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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia secara  hakiki  merupakan  makhluk sosial  yang  membutuhkan  

pergaulan  dengan  orang  lain  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya. Sebagai 

makhluk sosial, individu di dalam menjalin hubungan dengan individu lain perlu 

mempelajari nilai-nilai, aturan-aturan dan norma-norma sosial dimana individu itu 

berada (Gerungan, 2004). Manusia menjalin hubungan dengan individu yang lain 

sebagai bentuk sosialisasi di dalam kehidupan agar dapat terjadi kehidupan yang 

sejahtera. Di dalam proses kehidupannya, terdapat  perbedaan  baik  antar  

individu  maupun  antar  kelompok  sosial. Perbedaan tersebut menuntut individu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Individu sebagai makhluk sosial 

dituntut untuk memiliki kemampuan penyesuaian sosial.  

Menurut Hurlock (2002) penyesuaian sosial adalah suatu kemampuan 

seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan pada 

kelompok khususnya. Penyesuaian sosial ditentukan oleh dua faktor. Pertama 

adalah sejauh mana seseorang dapat memainkan peran secara tepat sesuai dengan 

apa yang diharapkan. Kedua, seberapa besar kepuasan yang diperolehnya. 

Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu hidup 

dan berinteraksi. Schneiders (1964) membagi penyesuaian sosial menjadi tiga 

aspek yaitu penyesuaian sosial di lingkungan rumah dan keluarga, penyesuaian 

sosial di lingkungan sekolah dan penyesuaian sosial di lingkungan masyarakat. 
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Penyesuaian sosial dimana seorang individu yang ingin mengembangkan 

kemampuannya 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 hukum-hukum 

sosial dan budaya yang ada di lingkungannya (Maslihah,2011).  

Penyesuaian pada masa remaja memang sering kali menyebabkan 

hambatan salah satunya yaitu di dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah. 

Kemampuan dalam melakukan penyesuaian sosial pada remaja akan tercipta 

hubungan yang harmonis. Apabila remaja tidak mampu akan mengakibatkan 

ketidakpuasan pada diri sendiri karena merasa dikucilkan dan mempunyai sikap-

sikap menolak diri. Seperti pada Peer Cluster Theory yang menyatakan 

pentingnya pengaruh lingkungan dalam bentuk perilaku yang beresiko pada 

remaja. Peer Cluster Theory merupakan sekelompok kecil teman sebaya yang 

memiliki hubungan pertemanan yang erat satu dengan yang lain dan bahwa dalam 

Cluster yang erat informasi, ide saling dipertukarkan, sikap dan kepercayaan 

dibentuk dan diubah secara dinamis (Fitriyana,2008). 

Masa remaja adalah masa krisis identitas. Pengaruh sekolah sekarang ini 

lebih kuat dibandingkan pada generasi sebelumnya karena lebih banyak individu 

yang menghabiskan waktunya di sekolah (Endah,2013). Remaja sedang mencari-

cari figur panutan, namun figur itu tidak ada didekatnya. Secara umum dan dalam 

kondisi normal sekalipun, masa ini merupakan periode yang sulit untuk ditempuh, 

baik secara individual ataupun kelompok, sehingga remaja sering dikatakan 

sebagai kelompok  umur bermasalah  (the trouble teens). Hal ini merupakan salah 
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satu sebab mengapa masa remaja di anggap lebih rawan daripada tahap-tahap 

perkembangan manusia yang lain (Eko, 2006) 

Tugas perkembangan remaja tersulit pada masa remaja yaitu berhubungan 

pada penyesuaian sosial, untuk mencapai tujuan pola sosialisasi orang dewasa, 

remaja harus melakukan penyesuaian baru (Hurlock, 2005). Pada usia remaja 

merupakan proses dimana remaja menemukan jati dirinya. Menurut (Ali, 2004) 

Proses pencarian jati diri pada remaja dilakukan melalui identifikasi tokoh yang 

dipilih melalui lingkungan sosialnya yaitu kelompok teman sebaya memegang 

peranan penting dalam pemilihan tokoh yang diidentifikasikan.  

