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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Periode perkembangan manusia terdiri dari beberapa masa, salah 

satunya adalah masa remaja. Santrock (2003, h. 26 ) menjelaskan, masa 

remaja merupakan masa transisi dalam rentang kehidupan manusia yang 

menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa ini, 

remaja mengalami perubahan baik secara fisik, emosi, sosial, psiko-

seksual, intelektual maupun pemahaman dirinya (Agustiani, 2009, h. 

20).  

Hurlock  (1993, h. 209) berpendapat pada masa remaja ini, 

remaja dituntut untuk mencapai beberapa tugas perkembangan, salah 

satunya dalam dunia sekolah dan perguruan tinggi.  Dalam dunia 

sekolah dan pendidikan perguruan tinggi, remaja dituntut memiliki 

perkembangan keterampilan intelektual dan kecakapan sosial yang 

tinggi sehingga para remaja dapat aktif dalam berbagai aktivitas dan 

menguasai praktek. Tugas perkembangan tersebut harus dapat terpenuhi 

dengan baik sehingga para remaja tersebut bisa melanjutkan ke tahap 

perkembangan yang lainnya.  

Besarnya minat remaja terhadap pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh minat remaja dalam mempersiapkan pekerjaan/ karier. Remaja 

yang menaruh minat yang tinggi dalam dunia pendidikan, akan 

menganggap dunia pendidikan dan perguruan tinggi sebagai batu 
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loncatan. Sebaliknya, remaja yang tidak berminat dalam pendidikan, 

biasanya mereka akan menjadi orang yang berprestasi rendah hingga 

membenci sekolah (Hurlock, 1993, h. 220). 

Sebagai seorang remaja yang duduk di sekolah menengah akan 

sampai pada tingkat kematangan karir melalui aktivitas kegitan belajar 

yang berbeda-beda. Seligman  (dalam Marliyah, Dewi, & Suyasa, 2004, 

h. 61) mengatakan bahwa sejumlah karier mulai dibangun dan 

dikembangkan sejak masa sekolah dan karier dapat juga dikatakan 

sebagai suatu cita-cita yang diinginkan, baik yang berkaitan dengan 

suatu bidang pendidikan, pekerjaan maupun suatu profesi tertentu. 

Ada banyak jenis sekolah menengah yang dapat memberikan 

ketrampilan bagi para remaja untuk mengembangkan kemampuannya 

dalam kehidupan berkarir, salah satunya adalah SMK. Sekolah 

menengah kejuruan (SMK) merupakan pendidikan pada jenjang 

menengah yang mengutamakan pengembangan keterampilan siswa. 

Keterampilan yang dimiliki merupakan hasil dari pembelajaran di 

sekolah maupun di industri. Menurut Utomo (dalam Rozaq, 2012, h. 3) 

tujuan Sekolah Menengah Kejuruan yakni untuk mempersiapkan, 

memilih dan menempatkan calon tenaga keja sesuai dengan tanda-tanda 

pasar kerja. Secara garis besar tujuan diselenggarakan sekolah kejuruan 

adalah untuk membekali lulusan dengan kompetensi yang berguna bagi 

diri sendiri dalam karir dan kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Aquila (2012, h. 18) hal yang menarik SMK lainnya 

adalah adanya perbedaan kurikulum antara program SMA dengan 

SMK, hanya siswa SMK-lah yang mendapatkan elemen orientasi nyata 
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berupa pengalaman bekerja sedangkan ssiswa SMA tidak. Pengalaman 

bekerja masuk dalam kurikulum SMK yang dinamakan pengalaman 

Praktek Kerja Lapangan (PKL). Lama bekerja sekitar tiga hingga enam 

bulan pada saat siswa duduk di kelas X1 nantinya. Berdasarkan standar 

ISO yang diterapkan di SMK pun dijelaskan bahwa para siswa SMK 

dilatih untuk dapat bekerja secara terstruktur, cekatan dan rapi. 

