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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, 

melalui pendidikan manusia dapat belajar demi kelangsungan 

hidupnya. Bagoe (2014, h.1) mengemukakan bahwa pendidikan 

adalah salah satu wadah untuk membentuk karakter manusia secara 

utuh. Pengertian pendidikan dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 

ayat 1 adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara”. Dalam UU No.20 tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan 

bahwa terdapat beberapa jalur pendidikan; jalur pendidikan adalah 

wahana yang dilalui peserta didik dalam mengembangkan potensi diri 

melalui suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Jalur pendidikan tersebut terbagi menjadi tiga, yang 

pertama pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua 

adalah pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal seperti halnya bimbingan belajar, les ataupun Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK). Kemudian yang ketiga adalah pendidikan 
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informal yaitu pendidikan yang didapatkan dari keluarga dan 

lingkungan.  

Demi menunjang proses pendidikan tentunya hampir seluruh 

manusia menempuh jalur pendidikan formal. Jenjang pendidikan 

formal terdiri atas pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD), 

pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan untuk pendidikan tinggi 

dapat diperoleh di perguruan tinggi atau universitas. Menurut Hayati 

(2013, h.152) sekolah adalah salah satu elemen pendidikan yang 

membantu pembentukan anak dan perbaikan pendidikannya. 

Membicarakan sekolah tentu tidak lepas dari istilah prestasi 

belajar. Menurut Safura dan Supriyantini (2006, h.28) prestasi belajar 

adalah hasil pencapaian dari sesuatu yang sudah dikerjakan setelah 

belajar. Sekolah yang baik tentunya akan menghasilkan siswa-siswa 

berprestasi. Dalam prosesnya untuk mengetahui prestasi belajar siswa 

perlu dilakukan penilaian. Penilaian yang biasa dilakukan adalah 

melalui ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir 

semester atau ulangan kenaikan kelas. Melalui penilaian inilah dapat 

diketahui prestasi belajar siswa.  

Bagi siswa, prestasi belajar dianggap penting karena dapat 

menunjukkan seberapa baik prestasi siswa tersebut di dalam kelasnya. 

Bagi siswa SMA prestasi belajar yang telah diraih nantinya akan 

berkontribusi langsung untuk memenuhi syarat mendaftar kuliah. 

Misalnya bagi siswa yang mengikuti SNMPTN (Seleksi Nasional 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri), prestasi belajar menjadi salah satu 

syarat yang digunakan untuk pertimbangan diterima atau tidaknya 

seseorang. Seperti yang dikatakan Usman (2015, h.41) bahwa prestasi 

belajar yang ditunjukkan dalam kelengkapan nilai rapor dan 

pencapaian nilai pelajaran menjadi salah satu indeks  dasar penentu 
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siswa lolos atau tidak dalam mengikuti SNMPTN yaitu indeks siswa. 

Sama halnya untuk mendaftar kuliah di Perguruan Tinggi Swasta, 

prestasi belajar juga menjadi salah satu syarat untuk mendaftar jalur 

PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) dan jalur prestasi 

(Anonim, 2015). Selain itu bagi sekolah, prestasi belajar dianggap 

penting karena dapat memperlihatkan seberapa berkualitas sebuah 

sekolah dalam mendidik siswa-siswanya.  

Di Indonesia banyak sekolah yang menyediakan atau 

mengharuskan peserta didiknya untuk tinggal di asrama. Menurut 

Tepy (2016, h.99) asrama adalah suatu wadah dalam lingkungan 

pendidikan dimana siswa hidup dengan mandiri (tidak bersama 

keluarga) yang dipersiapkan lewat berbagai aktivitas pembelajaran 

dan pembentukan karakter yang didukung fasilitas lengkap dengan 

tujuan utama guna mencapai visi dan misi institusi lembaga 

pendidikan tertentu. Dalam perkembangannya sekolah berasrama di 

Indonesia sudah mencakup semua jenjang pendidikan yaitu SD, SMP 

dan SMA contohnya di Kabupaten Semarang terdapat asrama untuk 

siswa laki-laki SD dan SMP Pangudi Luhur Ambarawa yaitu Asrama 

Sint Louis (Anonim, 2008), selain itu ada juga asrama untuk siswa-

siswi SMA Sedes Sapientiae Bedono yang masing-masing letaknya 

tidak jauh dari sekolah. 

