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PENDAHULUAN 

 

Seorang anak pada perkembangannya diawali oleh pendidikan informal 

yang diperoleh dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kalinya 

seorang anak mendapatkan pembinaan, terutama yang terkait dengan 

pengembangan kepribadian. Keluarga merupakan tempat yang penting bagi anak 

untuk memperoleh pengalaman bersosialisasi. Segala perilaku orang tua di dalam 

rumah akan menjadi teladan bagi anak-anaknya dan akan berpengaruh terhadap 

kepribadian mereka. Orang tua sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan 

psikologis anak. Pemenuhan kebutuhan psikologis akan membantu perkembangan 

mental, emosional, dan sosial anak secara baik.  

Setelah mendapatkan pendidikan dalam keluarga, seorang anak akan 

mendapatkan pendidikan formal. Pada pendidikan formal, kerjasama antara orang 

tua dan sekolah dalam pengembangan potensi anak menjadi sangat penting. 

Dengan perkataan lain, pada pendidikan formal bukan berarti orang tua akan 

terlepas dari tanggung jawabnya dalam mendidik anak. Apabila anak berada di 

luar lingkup sekolah maka tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari orang 

tuanya.  

Bila seorang anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari 

orang tuanya maka akan mencari perhatian di luar lingkungan keluarga. Ini 

artinya keberhasilan pembelajaran terhadap anak dalam dunia pendidikan formal 

sangat bergantung kepada dukungan dan kasih sayang orang tuanya.  

Kondisi di luar lingkungan keluarga sangat beragam. Fenomena yang 

terjadi dalam situasi sosial dan akademik di SMP Negeri 9 Surakarta sebagai 
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setting penelitian menunjukkan berbagai persoalan. Hasil wawancara terhadap 2 

guru bimbingan penyuluhan SMP Negeri 9 Surakarta menunjukkan bahwa secara 

umum persoalan yang sering dihadapi oleh remaja di SMP terkait dengan 

penyesuaian diri adalah mengenai iklim sosial  dan akademik. Aturan sekolah 

berkaitan dengan kedisiplinan dan norma yang berlaku, misalnya remaja di SMP 

melanggar aturan penggunaan sepatu, dan membawa handphone. Iklim sosial 

berkaitan dengan interaksi antara remaja di SMP dengan guru, staf administrasi, 

dan kepala sekolah, misalnya ada remaja di SMP yang dikucilkan teman sekelas 

karena lamban bertindak, sering terlambat masuk sekolah, dan berkata yang tidak 

sepantasnya.  

Ada kondisi yang mendukung perkembangan anak secara positif dan 

banyak pula yang justru menjerumuskan anak. Oleh sebab itu peran orang tua 

dalam mengembangkan kepribadian anak sangat urgen. Peran utama orang tua 

antara lain adalah menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat membantu 

mengembangkan potensi anak, kecerdasan dan rasa percaya diri anak.  

Memasuki masa remaja, peran keluarga menjadi makin penting, karena 

masa remaja merupakan masa yang sangat sensitif bagi perkembangan jiwa anak. 

Kehidupan jiwa anak pada masa ini seringkali tidak stabil dan selalu bergejolak. 

Menurut Sobur (2003) pada masa transisi, remaja mengalami perubahan fisik 

yang begitu cepat. Akibatnya remaja mengalami ketidak seimbangan emosi. Pola 

hubungan remaja dengan situasi sosialnya mulai berubah. Ia mencoba 

menemukan jati dirinya.  
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Orangtua di dalam keluarganya dan guru di sekolah perlu berusaha untuk 

memahami tentang permasalahan yang dihadapi remaja. Remaja sangat 

membutuhkan keselarasan dalam perkembangan dirinya, terutama keharmonisan 

hubungannya dengan lingkungan sosial disekitarnya. Herero, Maestre, & 

Gonzales (2008) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian 

informasi yang negatif dapat memberikan kecemasan yang lebih tinggi kepada 

anak. Ini artinya informasi yang diterima seseorang dari luar dapat mempengaruhi 

psikis seseorang. Sementara itu seringkali orang tua dengan sengaja atau karena 

ketidaktahuannya memberikan pernyataan yang justru menimbulkan 

ketidaknyamanan psikis anaknya. 