Tuntutan seperti ini mengharuskan siswa SMK mempunyai 

karakteristik kepribadian dan mental yang kuat, serta disipin dalam 

bekerja 

Pendidikan kejuruan merupakan program strategis untuk 

menyediakan tenaga kerja tingkat menengah. Namun kenyataannya 

menunjukkan bahwa program ini kurang menarik perhatian kebanyakan 

orang tua dan anak-anaknya, terutama dari golongan ekonomi 

menengah ke atas. Demikian juga siswa yang prestasi akademiknya 

tinggi cenderung tidak memilih pendidikan kejuruan, melainkan 

pendidikan umum yang lebih leluasa untuk memasuki jenjang 

pendidikan tinggi. Usaha untuk menarik minat masyarakat termasuk 

remaja lulusan pendidikan dasar, untuk memasuki sekolah kejuruan 

memang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Usaha tersebut 

tidak cukup hanya dengan melakukan promosi dengan misalnya 

menggunakan media cetak dan menyebarkan informasi. Tetapi harus 

terlebih dahulu ditunjukkan hasil yang bermutu dan berdaya guna, 

melalui kualitas dan mutu pendidikan yang disediakan dalam sekolah 

tersebut. 
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Salah satu sekolah SMK di kota Semarang adalah SMK IPT 

Karangpanas, SMK ini merupakan salah satu pendidikan formal yang 

bertaraf nasional dibawah naungan yayasan Panti Asuhan Katolik. 

Meskipun sekolah ini merupakan sekolah swasta, namun siswa-siswi 

yang bersekolah di SMK IPT Karangpanas ini terdiri dari macam latar 

belakang, baik agama, suku dan lain-lain. Sekolah SMK ini  bertujuan: 

membawa anak didik bercita-cita luhur dan pantang menyerah; 

menyiapkan generasi muda memiliki jiwa muda dan memiliki cinta 

kasih kepada sesama; mempersiapkan generasi muda berketerampilan 

teknik yang baik serta kompeten dalam bidangnya;  membawa generasi 

muda menjadi manusia yang berkepribadian, bermoral tinggi, 

bertanggungjawab, jujur dan disiplin. Dalam setiap tahunnya SMK ini 

menerima ± 185 peserta didik baru. Saat ini SMK IPT Karangpanas 

memiliki tiga Kompetensi Keahlian, yaitu: Teknik Elektronika Industri 

(TEI), Teknik Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Pemesinan (TP). Visi 

dari SMK IPT Karangpanas ini salah satunya adalah membawa 

generasi muda menjadi manusia yang berkepribadian, bertanggung 

jawab, berdisiplin, jujur dan bermoral tinggi. 

SMK IPT Karangpanas juga telah memiliki hubungan/ relasi 

dengan berbagai perusahaan yang ada di Indonesia dan menjamin 

pekerjaan bagi peserta didik SMK ini. Hal ini terbukti dari beberapa 

lulusan SMK yang siap untuk bekerja dan banyak diterima di 

perusahaan-perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, seperti PT 

Honda, PT Djarum dan PT Gramedia Group. 



5 
 

SMK ini dalam mendukung visinya memberlakukan beberapa 

peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, salah satunya adalah 

dengan pemberian surat peringatan (SP). Surat peringatan ini diberikan 

secara bertahap yaitu  SP 1, SP 2 hingga jenis pelangaran yang sangat 

berat akan diberi sanksi dikembalikan kepada orang tua.  

Tata tertib yang dimiliki SMK ini juga sangat mempengaruhi 

nilai para siswa selama dalam proses belajar di sekolah, disini terdapat 

aturan yang jelas dan tertulis yang sudah disosialisasikan pada seluruh 

siswa ketika awal masuk sekolah. Tata tertib yang sering dilanggar 

adalah presentase absensi, presentase absensi ini  memiliki pengaruh 

yang besar dalam proses kenaikan kelas. Sekolah memberikan 

kesempatan absen untuk tidak mengikuti kegiatan proses pembelajaran 

sebesar 10% apabila lebih dari itu maka dapat dipastikan para siswa 

tersebut tidak bisa melanjutkan tahun ajaran selanjutnya.  