Memilih sekolah berasrama tentunya diikuti oleh beberapa 

konsekuensi yang harus dijalani misalnya terpisah dengan keluarga 

dan lingkungan asal selama beberapa waktu hingga jenjang yang 

diambil selesai. Selain itu konsekuensi lain yang harus dihadapi 

adalah bertemu orang-orang, lingkungan dan kebiasaan baru yang 

dalam prosesnya tentu dibutuhkan penyesuaian diri apalagi untuk 

peserta didik di usia sekolah menengah atau remaja. Menurut Fatimah 

(2008, h.159) pada jenjang usia ini seseorang sedang berada diposisi 
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yang cukup kompleks karena seseorang tersebut baru saja 

menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya misalnya proses 

mempelajari nilai dan norma pergaulan dengan teman sebaya, 

penyesuaian diri dengan aturan yang ada dan sebagainya. Menurut 

Melati (2014, h.3) kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri 

mempunyai pengaruh yang cukup besar pada keadaan peserta didik 

untuk memberikan respon pada setiap keadaan yang dihadapi.  

SMA Sedes Sapientiae Bedono merupakan salah satu contoh 

sekolah berasrama di Jawa Tengah. Asrama terbagi menjadi dua yaitu 

asrama putra dan asrama putri, seluruh siswa asrama merupakan siswa 

yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan 

wawancara dengan suster pembimbing asrama kurang lebih 80% 

siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono adalah siswa asrama dan sisanya 

anak non-asrama, siswa non-asrama merupakan siswa yang berasal 

dari sekitar lingkungan sekolah. Siswa asrama diharuskan untuk 

tinggal di asrama selama beberapa waktu dan jauh dari keluarga serta 

lingkungan asalnya kemudian menyesuaikan diri di asrama bersama 

teman-teman baru dan tentunya dengan lingkungan serta kebiasaan 

baru. Berikut adalah data siswa asrama tahun ajaran 2016/2017: 

Tabel 1. Data Siswa Asrama Tahun Ajaran 2016/2017 

Siswa Asrama 
Kelas 

Total 
10 11 12 

Putri 57 53 37 147 

Putra 55 43 24 122 

Berdasarkan hasil wawancara pada 30 Maret 2017 dengan 

subyek A dan B yang merupakan siswa-siswi asrama SMA Sedes 
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Sapientiae Bedono, mereka mengatakan bahwa terdapat sebuah 

program 100 hari pertama dimana siswa siswi asrama dibatasi 

kebebasannya. Selama program tersebut mereka dilarang untuk 

berkomunikasi dengan orang tua dan tidak diperkenankan keluar dari 

asrama kecuali untuk bersekolah, selain itu mereka juga dilarang 

untuk berinteraksi dengan senior di sekolah maupun di asrama dan 

tidak diperkenankan menggunakan gadget. Terdapat perbedaan hasil 

wawancara yang menarik dari keduanya, subyek A yang berjenis 

kelamin perempuan mengatakan bahwa saat itu merupakan saat-saat 

yang berat untuk dilewati, banyak dari siswi asrama yang menangis 

karena rindu dengan keluarga dan mengeluhkan betapa berat program 

100 hari pertama tersebut sedangkan bagi subyek B yang berjenis 

kelamin laki-laki mengatakan bahwa ia dan teman-teman asramanya 

merasa enjoy karena bebas dari kekangan orang tua serta 

dimanfaatkan untuk saling mengenal dan men-support satu sama lain 

untuk bertahan dan tetap kompak. 

Setelah program 100 hari pertama, siswa mendapatkan rapor 

Ulangan Tengah Semester 1 dan kedua subyek wawancara 

mengatakan nilai yang diperoleh sangat buruk. Subyek A mengatakan 

bahwa nilai yang didapatkan merupakan pengaruh dari penyesuaian di 

asrama yang dirasa sulit membuat subyek A belum maksimal meraih 

prestasi belajarnya disekolah bahkan hingga waktu wawancara subyek 

A mengatakan bahwa banyak teman asrama putri yang belum mampu 

menyesuaikan diri dengan baik. Sedangkan subyek B mengatakan 

bahwa nilai buruk tersebut dikarenakan subyek belum mampu 

menyesuaikan diri dengan kebiasaan di asrama dan membuat subyek 

B kurang siap untuk menghadapi proses belajar disekolah dan 

menyebabkan prestasi belajarnya rendah. 
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Prestasi belajar yang baik amat dituntut SMA Sedes Sapientiae 

Bedono demi menjaga kualitas sekolah tersebut. SMA Sedes 

Sapientiae Bedono memiliki beberapa kebijakan bagi siswa dengan 

prestasi belajar yang rendah yaitu naik remidial, naik pindah dan drop 

out. Berdasarkan hasil wawancara dengan  karyawan bidang akademik 

pada 2 Maret 2017 naik remidial adalah syarat bagi siswa yang 

nilainya kurang untuk mengikuti remidial agar dapat naik kelas. 