Gerungan (2004) menyatakan bahwa manusia selalu berupaya 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan perkataan lain, agar interaksi 

berjalan baik, remaja diharapkan mampu menyesuaikan diri terutama terhadap 

lingkungan sosialnya. Dengan begitu ia dapat menjadi bagian dari lingkungan 

secara selaras dan harmonis tanpa menimbulkan masalah pada dirinya. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari & Ahyani (2012) tentang penyesuaian 

diri remaja menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial 

dengan penyesuaian diri. Dengan perkataan lain, penyesuaian diri bagi remaja 

ternyata merupakan hal yang penting. 

Sobur (2003) menjelaskan bahwa masa peralihan adalah masa yang tidak 

mengenakkan bagi remaja. Pada masa ini seorang remaja sering dihadapkan pada 

kesulitan hidup, terutama kehidupan dalam konteks sosial. Dengan perkataan lain, 

remaja yang berada pada masa peralihan akan mengalami kesulitan dalam 
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pengembangan dirinya. Secara esensial Sobur  (2003) menegaskan bahwa 

perkembangan  pada hakikatnya adalah proses perubahan yang berhubungan 

dengan kehidupan jiwa seseorang. Perubahan tersebut dicerminkan dalam 

perilaku. Ini berarti bahwa cerminan perilaku yang dapat diamati menunjukkan 

sebuah usaha penyesuaian diri seseorang. Oleh karena itu para remaja harus 

mendapat perhatian khusus dalam perkembangan jiwanya.  

Apabila kematangan emosional anak sudah terbentuk, maka anak akan 

menjadi lebih percaya diri dalam pergaulan pada tempatnya berada, baik di dalam 

keluarga maupun di luarnya. Kepercayaan diri ini menjadi penting, agar anak 

dalam perkembangannya baik perkembangan aspek emosional maupun 

kecerdasan intelektual, dapat berjalan secara seimbang. Seorang anak yang secara 

emosional tumbuh dengan baik, ia akan memiliki kemampuan kontrol terhadap 

dirinya secara baik pula. Berbagai tuntutan psikologis perkembangan remaja 

hendaknya dipahami para orangtua, guru dan remaja itu sendiri, terutama dalam 

hal penyesuaian diri. Berdasarkan hasil penelitian Endah Susilowati (2013) 

diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kematangan emosi dan penyesuaian diri. Sejalan dengan penelitian Djalali dan 

Kristianawati (2014) dalam penelitiannya menyatakan ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kematangan emosi dan penyesuaian diri. Artinya bahwa 

apabila kematangan emosi remaja tinggi biasanya akan diikuti penyesuaian diri 

yang tinggi begitu pula sebaliknya. 

Kehidupan di sekolah menjadikan persoalan penyesuaian diri sebagai 

sesuatu yang krusial bagi remaja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaur 
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(2013) menyimpulkan bahwa pentingnya problem penyesuaian diri berkaitan 

dengan aspek emosi dan sosial. Barangkali ada remaja SMP terutama yang baru 

memasuki sekolah mengalami tekanan psikis. Tekanan psikis ini mungkin 

disebabkan oleh kesulitan melakukan penyesuaian diri dalam situasi sosial dan 

akademiknya yang baru di sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryani, 

Syahniar & Zikra (2013) menunjukkan bahwa penyesuaian diri remaja terhadap 

perubahan psikologis berada pada kategori kurang baik. Ini artinya penyesuaian 

diri bagi remaja remaja bukanlah suatu hal mudah. 