Tidak hanya sistem aturan sekolah saja yang cukup ketat, SMK 

ini juga memiliki standar yang cukup tinggi. SMK yang memiliki 

akreditasi “A” dan berstandar ISO (standar Internasional) ini memiliki 

seleksi penerimaan peserta didik baru yang cukup ketat. Terdapat 

beberapa tes masuk yang harus diikuti oleh para calon peserta didik 

baru. Tujuan  tes ini diadakan untuk mengukur kapasitas berpikir siswa, 

sehingga dari hasil tes ini dapat memberikan gambaran apakah calon 

siswa tersebut akan lebih berhasil dalam prestasi belajarnya di jenjang 

yang lebih tinggi atau tidak. Kemudian hasil dari tes-tes tersebut 

digunakan pula sebagai profil kemampuan akademik siswa yang 

dijadikan tolak ukur oleh guru dan sekolah untuk mengembangkan 
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proses pembelajaran di SMK ini dan dapat membantu para siswanya 

secara individual sehingga proses pembelajaran siswa menjadi lebih 

efektif dan optimal. Tes tersebut berupa: tes akademik, tes kesehatan, 

tes buta warna dan tes kepribadian. Dalam tes akademik, sekolah ini 

menargetkan skor yang cukup tinggi untuk dapat menentukan jurusan 

yang akan disarankan untuk peserta didiknya. Tes yang diadakan ini 

begitu ketat, selain beberapa manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya, 

tes yang dilakukan ini juga merupakan salah satu bagian sistem seleksi. 

Apakah calon yang akan diterima di suatu sekolah tersebut dapat 

memenuhi kemampuan persyaratan atau tidak. Jika kemampuan 

prasyarat yang diinginkan oleh sekolah tidak dapat dipenuhi, maka 

yang bersangkutan tidak diterima sebagai calon siswa.  

Selain itu SMK ini menggunakan presensi kehadiran calon 

peserta didiknya ketika masih berada di SMP, untuk mengetahui 

perilaku siswa apakah memiliki perilaku baik atau buruk.  

Meskipun sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang 

memiliki kualitas yang baik, namun terdapat beberapa masalah yang 

terjadi di sana. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, penulis 

mencoba melakukan wawancara kepada salah satu siswa yang ada 

disana dan melihat presensi kehadiran dan data siswa yang bermasalah  

yang dimiliki guru BK yang ada disana. Data mengenai pelanggaran 

yang dilakukan siswa kelas X dalam kurun waktu 1 semester, yaitu 

terhitung dari Juli 2016 hingga desember 2016, tercatat 124 

pelanggaran kedisplinan yang dilakukan dari 186 siswa kelas X.  
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Menurut wawancara dengan guru BK yang khusus menangani 

siswa kelas X yang ada disana pada tanggal 22 November 2016, 

masalah penyesuaian diri yang paling banyak terjadi, dibandingkan 

permasalahan lainnya. Permasalahan yang sering terjadi adalah masalah 

membolos dan datang terlambat. Selain, membolos dan datang 

terlambat banyak juga siswa kelas X yang mengenakan pakaian yang 

tidak sesuai dengan aturan sekolah, tidak mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh pihak sekolah, sopan satun dan bahkan ada beberapa 

siswa yang melanggar peraturan sekolah dengan merokok di 

lingkungan sekolah. Menurut guru BK tersebut, pelanggaran sekolah 

tersebut dilakukan oleh lebih dari setengah siswa di sekolah tersebut, 

namun pelanggaran-pelanggaran berat seperti membolos hingga 

berkali-kali dan merokok biasanya hanya dilakukan oleh siswa-siswa 

tertentu saja. 

Menurut guru BK tersebut sanksi yang diberlakukan bagi siswa 

yang melanggar aturan telah dilaksanakan seoptimal mungkin, sebagai 

contoh siswa yang datang terlambat selalu dikenai peringatan dan 

sanksi seperti push up atau scotjump, membersihkan toilet, bengkel 

sekolah dan lainnya. Siswa yang membolos hingga tiga hari berturut-

turut akan dipanggil ke ruang BK untuk dinasehati dan diberi 

peringatan, dan apabila hal tersebut masih berlanjut maka siswa 

tersebut dapat memperoleh surat peringatan, skorsing atau dipanggil 

orang tuanya ke sekolah, namun rupanya hal tersebut tidak membuat 

para siswa tersebut jera utuk mengulang perbuatan tersbebut. 
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Senada dengan keterangan guru BK, pada saat peneliti 

