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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Usia siswa SMP dapat dikategorikan dalam masa remaja awal, yaitu 12-15 

tahun (Monks, Knoers, & Haditono, 2004). Memasuki masa remaja, anak mulai 

melepaskan diri dari ikatan emosi dengan orang tuanya dan menjalin sebuah 

hubungan yang akrab dengan teman-teman sebayanya. Havighurst (dalam 

Hurlock, 1997) menjelaskan beberapa tugas perkembangan remaja yang 

berhubungan dengan perkembangan sosial emosional, yaitu menjalin hubungan 

dengan teman sebaya baik laki-laki maupun perempuan, mencapai suatu peran 

sosial baik bagi laki-laki maupun perempuan sesuai dengan jenis kelaminnya, 

melakukan perilaku sosial yang diharapkan, dan mencapai suatu kemandirian 

sosial dari orang tua dan dewasa di sekitarnya. Salah satu tugas perkembangan 

masa remaja yang tersulit ialah berhubungan dengan penyesuaian sosialnya. 

Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam suatu hubungan yang 

belum pernah dialami sebelumnya dan harus menyesuaikan dengan orang lain di 

luar lingkungan keluarga dan sekolah.  

Penyesuaian sosial bagi siswa sangat dibutuhkan saat berinteraksi dengan 

lingkungan di sekolah. Penyesuaian dimulai dari ketika awal mulai masuk 

sekolah, dimana siswa harus menyesuaikan dengan teman-teman baru, suasana 

baru, dan lingkungan yang baru. Menurut Kristianawati dan Djalali (2014), 

penyesuaian sosial sebagai salah satu aspek dari penyesuaian diri individu, yang 

menuju kepada kesesuaian antara kebutuhan dirinya dengan keadaan lingkungan 
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tempat ia berada dan berinteraksi secara efektif dan efesien. Penyesuaian sosial 

akan terasa menjadi penting, manakala individu dihadapkan pada kesenjangan-

kesenjangan yang timbul dalam hubungan sosialnya dengan orang lain. Betapapun 

kesenjangan-kesenjangan itu dirasakan sebagai hal yang menghambat, akan tetapi 

sebagai mahluk sosial, kebutuhan individu akan pergaulan, penerimaan, dan 

pengakuan orang lain atas dirinya tidak dapat dielakan sehingga dalam situasi 

tersebut, penyesuaian sosial akan menjadi wujud kemampuan yang dapat 

mengurangi atau mengatasi kesenjangan-kesenjangan tersebut.  

Secara ekstrim, Susilowati (2013) menegaskan bahwa ketika siswa 

mengalami transisi dari sekolah dasar menuju sekolah menengah atau sekolah 

lanjutan tingkat pertama, siswa menghadapi fenomena yang teratas ke bawah (top-

dog phenomenon), yaitu keadaan dimana siswa bergerak dari posisi yang paling 

atas menuju posisi yang paling rendah. Keberadaan seseorang di tempat yang 

baru, akan kembali pada posisi yang minim dengan penguasaan terhadap 

lingkungan barunya, sehingga oleh Santrock (2003), dinyatakan menghadapi 

fenomena yang teratas ke bawah (top-dog phenomenon). 

Penyesuaian sosial dibutuhkan bagi siswa saat siswa mengalami masa 

transisi seperti yang telah dipaparkan di atas. Disamping siswa dituntut untuk 

dapat menyesuaikan diri pada masa transisi dari sekolah dasar ke sekolah lanjutan 

tingkat pertama, siswa yang masuk SMP khususnya di dalam kelas juga dituntut 

untuk dapat bergabung dengan lingkungan kelasnya yang cenderung lebih 

beragam karakteristiknya. Penyesuaian sosial sangat penting bagi siswa karena 

dengan melakukan penyesuaian sosial yang baik, maka siswa bisa lebih terbuka 
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dan merasa tidak kesepian karena mereka sudah dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

Remaja dianggap memiliki penyesuaian sosial yang baik, jika perilaku 

remaja tersebut mencerminkan keberhasilan dalam proses sosialisasi sehingga 

cocok dengan tempat mereka menggabungkan diri dan diterima sebagai anggota 

kelompok maupun anggota masyarakat. Jika dikaitkan dengan lingkungan 

sekolah, penyesuaian sosial siswa yang efektif akan tercermin dalam sikap atau 

perilaku saling menghargai dan menerima hubungan interpersonal dengan guru, 

pembimbing, teman sebaya, mentaati peraturan sekolah dan berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan belajar dan kegiatan lainnya di sekolah (Pujasari, 2009). 

