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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan secara luas dapat diinterpretasikan sejak manusia dilahirkan 

dan berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan. Hal demikian 

menjadikannya sebuah proses pada individu dalam penguasaan ilmu pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap selama hidupnya. Sebagaimana dikatakan oleh Crow dan

Crow (1984) dari pandangan psikologi, pendidikan dapat dinyatakan sebagai 

suatu proses dan produk. Pendidikan sebagai suatu proses meliputi semua bentuk 

kegiatan yang menguntungkan individu dalam kehidupan sosial dan  sebagai 

produk meliputi perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar. Hasil 

dari proses pendidikan  seorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah 

dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaiakan diri dengan kebutuhan-

kebutuhan hidup dan tuntutan masyarakat (Sunarto dan Hartono, 2006).

Pendidikan merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk bisa menyiapkan

masa depan dan sanggup bersaing dengan bangsa lain. Dunia pendidikan dituntut

memberikan respons lebih cermat terhadap perubahan-perubahan yang tengah

berlangsung di masyarakat. Menurut Widayati (2002), masyarakat menghendaki 

adanya perkembangan total, baik dalam visi, pengetahuan, proses pendidikan, 

maupun nilai-nilai yang harus dikembangkan bagi peserta didik, untuk 

menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Indonesia di masa 

depan mengisyaratkan perlunya sumber daya manusia yang kreatif, mandiri,
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inovatif, dan demokratis. Maka dunia pendidikan harus mempersiapkan dan

menghasilkannya.

Alternatif pendidikan yang ditawarkan untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas di antaranya adalah sekolah berasrama. Belajar di 

sekolah berasrama berbeda dengan belajar di sekolah biasa. Secara umum, orang 

tua menyekolahkan anak di sekolah berasrama dengan pertimbangan memiliki 

waktu belajar yang lebih panjang dan lebih fokus. Sekolah asrama menjadikan 

siswa untuk lebih mandiri dan lebih siap dalam mempersiapkan berbagai macam 

tantangan yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Selain itu, siswa 

dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan di asrama, 

sehingga kemampuan tersebut dapat memberikan manfaat bila terjun di 

lingkungan masyarakat nantinya.

Transisi memasuki sekolah menengah atas dari sekolah menengah pertama 

merupakan sebuah pengalaman normatif yang dialami siswa. Meskipun demikian, 

transisi tersebut dapat menimbulkan stres karena siswa akan menemui hal-hal 

yang baru di lingkungan sekolahnya, mulai dari teman, guru, peraturan sekolah, 

dan lain-lain. Ketika para siswa melalui transisi dari sekolah menengah pertama 

menuju sekolah menengah atas, mereka mengalami top-dog phenomenon, kondisi 

perubahan dari siswa yang paling tua, paling besar,  dan paling kuat di sekolah 

menengah pertama, menjadi siswa yang paling muda, paling kecil, dan paling 

lemah di sekolah menengah atas (Santrock, 2007). Hal seperti ini dialami oleh 

siswa kelas X SMA sehingga diperlukan penyesuaian diri.
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Schneiders (1964) berpendapat bahwa penyesuaian diri adalah usaha

individu untuk berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik, dan frustrasi

yang dialami dalam dirinya. Usaha individu tersebut bertujuan untuk memperoleh 

keselarasan dan keharmonisan antara tuntutan dalam diri dengan apa yang 

diharapkan oleh lingkungan. Penyesuaian diri juga dapat diartikan sebagai reaksi 

terhadap tuntutan-tuntutan pada diri individu (Vembriarto, 1993). Tuntutan-

tuntutan tersebut dapat digolongkan menjadi tuntutan internal dan tuntutan 

eksternal. Tuntutan internal merupakan tuntutan yang berupa dorongan atau 

kebutuhan yang timbul dari dalam diri yang bersifat fisik dan sosial. Tuntutan 

eksternal adalah tuntutan yang berasal dari luar diri individu baik bersifat fisik 

maupun sosial.