mewawancarai salah satu siswa kelas X TEI 1 pada tanggal 18 Maret 

2017 berinisial V yang sering dipanggil ke ruang BK. Siswa tersebut 

mengatakan bahwa dirinya mengakui mengalami kesulitan dan merasa 

keberatan  terhadap peraturan yang terlalu ketat yang diberikan oleh 

pihak sekolah, di semester 1 dirinya tercatat melakukan pelanggaran 

yakni terlambat lebih dari tiga kali dan tidak masuk tanpa keterangan 

(bolos) dua kali, akibat pelanggarannya ini V mendapat SP 1 dari 

sekolah. Menurut V sistem kehadiran disini sangat ketat sehingga sulit 

bagi dirinya untuk mengikuti proses kegiatan belajar dan 

mengakibatkan dirinya menjadi tertinggal beberapa mata pelajaran dan 

penurunan terhadap nilai akademisnya. Selain itu V juga mengatakan 

bahwa dirinya sering malas berangkat ke sekolah dan merasa jenuh 

dengan rutinitas bersekolah.V mengakui hal yang melatar belakangi ini 

disebabkan karena kebiasaan dirinya ketika di SMP yang sering 

mendapat keringanan sanksi ketika dirinya melakukan suatu 

pelanggaran. 

Kemudian Ibu N juga mengatakan bahwa terdapat beberapa 

siswanya sering datang mengeluh di awal tiga bulan pertama masuk 

sekolah karena kesulitannya dalam mengikuti proses pembelajarannya 

selama di sekolah dan pada pertengahan semester banyak siswanya 

yang sering juga datang terlambat masuk sekolah. Tidak sedikit upaya 

pembekalan yang dilakukan Ibu N untuk mengatasi rasa takut dan 

cemas berlebihan yang dialami siswanya, namun beberapa dari 

siswanya tersebut terlihat tidak mengalami perubahan dan 
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perkembangan yang cukup baik. Selama empat bulan awal proses 

pembelajaran berlangsung di SMK IPT Karangpanas Semarang, 

terdapat 9% (13 siswa) yang drop out. 

Selain itu,  tidak hanya siswa yang pada semester awal saja yang 

memilih untuk mengundurkan diri, beberapa siswa yang harus 

mengulang pelajaran di kelas X dikarenakan pelanggaran yang telah 

dilakukannya juga memilih untuk mengundurkan diri dengan alasan 

bahwa dirinya tidak bisa mengikuti aturan presensi kehadiran yang 

ditetapkan SMK tersebut. Tidak kurang dari tiga bulan kegiatan belajar 

dilaksanakan, siswa-siswa tersebut memilih untuk mengundurkan diri 

dan mendaftar di sekolah yang baru.   

Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

siswa kelas X diatas, Ibu N selaku guru BK yang khusus memegang 

kelas X mengatakan bahwa sebagian besar dari dari para siswanya  

yang melakukan pelanggaran tersebut adalah mereka yang tergolong 

memiliki keluarga dengan sosial-ekonomi sedang.  

Para siswa yang kerap kali melakukan pelanggaran diketahui 

bahwa pada saaat di rumah, mereka sangat jarang berkomunikasi dan 

berkumpul bersama-sama dengan keluarga, para siswa lebih sering 

berkumpul dengan teman-temannya di luar rumah (nongkrong bersama 

dengan teman-temannya di pinggir jalan, merokok atau bermain kartu 

dan play station) atau menyendiri di dalam kamar. Para siswa juga 

mengatakan bahwa (khususnya laki-laki) hal yang dilakukan sepulang 

sekolah biasanya hanya ganti baju, makan, kemudian pergi lagi dari 

rumahnya. Begitu pula dengan sebagian siswa perempuan biasanya 
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hanya bermain hingga menjelang maghrib dan kemudian lebih banyak 

menghabiskan waktunya di dalam kamar untuk bermain gadget.  

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat data pelanggaran yang 

terjadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang terdapat di 

SMK IPT Karangpanas adalah terkait dengan penyesuaian diri pada 

siswa baru karena pengaruh lingkungan. Hal ini bisa disebabkan dengan 

keadaan siswa saat berada di rumah, dimana para siswa ini jarang 

memiliki waktu kebersamaan bersama keluarga dan juga dikatakan 

bahwa di dalam rumahnya, tidak terdapat peraturan yang baku 

mengenai hak dan kewajiban atau tugas-tugas di dalam rumah bahkan 

terkadang para siswa ini pun tidak pernah ditanya apabila pulang 

hingga larut malam. Kesibukan orang tua siswa dalam mengejar karir 

membuat para siswa merasa lebih nyaman ketika dirinya berada di luar 

rumah. 