Penyesuaian sosial siswa yang efektif akan memberikan dampak positif terhadap 

penerimaan siswa dalam kelompoknya. 

Sebaliknya, penyesuaian sosial yang buruk akan memberikan dampak 

negatif terhadap penerimaan remaja dalam kelompoknya. Menurut Fitriah (2013) 

usaha penyesuaian sosial yang dilakukan remaja tidak selalu berjalan dengan baik, 

remaja yang cenderung mempunyai penyesuaian sosial yang buruk biasanya 

memiliki karakter yang lebih tertutup, kurang mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan. Namun tidak menutup kemungkinan seorang remaja yang 

mempunyai kepercayaan diri terlampau tinggi juga dapat diterima oleh 

lingkungannya. Seperti yang diungkapkan Hurlock (1997) bahwasanya kondisi 

yang menyebabkan remaja ditolak (sistem alienasi) salah satunya adalah perilaku 

yang menonjolkan diri, merasa dirinya yang terbaik sehingga tidak mau bekerja 

sama dan sering suka memerintah. Remaja yang seperti ini akan ditolak oleh 

lingkungannya. 
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Kenyataan yang terjadi adalah rendahnya penyesuaian sosial siswa di 

sekolah, hasil observasi awal pada tanggal 4 Oktober 2018 di SMP Negeri 1 

Sumberlawang dari banyaknya siswa yang kurang membaur dengan teman yang 

lain, mereka lebih suka bergaul dengan teman sekelasnya saja dikarenakan 

perbedaan kesenangan dan karakter. Bahkan ada beberapa siswa yang membentuk 

kelompok (genk) sendiri. Kasus penyesuaian sosial lainnya adalah ada beberapa 

siswa yang tidak dapat menyesuaikan penampilannya di sekolah, salah satunya 

adalah siswa berpenampilan, memotong dan mewarnai rambutnya mengikuti trend 

mode artis atau idola mereka. Padahal sekolah memiliki peraturan terkait 

penampilan siswa yang harus ditaati oleh seluruh siswa.  

Keberhasilan atau kegagalan siswa dalam proses penyesuaian sosialnya di 

sekolah berkaitan erat dengan faktor-faktor yang turut mempengaruhinya. 

Schneider (1964) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian 

sosial antara lain kondisi fisik, perkembangan unsur-unsur kepribadian, kondisi 

lingkungan, pengaruh budaya, dan kondisi psikologis. Salah satu aspek 

perkembangan unsur-unsur kepribadian dari faktor yang dapat berpengaruh kuat 

terhadap proses penyesuaian sosial siswa adalah kematangan emosi. Siswa 

sebagai individu dalam lingkungan sekolah dituntut untuk mampu menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dimana ia berada untuk dapat hidup dengan nyaman dan 

harmonis dengan keadaan lingkungan di sekitarnya (Hurlock, 2007). 

Penyesuaian sosial dan kematangan emosi siswa, dalam kehidupan 

manusia, ternyata memainkan peranan yang sangat penting. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Panth, dkk. (2015) bahwa penyesuaian dan emosi keduanya 

memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seseorang 
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adalah manusia sosial, yang hidup dalam masyarakat dan menghadapi setiap 

kondisi dan situasi kehidupan mereka di lingkungan (baik atau buruk) dari 

masyarakatnya. Dalam penyesuaian dan emosi kehidupan manusia, keduanya 

memainkan peran yang sangat mengesankan dan penting. Jika seseorang bisa 

menyesuaikan dengan baik, maka hidupnya juga sangat baik dan dapat 

menyesuaikan dalam setiap situasi (baik atau buruk) dalam hidupnya, jadi tingkat 

penyesuaiannya bagus. Dan seseorang itu merasa senang, gembira dan tenang, 

tetapi jika seseorang tidak melakukan penyesuaian dalam situasi kehidupan 

sehari-harinya sehingga dapat merasakan stres, menjengkelkan dan sedih, semua 

ini adalah jenis emosi. Jadi dapat dikatakan bahwa jika seseorang tidak melakukan 

penyesuaian dengan situasi kehidupan sehari-hari mereka, maka situasi ini juga 

mempengaruhi emosi mereka. 