Remaja di dalam keluarga mempunyai anggota yang terdiri dari ayah, ibu, 

dan saudaranya, dimana urutan kelahiran anak di dalam keluar terdiri dari anak 

sulung, anak tengah, dan anak bungsu. Menurut ilmu tentang konsep urutan 

kelahiran (Birth Order) seorang anak akan menafsirkan posisinya dalam garis 

keluarga dan penilaian diri yang kemudian menjadi acuan dari reaksi di dalam 

hidup bermasyarakat. Dampak tersebut terasa dalam hubungan seseorang di dalam 

lingkungan pergaulan sebagai anggota keluarga, dalam karir, atau dalam 

bersosialisasi di masyarakat (Hadibroto, 2002).  

Pada anak sulung, Orang tua mempunyai harapan atau tuntutan yang 

tinggi terhadapnya. Anak sulung sering mendapatkan bantuan dari ibu dan orang 

dewasa, sedangkan anak tengah cenderung mempunyai karakteristik berorientasi 

pada kelompok teman sebaya (peer group) yang membantunya menjadi populer 

dan mempunyai banyak teman. Pada anak bungsu, adanya perhatian dan 

dukungan yang berlebihan dari orang tua dapat menyebabkan anak bungsu 
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senantiasa dianggap anak kecil, menjadi manja, kekanak-kanakkan, merasa lemah, 

dan egois (Gunawan, 2004).  

Dari hasil wawancara dengan salah satu subjek anak bungsu berjenis 

kelamin laki-laki berusia 16 tahun pada tanggal 25 april 2015 oleh peneliti. Subjek 

adalah individu yang tidak selalu menggantungkan orangtuanya. Subjek 

mengetahui bahwa orangtuanya perhatian dengannya. Seperti ketika subjek 

pulang terlambat, maka orangtuanya langsung bingung dan mencarinya sampai 

kedua kakaknya juga disuruh untuk mencari subjek. Namun subjek merasa bahwa 

orangtuanya lebih perhartian ke kakak perempuannya daripada dia. Subjek 

memiliki kemauan yang tinggi di dalam dirinya untuk bisa sama atau malah 

melebihi kakaknya, seperti dalam bidang akademis.  

Penyesuaian sosial pada remaja sesuai dengan urutan kelahirannya 

berpengaruh pada pencapaian kemandirian anak dan orangtua agar dapat menjadi 

dirinya sendiri (Hurlock, 2002). Melalui hubungan dengan teman sebaya anak- 

anak belajar berpikir secara mandiri, mengambil keputusan sendiri, menerima 

pandangan dan nilai-nilai yang asalnya bukan dari keluarga mereka, dan 

mempelajari pola perilaku yang diterima kelompok. 

Berdasarkan pada observasi, terdapat beberapa masalah yang terjadi pada 

remaja di lingkungan sekolah, antara lain (1) sebagian besar siswa memiliki geng 

atau kelompok pertemanan dan dari sebagian mereka ada yang tidak menyukai 

kelompok pertemanan satu dengan yang lain, (2) beberapa siswa yang suka 

meminta uang kepada temannya yang lain, (3) perilaku membolos siswa, (4) siswa 

yang tidak tertib terhadap mematuhi peraturan sekolah, seperti bermain sepakbola 
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diluar jam olahraga, tidak memakai seragam dengan tertib,dan (5) siswa yang 

sering gaduh ketika pelajaran berlangsung. Berdasarkan beberapa fakta-fakta 

masalah yang terjadi pada remaja yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa 

remaja di lingkungan sekolah tersebut tidak melaksanakan penyesuaian sosial 

dengan baik. 

Perilaku membolos siswa, sesuai dengan tribunjateng (2014) telah 

ditemukan sejumlah 20 orang remaja membolos oleh satpol PP dalam dua hari di 

kota Solo, seperti ujar sutarjo “Mereka kedapatan berada di warung untuk 

nongkrong dan membolos. Beberapa lainnya ketauan sedang asyik di game 

online, taman kota di area Stadion Manahan, Alun-alun Keraton Surakarta, arena 

permainan billiard”. 

Selain itu, fenomena adanya geng atau perkumpulan dalam pertemanan 

sebaya remaja sesuai dengan merdeka (2015) ditemukan aksi begal dari tujuh 

remaja yang masih berumur 14-17 tahun. Yang bahkan salah satu dari mereka 

masih SD.  