Sedangkan bagi siswa yang memiliki nilai kurang melebihi batas 

maksimal kenaikan kelas namun setelah dianalisa masih mampu naik 

kelas disekolah lain maka siswa tersebut akan diberi kebijakan untuk 

naik pindah. Berbeda dengan drop out, sistem ini diberlakukan bagi 

siswa yang tidak naik kelas. Berdasarkan wawancara dengan guru 

bimbingan konseling pada 3 April 2017 kebijakan diatas diambil 

melalui rapat dengan guru mata pelajaran, wali kelas dan guru 

bimbingan konseling demi menjamin masa depan siswa siswinya. 

Dalam buku panduan peserta didik dituliskan syarat kenaikan kelas 

bagi siswa kelas 10 yang naik kelas 11 yaitu  maksimal mendapatkan 

empat mata pelajaran yang tidak mencapai KKM dan tidak terdapat 

nilai yang kurang dari 55 sedangkan untuk kelas 11 yang naik kelas 12 

hanya diperbolehkan maksimal tiga mata pelajaran yang tidak 

mencapai KKM, semua mata pelajaran ciri khas melampaui KKM, 

mata pelajaran  Matematika untuk program IPA dan Sejarah untuk 

program IPS melampaui KKM dan tidak terdapat nilai yang kurang 

dari 60.  

Pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat beberapa anak yang 

terkena drop out dan naik pindah yang dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 2. Data Siswa Tahun Ajaran 2015/2016 

Kelas 
Jumlah 

siswa 

Tidak 

naik 

kelas/ 

Drop 

out 

Naik 

pindah 

Naik 

kelas 

Kelas 10 135 5 10 120 

Kelas 11 IPA 17 - 1 16 

 IPS 80 - 6 74 

Kelas 12 IPA 31   
Lulus 

 IPS 65   

Total 328 5 17  

 

Dalam tabel tersebut siswa yang terkena drop out  seluruhnya 

adalah siswa asrama putra, namun berdasarkan wawancara dengan 

guru bimbingan konseling di tahun-tahun sebelumnya anak yang 

terkena drop out dan naik pindah dapat berasal dari siswa asrama 

putra dan putri maupun siswa non-asrama. Berdasarkan informasi 

yang diperoleh hampir setiap kenaikan kelas selalu saja terdapat siswa 

yang terkena drop out, naik pindah maupun naik remidial dan 

kebanyakan siswa yang terkena drop out karena tidak naik kelas 

adalah siswa kelas 10. Padahal berdasarkan wawancara dengan guru 

bimbingan konseling penerimaan siswa baru SMA Sedes Sapeintiae 

Bedono hanya melalui jalur prestasi dan jalur tes dengan menetapkan 

standar yang cukup tinggi melalui tes potensi akademik. Selain itu 

kegiatan di asramapun diisi kegiatan bermanfaat dan didalamnya 

sudah termasuk jam belajar yang cukup serta meminimalisir kegiatan 

yang sekiranya tidak perlu. Pada saat awal tahun ajaran barupun telah 

dilakukan tes inteligensi dengan menggunakan Intelligence Structure 

Test untuk menguji inteligensi siswa kelas 10. Berdasarkan Goleman 
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(dalam Thaib, 2013 h.385) inteligensi mempengaruhi 20% kesuksesan 

belajar seseorang. Menurut Hamdani (2011, h.139) inteligensi 

merupakan salah satu faktor prestasi belajar yaitu kemampuan belajar 

serta kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang 

dihadapi. Dimungkinkan semakin tinggi inteligensi seseorang semakin 

tinggi juga prestasi belajarnya. 

Selain itu berdasarkan wawancara dengan siswa asrama 

didapatkan informasi bahwa terdapat rapor sikap untuk siswa asrama. 

Guru bimbingan konseling menjelaskan bahwa rapor sikap tersebut 

cukup berpengaruh bagi siswa asrama karena apabila seorang siswa 

asrama direkomendasikan keluar dari asrama karena sikapnya buruk 

maka siswa tersebut diharuskan pula untuk pindah dari SMA Sedes 

Sapientiae Bedono. 