Penyesuaian diri merupakan salah satu persyaratan penting bagi 

terciptanya kesehatan mental remaja. Banyak remaja yang menderita dan tidak 

mampu mencapai kebahagiaan dalam hidupnya karena ketidakmampuannya 

dalam menyesuaikan diri. Kegagalan remaja dalam melakukan penyesuaian diri 

akan menimbulkan bahaya seperti tidak bertanggung jawab dan mengabaikan 

pelajaran, sikap sangat agresif dan sangat yakin pada diri sendiri, perasaan tidak 

aman, merasa ingin pulang jika berada jauh dari lingkungan yang tidak dikenal, 

dan perasaan menyerah (Hurlock, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh 

Abdullah, dkk. (2009) juga menunjukkan bahwa siswa yang tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan baik akan berpengaruh negatif pada prestasi 

akademiknya, siswa mengalami penurunan usaha dan kurangnya harapan yang 

realistik dalam bidang akademik. Menurut Fatimah  (2010), penyesuaian diri yang
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salah dapat mengakibatkan individu menunjukkan tiga bentuk reaksi, yaitu reaksi 

bertahan (defence reaction), reaksi menyerang (aggressive reaction), dan reaksi 

melarikan diri (escape reaction).

Penyesuaian diri diperlukan remaja dalam menjalani transisi kehidupan,

salah satunya adalah transisi sekolah, karena siswa mengalami  perpindahan dari 

sekolah yang lama ke sekolah baru yang lebih tinggi tingkatannya. Sunarto dan 

Hartono (2006) menjelaskan hal yang serupa, permasalahan penyesuaian diri di 

sekolah mungkin timbul ketika remaja mulai memasuki jenjang sekolah yang 

baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun lanjutan atas. Terlebih siswa harus 

menghadapi perubahan yang terjadi dalam dirinya tanpa orang tua di lingkungan 

baru yang menuntut siswa untuk hidup mandiri, yaitu di lingkungan asrama.

Transisi remaja ke sekolah asrama menghadapkan remaja pada perubahan-

perubahan dan tuntutan-tuntutan baru. 

Perubahan tersebut adalah lingkungan sekolah dan asrama yang baru, 

pengajar dan teman baru, aturan dan irama kehidupan asrama, serta perubahan 

lain sebagai akibat jauh dari orang tua. Sementara tuntutan yang harus dihadapi 

siswa adalah tuntutan dalam bidang akademik, kemandirian, dan tanggung jawab. 

Tuntutan akan kemandirian terlihat dari ketentuan yang mengharuskan siswa 

untuk mampu mengurus sendiri kebutuhan pribadinya. Tuntutan akan tanggung 

jawab adalah tuntutan terhadap siswa untuk mematuhi peraturan sekolah, 

peraturan asrama, mengikuti kegiatan sekolah dan asrama, serta menjalankan 

setiap tugas sekolah dan asrama secara bertanggung jawab sesuai dengan 

perannya. Tuntutan akademik yaitu tuntutan terhadap siswa untuk memiliki 



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

prestasi yang baik sesuai standar nilai yang ditetapkan sekolah. Perubahan-

perubahan tersebut dapat menimbulkan stres pada masa awal sekolah.

Penyesuaian diri terhadap tuntutan dan perubahan tersebut diperlukan remaja 

sebagai mekanisme yang efektif untuk menghindarkan terjadinya krisis 

psikologis, seperti stres dan keputusasaan (Calhoun & Acocella,1995).

Salah satu sekolah asrama adalah SMA MTA Surakarta. Semua siswa 

yang berada di dalamnya adalah murid SMA MTA Surakarta. Jumlah keseluruhan

siswa SMA MTA Surakarta kelas X 299 siswa, yang terdiri atas 145 siswa putra 

dan 153 siswa putri. Walaupun, tidak semua siswa SMA MTA Surakarta tinggal 

di asrama. Terdapat 225 siswa kelas X yang tinggal di asrama dengan jumlah 108 

siswa putra dan 117 siswa putri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penanggung 

jawab asrama SMA MTA Surakarta, dapat diketahui bahwa siswa kelas X berada 

dalam satu asrama dengan kakak kelasnya. Setiap harinya siswa kelas X dituntut 

untuk berinteraksi dengan teman-teman baru dan kakak kelasnya tersebut. Sebagai 

siswa kelas X yang berada dalam posisi yunior dan penghuni baru asrama, saat ini 

mereka masih merasa canggung untuk berinteraksi dengan teman maupun kakak 

kelasnya, sehingga belum dapat menyesuaikan diri dengan baik. Salah satu faktor 

yang menjadikan siswa mampu menyesuaikan diri di asrama dengan baik adalah 

hubungan interpersonal yang baik pula dengan teman-teman maupun kakak 

kelasnya.