 Ditambah lagi keadaan sekolah para siswa sebelumnya, yang 

tidak memiliki aturan ketat seperti di SMK IPT Karangpanas Semarang 

ini, hingga akhirnya membuat siswa menjadi mudah tertekan dan 

menjadi tidak nyaman ketika harus menaati peraturan-peraturan yang 

berlaku di SMK IPT Karangpanas Semarang ini. Akibatnya sebagian 

besar siswa yang lebih memilih untuk tidak masuk sekolah dan tidak 

sedikit juga yang berakhir pada pengunduran diri siswa, ini dapat 

dibuktikan dari 13 siswa SMK IPT Karangpanas Semarang yang drop 

out. 

Sunarto & Hartono (1999, h. 222) mengatakan penyesuaian diri 

adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam 
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memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Siswa yang tidak 

mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan merasa 

mendapat tekanan, yang menyebabkan stress sehingga siswa memiliki 

kecenderungan untuk melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan 

bagi dirinya dibandingkan belajar. Jika hal ini dibiarkan maka akan 

mempengaruhi prestasi belajar para siswa. Hal ini tampak pada prestasi 

sekolah yang bisa menjadi tidak optimal, tidak sesuai dengan potensi 

yang dimiliki (Siswanto, 2007, h.71) 

Selain itu hal lainnya dapat dilihat dari munculnya  perasaan-

perasaan minder, indisipliner, kurang percaya diri, cemas hingga 

akhirnya siswa-siswi kelas X memilih untuk mengundurkan diri atau 

drop out dari sekolah tersebut. Fenomena ini sesuai dengan penjelasan 

Sunarto & Hartono (1999, h.238) dimana permasalahan penyesuaian 

diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja mulai memasuki 

jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun 

sekolah lanjutan atas. Para siswa mungkin mengalami permasalahan 

penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, mata pelajaran dan hal-hal 

baru lainnya yang ada di sekitarnya.    

Gunarsa (2004, h. 73) menyatakan ada orang yang cepat 

menyesuaikan diri terhadap perubahan, namun ada juga yang 

memerlukan waktu terhadap perubahan dalam dirinya dengan usaha 

penyesuaian diri seseorang mengadakan perubahan-perubahan tingkah 

laku dan sikap agar dapat mencapai kepuasan dan keberhasilan dalam 

aktivitasnya. Sunarto & Hartono (1999, h.222) juga menjelaskan bahwa 

penyesuaian diri yang sempurna tidak pernah dapat dicapai. Karena itu 
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penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat (lifelong 

process), dan manusia terus menerus berupaya menemukan dan 

mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang 

sehat.  

Penyesuaian diri merupakan hal yang penting bagi siswa SMK 

IPT Karangpanas bila siswa tidak mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekolahnya yang baru, maka siswa akan mengalami banyak 

konflik dan fokus yang dihadapi bukan lagi masalah akademik, namun 

masalah-masalah lain di luar akademiknya. Ketidakmampuan 

menyesuaikan diri para siswa tersebut dengan peraturan dan norma 

yang awda di lingkungan sekolah dapat memunculkan perilaku-perilaku 

yang bersifat maladjustif (Gunarsa, dalam Asmaranti, 2015, h.3). 

Contohnya adalah seperti yang terjadi pada salah satu siswa 

kelas X di SMK IPT Karangpanas. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 15 Desember 2016, R mengakui bahwa dirinya 

merupakan salah satu siswa bermasalah indisipliner dan beberapa kali 

mendapat  SP dari guru BK. Pelanggaran yang dilakukan R adalah 

berkelahi dan beberapa kali tidak mengikuti jam praktek. Menurut R, 

dirinya kerap kali terlibat perkelahian (perlawanan fisik) dengan 

temannya di sekolah hingga dirinya merasa puas. Selain itu  ia sering  

juga merasa jenuh dengan jadwal praktek di sekolah yang berlangsung 

hingga empat jam, dan pada jam istirahat lebih memilih duduk diam di 

kelas dibandingkan bermai dengan teman-teman lainnya. Hal ini 

membuat ia menjadi malas dan kurang merasa nyaman dengan salah 

satu guru praktek yang ada di sana dan keadaan lingkungan sekolahnya 
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sehingga nilai prestasinya menjadi menurun dibandingkan saat dirinya 

duduk di bangku SMP yang selalu mendapat peringkat kelas.  