Fenomena yang ada sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarsidi 

terhadap siswa kelas IX SMP menemukan bahwa tingkat penyesuaian sosial anak, 

yang diperoleh melalui pengukuran sosiometri dari  teman sebaya dan guru,  dapat  

dengan  baik  membedakan  siswa  yang  kemudian  akan  putus sekolah  (tingkat 

penyesuaian sosialnya  rendah) dan mereka yang kemudian lulus SMU  dengan 

sangat baik yaitu mereka yang memiliki tingkat penyesuaian sosialnya tinggi 

(Tarsidi, 2007). 
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Berdasarkan fakta di atas, remaja sebaiknya memiliki penyesuaian yang 

baik dengan memiliki hubungan yang baik dengan mengembangkan persahabatan, 

menghargai nilai hukum dan norma yang ada di lingkungan sekolahnya. Namun 

kenyataannya sebagian besar siswa tidak mampu memiliki penyesuaian sosial 

dengan baik. Pada masa ini remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama 

teman-teman sebaya mereka. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa pengaruh 

teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih 

besar daripada pengaruh keluarga (Fitriyana, 2008). Oleh karena itu untuk 

mencapai penyesuaian sosial individu di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah teman sebaya, guru dan peraturan sekolah (Hurlock, 2002).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial individu di 

sekolah adalah teman sebaya. Teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan 

tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Peran teman sebaya dalam 

pergaulan remaja menjadi sangat menonjol. Hal ini sejalan dengan meningkatnya 

minat individu dalam persahabatan serta keikutsertaan dalam kelompok. 

(Santrock, 2007).  

Dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya, sebagai makhluk sosial 

manusia pasti membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk mencapai 

penyesuaian sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan 

yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, 

jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik (Walgito,2003). Begitu 

pula seorang remaja yang dituntut untuk menjalin hubungan sosial dan melakukan 
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penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, teman sebaya 

dianggap sebagai seseorang yang dapat memahaminya (Rahmawati, 2007). 

Pengaruh lingkungan diawali dari pergaulan dengan teman sebaya. 

Pengaruh teman sebaya tidak selalu berdampak negatif namun juga berdampak 

positif. Kelompok teman sebaya juga menjadi suatu komunitas belajar dimana 

terjadi pembentukan peran dan standar sosial yang berhubungan dengan pekerjaan 

dan prestasi (Santrock, 2007).  

Sesuai pernyataan diatas, penyesuaian sosial remaja sangat penting karena 

dapat mendukung terbentuknya jati diri yang positif ditengah pola asuh yang 

terjadi sesuai dengan posisi urutan kelahiran dan interaksi teman sebaya menjadi 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian sosial. Sehingga dalam 

penyesuaian soaial, remaja banyak menjadikan teman sebayanya sebagai 

gambaran tokoh bagi dirinya untuk berkembang ke arah yang positif agar dapat 

tercipta penyesuaian sosial yang baik. Namun dalam kenyataannya teman sebaya 

banyak menjadi faktor yang beresiko bagi penyesuaian sosial remaja. 

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan berbagai permasalahan 

yang muncul di kalangan remaja, menarik untuk melakukan sebuah penelitian 

dengan rumusan masalah “Apakah ada hubungan antara interaksi teman sebaya 

dengan penyesuaian remaja?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu 

mengadakan penelitian mengenai “Hubungan antara interaksi teman sebaya 

dengan penyesuaian social pada remaja” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara interaksi teman sebaya dengan penyesuaian sosial remaja  

2. Sumbangan efektif interaksi teman sebaya dengan penyesuaian sosial remaja  

3. Tingkat interaksi teman sebaya remaja  

4. Tingkat penyesuaian sosial remaja 

5. Tingkat penyesuaian sosial remaja berdasarkan urutan kelahiran 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis.  

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

informasi bagi pengembangan teori-teori psikologi khususnya psikologi sosial, 

psikologi pendidikan atau studi psikologi pada umumnya. 

2. Manfaat praktis : 

a. Bagi siswa : Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi 

terhadap siswa mengenai pentingnya interaksi teman sebaya terhadap 

penyesuaian sosial remaja di dalam lingkungan sekolah. 

b. Bagi orangtua : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan tentang 

interaksi teman sebaya dengan penyesuaian sosial, sehingga dapat 

memberikan lingkungan yang baik dan sesuai terhadap siswa di sekolah. 

c. Bagi guru : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

rangka penerapan metode pengajaran yang melibatkan kelompok belajar 
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sehingga dapat meningkatkan interaksi antar teman sebaya pada siswa 

didik.  

d. Bagi sekolah : Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu bahan masukan untuk meningkatkan penyesuaian sosial 

pada siswa melalui interaksi terhadap teman sebaya. 
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