Kematangan emosi berdasarkan uraian di atas mempunyai hubungan 

dengan penyesuaian sosial siswa. Ada beberapa penelitian terdahulu yang 

menemukan adanya hubungan kematangan emosi dengan penyesuaian sosial. 

Kristianawati dan Djalali (2014) menyatakan bahwa ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian sosial. Sehingga, 

semakin tinggi kematangan emosi semakin tinggi pula penyesuaian sosialnya. 

Temuan penelitian ini ternyata bertentangan dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Sharma, Prabhakar, & Madnavat (2013) dan Nehra (2014), dimana 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan kematangan emosi dengan 

penyesuaian sosial tidak signifikan. Temuan ini memungkinkan perlu adanya 

penelitian lanjutan, agar dapat diketahui adanya ketidakberartian temuan 

penelitian tersebut. 



6 

Kondisi penyesuaian sosial dalam adaptasi oleh siswa di SMP Negeri 1 

Sumberlawang juga pernah dialami. Pada saat siswa masuk sekolah hari pertama, 

beberapa siswa perlu ada penyesuaian peralihan dari sekolah sebelumnya dengan 

SMP Negeri 1 Sumberlawang. SMP tersebut adalah sekolah negeri yang paling 

tua di kecamatan Sumberlawang. Masyarakat di kecamatan Sumberlawang telah 

memberikan kepercayaan sebagai sekolah favorit. Seiring perjalanan waktu, dan 

adanya berbagai kebijakan pemerintah, penerimaan siswa di SMP Negeri 1 

Sumberlawang justru mengalami penurunan. Dinamika penyelenggaraan 

pendidikan SMP Negeri 1 Sumberlawang tidak mengurangi semangat guru dalam 

melayani pendidikan di Kecamatan Sumberlawang. Aneka latar belakang siswa 

yang berasal dari kalangan status sosial, ekonomi dan pendidikan tidak 

mengurangi guru dalam membantu penyesuaian sosial siswa. Latar belakang 

siswa yang berasal dari keluarga petani, buruh, karyawan swasta, pegawai negeri 

atau pekerjaan orang menjadi salah satu alasan siswa agar melakukan penyesuaian 

sosial. Atas alasan adanya perbedaan temuan penelitian dan keanegaragaman latar 

belakang kehidupan sosial siswa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul, “Hubungan Kematangan emosi dengan Penyesuaian Sosial”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah ada hubungan antara 

kematangan emosi dengan penyesuaian sosial siswa di SMP Negeri 1 

Sumberlawang?. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan uraian penelitian yang akan di lakukan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) hubungan antara kematangan emosi 
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dengan penyesuaian sosial siswa di SMP Negeri 1 Sumberlawang, 2) tingkat 

kematangan emosi siswa SMP Negeri 1 Sumberlawang, 3) tingkat penyesuaian 

sosial siswa SMP Negeri 1 Sumberlawang, dan 4) sumbangan efektif kematangan 

emosi terhadap penyesuaian sosial siswa di SMP Negeri 1 Sumberlawang.  

 

C. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:  

1. Subyek 

Bagi subyek dapat memberikan wawasan tentang kematangan emosi dan 

penyesuaian sosial sehingga subyek mampu melakukan apa saja yang 

dibutuhkan dalam penyesuaian secara sosial. 

2. Sekolah 

a. Kepala sekolah 

Manfaat bagi kepala sekolah adalah agar dapat memberikan kebijakan 

ruang waktu dan tempat serta guru pendamping agar siswa memperoleh 

kesempatan untuk melakukan penyesuaian sosial di lingkungan belajarnya. 

b. Guru 

Bagi guru dapat memberikan masukan dalam rangka menerapkan 

pendidikan serta metode pendidikan yang terkait dengan penyesuaian 

sosial seperti pendidikan akhlak, moral, dan metode kelompok. 

c. Orang tua 

Bagi orangtua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan tentang 

interaksi teman sebaya dengan penyesuaian sosial, sehingga dapat 
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memberikan lingkungan yang baik dan sesuai terhadap siswa baik di 

rumah maupun sekolah. 

3. Peneliti lain 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan untuk peneliti 

selanjutnya, khususnya mengenai hubungan antara kematangan emosi dengan 

penyesuaian sosial, dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam 

penelitian selanjutnya. 