Gerungan (2004) menyatakan bahwa dalam arti yang luas penyesuaian diri 

merupakan upaya seseorang untuk mengubah dirinya sesuai dengan keadaan 

lingkungan. Penguatan tersebut bersumber dari dalam diri seseorang. Hal ini 

disebabkan mereka yakin bahwa mereka dapat mengontrol penguatan yang 

mereka peroleh. Tingkat penguatan bergantung pada perilaku mereka. Munir & 

Sajid (2010) menyatakan bahwa Internal Locus of Control menunjuk pada 

komitmen normatif dan afektif yang tinggi untuk berubah. Ini berarti diduga ada 

hubungan Internal Locus of Control dengan penyesuaian diri. Dugaan adanya 

hubungan Internal Locus of Control dengan penyesuaian diri didukung oleh hasil 

penelitian Yemen & Clawson (2003); Ghonsooly & Elahi (2010) yang 

menyimpulkan bahwa seseorang akan mencapai kesuksesan bila ia berkeyakinan 

bahwa ia merasa mampu mengontrol lingkungannya sendiri. Dengan perkataan 

lain, seseorang akan mencapai keberhasilan bila ia mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Ini berarti bahwa penyesuaian diri menuntut kemampuan 
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remaja untuk hidup dan bergaul terhadap lingkungannya, sehingga remaja merasa 

puas terhadap diri dan lingkungannya.  

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sharma (2012) 

menyimpulkan bahwa remaja SMP yang baru masuk sekolah memiliki kesulitan 

dalam penyesuaian dirinya baik secara emosional maupun sosial. Hasil penelitian 

ini hendaknya dapat mendorong lembaga pendidikan untuk secara serius 

memperhatikan faktor penyesuaian diri remaja di sekolah. Iklim sekolah dengan 

segala peraturan yang harus ditaati mungkin membosankan dan bahkan 

menjadikan remaja merasa terkekang. Akibatnya kondisi tersebut mendorong jiwa 

remaja untuk berontak. Oleh karena itu, remaja dituntut untuk dapat memiliki 

keterampilan sosial dan mampu berhubungan dengan orang lain, baik dengan 

teman atau dengan orang yang baru dikenalnya.  

Iklim akademik berkaitan dengan peraturan, mata pelajaran dan tugas- 

tugas yang harus dikerjakan. Remaja SMP kelas VII yang menjadi subyek 

penelitian ini, berada pada kisaran usia 14 – 16 tahun. Menurut Sobur (2003) 

masa remaja merupakan masa peralihan yang ditandai oleh emosi yang meledak 

dan tidak menentu. Pada rentang usia ini remaja belum memiliki kedewasaan, 

sehingga mereka mengalami kesulitan penyesuaian diri dalam kehidupan 

sosialnya di sekolah. Oleh sebab itu persoalan kemampuan penyesuaian diri 

menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus. 

Faktor eksternal yang berada di luar diri remaja seperti aspek dukungan 

keluarga memainkan peran penting untuk membentuk kepribadian remaja. 

Remaja di SMP Negeri 9 Surakarta sangat memerlukan dukungan keluarga dalam 
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membentuk kepribadiannya. Kepedulian orang tua terhadap kegiatan yang 

dilakukan anaknya di  sekolah merupakan faktor eksternal yang utama dalam 

pembentukan kepribadiannya.  

Remaja yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri akan 

menjadikan remaja tidak dapat berkembang secara maksimal, baik dari segi ilmu 

pengetahuan maupun dari segi kepribadian. Ini berarti remaja akan mengalami 

kegagalan dalam hidup bermasyarakat, baik di sekolah maupun di lingkungan 

keluarga. Padahal masyarakat adalah tempat belajar yang sesungguhnya. 

Masyarakat merupakan laboratorium bagi remaja untuk menggali ilmu 

pengetahuan dan pengalaman praktis. Dalam masyarakat, remaja akan berhadapan 

dengan tantangan hidup yang harus diatasi. Tantangan ini akan menjadikan 

remaja lebih kreatif, adaptif, dan responsif dalam hidup. Hal ini menunjukkan 

begitu luasnya dampak kegagalan penyesuaian diri bagi kehidupan masa depan 

remaja.  

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan fenomena di atas, penelitian 

tentang hubungan dukungan sosial, internal locus of control dan kematangan 

emosional dengan penyesuaian diri remaja menjadi sangat penting dilakukan.   
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