Dalam wawancara 17 Oktober 2016 suster pembimbing asrama 

menyampaikan terdapat tiga permasalahan yang menonjol di 

kehidupan asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono yaitu penyesuaian 

diri, sense of belonging, dan pembentukan karakter. Dalam Safura & 

Supriyantini (2006, h.28) disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa salah satunya adalah faktor 

penyesuaian diri. Fatimah (2008, h.194) menjelaskan penyesuaian diri 

merupakan suatu proses alami dan dinamis yang memiliki tujuan 

untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang sesuai 

dengan kondisi lingkungan. Namun, Adhisty (2015, h.3) 

mengemukakan bahwa tidak semua remaja mampu menyesuaikan diri 

dengan baik. Para siswa asrama diharuskan untuk menyesuaikan diri 

dengan baik di asrama maupun di sekolah. Karena apabila siswa 

asrama tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik maka akan 

mempengaruhi prestasi belajarnya. Seperti yang diketahui bahwa 

prestasi belajar yang rendah di SMA Sedes Sapientiae Bedono 
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menyebabkan beberapa siswa terkena naik remidial, naik pindah dan 

drop out dari sekolah tersebut. 

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui hasil wawancara 

dengan narasumber, terdapat dua hal mendesak yang perlu diteliti dan 

saling berkaitan yaitu penyesuaian diri dan prestasi belajar. Hal 

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Melati (2014) tentang 

hubungan antara penyesuaian diri dengan prestasi belajar peserta didik 

yang menggunakan subyek peserta didik kelas VIII SMP Bina 

Dharma 2 Bandung tahun ajaran 2013-2014. Dalam penelitiannya 

dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara penyesuaian diri 

dengan prestasi belajar. 

Adanya  siswa yang terkena drop out dan naik pindah karena 

prestasi belajar rendah menjadi permasalahan yang cukup serius demi 

menjaga kualitas SMA Sedes Sapientiae Bedono. Kebanyakan siswa 

yang terkena drop out dan naik pindah merupakan siswa asrama yang 

dimungkinkan memiliki masalah dalam penyesuaian diri seperti dalam 

hasil wawancara, oleh karena itu diperlukan penelitian untuk 

membuktikan hubungan antara penyesuaian diri dan prestasi belajar 

yang nantinya diharapkan dapat memberikan informasi secara empirik 

berkaitan dengan hubungan penyesuaian diri dengan prestasi belajar 

khususnya pada siswa asrama.  

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya tentang hubungan antara penyesuaian diri dengan prestasi 

belajar. Pada penelitian Melati (2014) dalam latar belakang 

disinggung bahwa penyesuaian diri yang salah menyebabkan 

fenomena kenakalan remaja sedangkan dalam penelitian ini berlatar 

belakang keingintahuan peneliti melihat apakah ada hubungan antara 

penyesuaian diri dan prestasi belajar berdasarkan banyaknya siswa 

drop out karena rendahnya prestasi belajar didalam lokasi penelitian. 
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Terdapat perbedaan subyek dan lokasi penelitian antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian kali ini, penelitian terdahulu 

menggunakan subyek peserta didik kelas VIII SMP Bina Dharma 2 

Bandung sedangkan penelitian kali ini memilih subyek siswa-siswi 

asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono yang memungkinkan memiliki 

kematangan emosi yang berbeda. Selain itu dalam penelitian terdahulu 

manfaat yang ingin dicari adalah untuk memberikan bukti empirik 

hubungan penyesuaian diri dan prestasi belajar serta pentingnya 

layanan bimbingan dan konseling demi mengembangkan kemampuan 

penyesuaian diri sedangkan dalam penelitian kali ini manfaat utama 

yang ingin dicari ialah dapat memberikan informasi secara empirik 

berkaitan dengan hubungan penyesuaian diri dengan prestasi belajar 

khususnya pada siswa asrama. 

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam dengan judul “Hubungan Penyesuaian Diri pada Siswa 

Asrama dengan Prestasi Belajar”.   
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui secara empirik 

hubungan antara penyesuaian diri pada siswa asrama dengan prestasi 

belajar. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap ilmu pengetahuan khususnya Psikologi Pendidikan 

terkait penyesuaian diri dan prestasi belajar. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan literatur rujukan bagi penelitian 

yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

secara empirik berkaitan dengan hubungan penyesuaian diri 

dengan prestasi belajar khususnya pada siswa asrama. 


