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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak 

menuju dewasa. Remaja merupakan masa perkembangan dari sikap 

bergantung terhadap orang tua karena belum mengetahui apa-apa dan 

membutuhkan banyak pembelajaran pada kala itu dan berkembang 

menuju ke arah kemandirian (Yusuf, 2016, h.122-123). Pada umumya 

di semua masa perkembangan manusia akan berhadapan dengan 

lingkungan baru. Hal itu akan dialami di masa remaja yang melewati 

masa transisi dimana remaja menemui kehidupan di dunia luar yang tak 

selamanya bergantung pada orang tua saja. Untuk bisa bertahan hidup 

dalam keadaan yang baru itu, remaja dituntut untuk menyesuaikan diri. 

Penyesuaian diri itu sendiri adalah proses dimana seseorang 

mencoba untuk menyeimbangkan antara keadaan dirinya dengan situasi 

yang dialaminya (Jain & Pasrija 2014,h.2). Penyesuaian diri itu akan 

diperlukan dan dialami oleh semua remaja di masa perkembangan 

hidupnya dalam menghadapi sekitar. 

Menurut Sobur (2013, h.524), ada sebagian orang menyesuaikan  

diri terhadap lingkugan sosial tempat individu bisa hidup dengan  

sukses, sebagian lainnya tidak sanggup melakukannya, individu 

mempunyai kebiasaan yang tidak serasi untuk berperilaku sedemikian 
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rupa, sehingga menghambat penyesuaian diri sosial baginya dan kurang 

menolongnya. Individu yang mampu melakukan penyesuaian diri 

dengan gembira akan mudah bergaul dengan teman baru, 

menumbuhkan kecenderungan baru dan mempelajari macam-macam 

perilaku, tetapi individu yang gagal dalam usaha penyesuaian diri 

dengan lingkungan baru itu akan menjauh dan menghindar dari 

temannya, bahkan mungkin mempunyai sikap bermusuhan sehingga 

remaja itu selalu dalam keadaan cemas dan tidak tenang (Sobur, 2013, 

h.524-526). 

Setiap remaja berhak menunjukkan dan memilih seperti apa 

reaksi yang akan muncul dalam situasi atau keadaan yang dihadapinya. 

Reaksi yang ditunjukkan itu yang akan mempengaruhi dan menentukan 

bagaimana perilaku remaja itu diterima oleh lingkungan sekitarnya. 

Menurut Desmita (2016,h.191-200), kebutuhan akan identitas diri 

merupakan salah satu aspek perkembangan psikososial yang cukup 

menonjol pada masa remaja. Hal ini terlihat bahwa adanya rasa 

keinginan untuk memiliki sesuatu, keinginan untuk berbeda dari yang 

lain, keinginan untuk dikenal dan keinginan untuk diterima oleh orang 

lain.  

Kehidupan dalam sekolah sebagai lingkungan pendidikan  

mempunyai pengaruh yang besar terhadap identitas remaja ini, bahkan 

dalam kehidupan mahasiswa yang tinggal asrama, yang dituntut untuk 
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mandiri dan meninggalkan keluarganya ini berpengaruh besar dalam 

perkembangan remaja dalam menentukan identitas dirinya. Mahasiswa 

yang diterima baik dengan mahasiswa lainnya yang ditunjukkan dengan 

mampu menyesuaikan diri dengan baik akan memudahkan mahasiswa 

bisa bertahan hidup dalam asrama. Tidak mudah apabila mahasiswa 

harus bertahan dan melakukan kegiatan semuanya sendiri saat hidup di 

asrama.  

Perbedaan kemampuan menyesuaikan diri yang dialami setiap 

remaja itu tentu ada faktor- faktor yang menyebabkannya. Nehra 

(2014,h.67),berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi 

penyesuaian diri remaja, yaitu:tingkat aspirasi, status sosial ekonomi, 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kecemasan frustrasi, dan 

diatas semua itu faktor kematangan emosi. Yusuf (2016,h.196-198), 

menambahkan bahwa kematangan emosi merupakan kemampuan 

individu untuk dapat berikap toleran, senang menolong orang lain, 

memiliki sikap hormat atau menghormati orang lain, ramah, 

mengendalikan emosi, dan dapat menghadapi situasi frustrasi secara 

wajar. Maka dengan itu remaja akan jauh lebih bisa mengendalikan 

emosi yang muncul dalam dirinya, tidak sembarangan untuk meluapkan 

emosinya terhadap seseorang. 
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Fase kehidupan emosi manusia itu sangat terlihat yaitu pada 

masa remaja, karena itu banyak tingkah laku yang kadang sulit untuk 

dimengerti atau bahkan diterima dengan pikiran yang baik (Walgito, 

2010,h.229-231). Remaja sendiri dalam tahap perkembangannya ini 

masih perlu melatih mengendalikan emosinya dalam menghadapi suatu 

tekanan dihadapannya. 

