Guna meningkatkan prestasi belajar, 
hendaknya siswa mengikuti semua 
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layanan yang diberikan oleh guru 
bimbingan dan konseling dengan baik 
dan meningkatkan kemampuan 
penyesuaian dirinya di sekolah yang 
meliputi kemampuan penyesuaian diri 
pribadi maupun kemampuan 
penyesuaian diri sosial. 

2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 
a. Hendaknya guru bimbingan dan 

konseling dalam upaya 
meningkatkan prestasi belajar 
siswa dapat meningkatkan 
layanan bimbingan konseling 
kepada siswa, terutama mengenai 
: 1) layanan pembelajaran, 2) 
layanan konseling individu, dan 3) 
layanan konsultasi. 

b. Selain layanan bimbingan 
konseling, guru bimbingan dan 
konseling dalam meningkatkan 
prestasi belajar hendaknya 
berupaya menumbuhkan pola 
interaksi guru-siswa, terutama 
mengenai : 1) cara guru 
mengajar, 2) cara guru memberi 
tugas, dan 3) cara guru memberi 
motivasi. 

3. Bagi pendidik dan praktisi pendidikan 
Diharapkan dapat ikut serta dalam 
meningkatkan prestasi belajar pada 
siswa antara lain dengan cara 
memberi dukungan positif kepada 
guru bimbingan dan konseling dalam 
melaksanakan tugasnya dan 
dorongan yang positif kepada siswa, 
menciptakan suasana kelas yang 
lebih akrab dan tidak kaku, 
menciptakan sistem pengajaran yang 
lebih interaktif dan menuntut 
keterlibatan yang aktif dari siswa 
melalui kebebasan berargumentasi, 
berdiskusi dan mengeluarkan 
pendapat, kompetisi yang sehat serta 
meningkatkan hubungan yang luwes 
antara siswa dan guru. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian ini hanya meninjau 
sebagian hubungan saja sehingga 
bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang 
sama diharapkan agar 
memperhatikan faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi prestasi belajar 
siswa seperti faktor kondisi fisik, 
lingkungan sosial, pola asuh 
orangtua. Selain itu peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat 
memperluas populasi dan 
memperbanyak sampel, agar ruang 
lingkup dan generalisasi penelitian 
menjadi lebih luas dan mencapai 
proporsi yang seimbang  sehingga 
kesimpulan yang diperoleh lebih 
komprehensif. 
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