Pada banyak remaja, peran teman sebaya merupakan aspek terpenting 

dalam kehidupan mereka. Teman sebaya mempunyai fungsi yang hampir sama 



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

dengan orang tua, teman dapat memberikan ketenangan ketika mengalami 

kekhawatiran (Desmita, 2011). Menurut Buhrmester (dalam Santrock, 2003) 

remaja yang tidak memiliki teman dekat akan merasa kesepian, depresi, tegang, 

dan memiliki harga diri yang rendah. Santrock (2003) juga menyebutkan 

persahabatan memiliki fungsi kebersamaan, stimulasi, dukungan fisik, dukungan 

ego, perbandingan sosial, dan keakraban atau perhatian. Hal ini diperjelas dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kusdiyati, dkk. (2011), bahwa 69 % siswa dapat 

menyesuaiakan diri dengan lingkungan sekolahnya akibat pengaruh positif dari 

teman sebaya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah, dkk. (2010) juga 

menunjukkan hal serupa. Proses penyesuaian diri siswa diawal masuk asrama, 

siswa mengalami perubahan pada diri sendiri dan lingkungannya. Siswa merasa 

sendirian jauh dari orang tua, namun siswa belajar untuk menjalin hubungan 

dengan siswa lain dan memperoleh keluarga baru. Hubungan yang erat antar 

siswa membuat hadirnya keluarga baru dalam asrama, sehingga siswa merasakan 

kenyamanan yang dirasakan di rumah. Siswa bisa saling membagi masalah 

dengan teman-temannya. Hubungan yang baik tersebut membuat siswa mampu 

menyesuaikan diri dengan baik di asrama.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan penanggung jawab 

asrama SMA MTA Surakarta, dapat diketahui pula bahwa banyak siswa asrama 

yang mengalami kesulitan melakukan penyesuaian diri di asrama. Hal ini dapat 

diketahui dari siswa yang sering minta ijin pulang saat akhir minggu, menangis 

bila dijenguk orang tua atau kerabat, melanggar peraturan asrama, menyendiri 
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karena belum kenal akrab dengan teman-temannya, suka mencari alasan sakit, dan 

lain-lain. Penelitian yang dilakukan oleh Sunahwa dan Warsito (2011) juga 

menunjukkan terdapat masalah-masalah penyesuaian diri di lingkungan asrama, 

misalnya siswa sering melanggar tata tertib, malas mengikuti kegiata asrama, 

tidak suka dengan makanan yang disediakan asrama, menyendiri, dan lain-lain.

Berdasarkan  wawancara tersebut diketahui pula padatnya jadwal yang 

diterima para siswa juga memberi dampak lain pada kehidupannya. Setiap hari 

siswa dibebani oleh kegiatan-kegiatan yang tidak ringan, mulai dari bangun tidur 

hingga tidur kembali diatur sedemikian rupa. Siswa merasa kelelahan dengan 

kegiatan-kegiatan tersebut dan banyak pula yang berdampak pada nilai 

akademiknya menurun. Permasalahannya adalah adanya siswa yang tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan kehidupan  asrama tersebut. Tidak jarang pula siswa 

keluar dari asrama sebelum lulus.

Pada tahun 2011 terdapat 5-10% siswa asrama SMA MTA Surakarta yang 

keluar dari asrama sebelum lulus dan untuk tahun ajaran 2012-2013 hingga 

September 2012 sudah terdapat 5 siswa kelas X yang keluar dari asrama. Hasil 

penelitian Yuniar, dkk. (2005) juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya 5-10%

dari siswa baru di lingkungan asrama Assalam Surakarta 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 pondok, dan 

sebagainya.
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Siswa yang memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan teman-

temannya akan lebih dapat meyesuaikan diri di lingkungan asrama yang baru. 