Pada kasus R tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang yang 

tidak mampu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, akan 

menunjukkan tingkah laku  seperti: minder, kesulitan bergaul dan 

tertutup terhadap orang lain (Hidayat & Herdi, 2013, h. 36).  

Tuntutan-tuntutan yang dialami oleh R baik dalam diri maupun 

dari luar akan semakin bertambah, apabila ia tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut maka kematangan 

emosional individu dapat terganggu dan mengalami kesulitan. Hal ini 

dikarenakan penyesuaian diri menjadi proses untuk menyelaraskan 

antara tuntutan batin dengan tuntutan yang ada di luar dirinya 

sendirinya (Semiun, dalam Asmaranti, 2015, h. 8). 

Hariyadi mengungkapkan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi penyesuaian diri pada remaja. Salah satu faktor 

penyebab munculnya permasalahan penyesuaian diri adalah konsep 

diri. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar dan bukan merupakan 

suatu faktor bawaan dan berkembang melalui interaksi individu dengan 

lingkungan sekitarnya dalam bentuk umpan balik yang diterima dari 

orang-orang yang berarti bagi individu (Habibulah, 2010, h. 2). 

Ketidakmampuan penyesuaian diri siswa disebabkan oleh 

rendahnya konsep diri seseorang. Konsep diri dapat diartikan sebagai 

himpunan persepsi subjek tentang dirinya; himpunan karakteristik, 

atribut, kualitas dan kekurangan, kapasitas dan batas, nilai-nilai dan 

hubungan yang subjek ketahui untuk dijadikan deskriptif terkait dirinya 
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dan yang ia anggap sebagai data identitasnya (Machargo, dalam 

Sanchez & Roda, 2003, h. 97). Remaja yang memiliki konsep diri 

positif akan mampu menyelaraskan diri dengan lingkungannya yang 

pada gilirannya menjadi pendorong pencapaian penyesuaian diri yang 

tinggi (Pudjianto, dalam  Herningtyas, 2007, h. 3). 

Ada beberapa penelitian terkait dengan adanya hubungan konsep 

diri dengan penyesuaian diri. Salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Herningtyas (2007, h. 1), dimana dalam penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan positif antara konsep 

diri dengan penyesuaian diri di sekolah pada siswa kelas X SMU 2 

Bantul Yogyakarta. Variabel dalam penelitian ini adalah konsep diri 

dan penyesuaian diri di sekolah. Hipotesis dalam penelitiannya ini 

adalah adanya hubungan positif antara konsep diri dengan penyesuaian 

diri di sekolah. Semakin baik konsep diri maka semakin baik pula 

penyesuaian diri di sekolah.  

Dari berbagai fakta yang telah disebutkan di atas, diduga 

terdapat hubungan antara konsep diri dengan penyesuaian diri. Maka 

dari itu penulis tertarik untuk  mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara konsep diri terhadap penyesuaian diri pada peserta didik kelas X 

SMK IPT Karangpanas Semarang. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara konsep diri dengan penyesuaian diri pada peserta didik kelas X 

SMK IPT Karangpanas Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti bagi Ilmu Psikologi Perkembangan dalam hal penyesuaian 

diri di suatu lingkungan yang baru akibat rendahnya konsep diri  

pada remaja. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan akan dapat membantu para remaja 

untuk lebih menyadari dan mengerti permasalahan yang sebenarnya 

sedang dihadapi, sehingga ia dapat mengembangkan pola-pola 

perilaku penyesuaian diri yang lebih baik dan konstruktif dalam 

menghadapi suatu tantangan dan perubahan jaman yang sedang 

dihadapinya serta dapat mampu menerima keadaan dirinya, memiliki 

gambaran yang positif  dan selalu berusaha untuk mengembangkan 

dirinya demi masa depan yang lebih baik. Diharapkan pula bagi 

sekolah untuk memberikan penghargaan atau reward bagi siswa 

yang patuh pada aturan sekolah sehingga akan menjadikan motivasi 

secara tidak langsung bagi siswa yang serring melanggar aturan dan 

dapat mengurangi permasalahan yang sering terjadi di sekolah. 

 