Teman sebaya merupakan lingkungan sosial pertama di mana remaja belajar 

untuk hidup bersama orang lain yang bukan anggota keluarganya. Siswa kelas X 

merasa perlu menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan teman baru dan 

kakak kelasnya karena menjalin hubungan yang baik dengan teman dapat 

membuat siswa kelas X menyesuaiakan diri dengan baik pula di lingkungan 

asrama. Keberhasilan penyesuaian diri siswa pada tahun pertama menentukan 

penyesuaian diri di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, siswa kelas X

dituntut memiliki kemampuan pertama dan baru dalam menyesuaikan diri serta 

dapat dijadikan dasar dalam hubungan sosial yang lebih luas. Mengembangkan 

dan menciptakan kemampuan komunikasi serta penyesuaian diri yang efektif 

bukanlah mudah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan berperilaku 

asertif (Setiono dan Pramadi, 2005).

Menurut Alberti dan Emmons (2002), perilaku asertif merupakan suatu 

kemampuan untuk mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia, yang 

memungkinkan individu untuk bertindak menurut kepentingan individu sendiri, 

untuk membela diri sendiri tanpa kecemasan yang tidak semestinya, untuk 

mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman, untuk menerapkan hak-hak 

pribadi tanpa menyangkal hak-hak orang lain. Berperilaku asertif berarti 

memberikan respons yang relevan dan konsisten dengan tuntutan konteks sosial 

tertentu. Dengan perilaku asertif siswa dapat menjalin hubungan interpersonal 

yang baik dengan orang lain dalam berbagai cara dan situasi.
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Perilaku asertif dapat menjadi solusi terbaik bagi siswa untuk dapat 

membela dan mempertahankan dirinya dalam dunia baru dalam bentuk yang 

rileks, lebih menyenangkan, dan lebih sehat bagi perkembangan psikologis siswa 

karena dengan perilaku tersebut siswa dapat menjalin hubungan interpersonal 

yang baik dengan  teman-teman barunya. Siswa yang memiliki perilaku asertif 

cenderung dapat bekerja sama, dapat berkembang untuk mencapai tujuan yang 

lebih baik, dan dapat  meningkatkan harga diri (Hamoud, dkk., 2011). Selain itu 

menurut Korsgaard, dkk. (dalam Zengel, 2009), kemahiran dalam ketrampilan 

asertif dapat meningkatkan hubungan antar pribadi dan interaksi dengan orang 

lain.

Sedangkan seseorang yang memiliki perilaku asertif yang rendah akan

mengalami kesulitan dalam menempatkan diri dalam kehidupannya, merugikan 

diri sendiri karena tidak jujur dalam mengungkapkan kebutuhannya, tidak 

berdaya, kepercayaan diri berkurang, dan terjadi kecemasan di dalam dirinya 

(Calhoun & Acocella, 1995). Perilaku asertif yang dimiliki siswa akan 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memenuhi kemampuan dalam menjalin 

hubungan antar pribadi tersebut, dan pada akhirnya menentukan kemampuan 

penyesuaian diri siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui

hubungan antara perilaku asertif dengan penyesuaian diri pada siswa kelas X 

asrama SMA MTA Surakarta dan melakukan penelitian yang berjudul: 

ntara Perilaku Asertif dengan Penyesuaian Diri pada Siswa Kelas X 

Asrama SMA MTA Surakarta .
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B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan antara perilaku asertif dengan penyesuaian diri pada 

siswa kelas X asrama SMA MTA Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara perilaku asertif dengan penyesuaian 

diri pada siswa kelas X asrama SMA MTA Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

pengembangan  ilmu psikologi, khususnya di bidang psikologi pendidikan dan 

psikologi sosial mengenai hubungan antara perilaku asertif dengan 

penyesuaian diri siswa sekolah asrama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

mengenali perilaku asertif, sehingga dapat membantu dalam penyesuaian 

diri siswa.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

mengenali perilaku asertif dan penyesuaian diri pada siswa, sehingga dapat 
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membantu apabila terdapat masalah penyesuaian diri yang muncul pada 

siswa.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya berkaitan dengan 

hubungan antara perilaku asertif dengan penyesuaian diri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