Bentuk-bentuk emosi positif itu sendiri seperti rasa sayang, suka 

dan cinta akan berkembang menjadi lebih baik. Perkembangan dalam 

bentuk emosi positif tersebut memungkinkan individu untuk 

menyesuaikan diri pada lingkungan dengan menerima dan membagikan 

kasih sayang untuk diri sendiri dan orang lain (Susilowati, 2013,h.105-

106). Selain itu, Widyasari (2008,h.7-10) berpendapat bahwa untuk 

dapat melakukan penyesuaian sosial yang baik, maka kematangan 

emosi mempunyai peran sangat penting. Remaja yang matang secara 

emosi akan lebih diterima oleh lingkungannya nanti sehingga itu akan 

jauh lebih memudahkan untuk melakukan penyesuaian diri. 

Manusia yang memiliki kematangan emosi akan memudahkan 

dalam menyesuaikan diri, juga diperkuat dengan hasil penelitian dari 

Susilowati (2013,h.107-111), yang menemukan bahwa ada hubungan 

positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian sosial pada siswa 

akselerasi yang ada di SMPN 1 Malang yang berjumlah 49 siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditunjukkan bahwa siswa 



 
 
 

 

9 
 

akselarasi yang memiliki tingkat kematangan emosi yang tinggi maka  

mereka juga akan dapat melakukan penyesuaian sosial yang baik 

dengan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya juga siswa akselarisasi yang 

memiliki tingkat kematangan emosi yang rendah maka siswa tersebut 

juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian sosial 

dengan lingkungan sekitarnya. 

Perkembangan kehidupan sosial remaja juga ditandai dengan 

gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam kehidupan mereka 

dan lebih didasarkan pada hubungan persahabatan (Desmita, 

2016,h.191-200). Terjadinya kesenjangan antar remaja juga tak dapat 

dihindari.  Mahasiswa yang tinggal di asramapun tidak lepas dengan 

adanya kesenjangan yang jauh lebih kompleks, karena adanya 

perbedaan budaya, adat, ras dan latar belakang yang mereka bawa dari 

keluarga mereka sejak kecil. Penyesuaian diri itu akan semakin terasa 

penting dan terjadi di saat adanya kesenjangan yang terjadi (Susilowati, 

2013,h.105).  

Pentingnya penyesuaian diri yang terjadi di asrama ini semakin 

terbukti, ketika peneliti mewawancarai beberapa mahasiswa di asrama 

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega (STT KAO), para 

mahasiswa itu menceritakan fakta-fakta yang terjadi dengan teman 

asramanya ataupun dirinya sendiri. Ketidakmampuan dalam 

penyesuaian ini terjadi oleh mahasiswa tingkat dua di asrama tersebut, 
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diketahui banyak anak yang dengan mudahnya marah dan tidak suka 

dengan teman satu kamar bahkan teman kelasnya, dikarenakan 

perbedaan pendapat dan nilai yang remaja yakini dan dibawa dari 

keluarga mereka. Salah satu fakta yang terjadi disana, ada salah satu 

mahasiswa yang memukul temannya karena temannya meminjam gelas 

tanpa minta ijin terlebih dahulu dan ada mahasiswa yang beradu mulut 

karena perbedaan dalam hal menyalakan dan mematikan lampu saat 

tidur. 

Perbedaan pendapat tersebut diakibatkan karena mahasiswa yang 

tidak mampu menyesuaikan diri, sehingga hal seperti itu akan 

mengakibatkan terjadinya perkelahian yang membuat pihak sekolah 

harus mengeluarkan disiplin berupa hukuman yang berdampak buruk 

bagi mahasiswa itu sendiri. Menurut data yang ada dalam STT KAO ini 

pada mahasiswa tingkat dua ada lima orang yang dikeluarkan ataupun 

mengundurkan diri. Akibat ini hanyalah salah satu akibat yang diterima 

mahasiswa yang tidak mampu menyesuaiakan diri dari sekian akibat 

yang ada seperti mudah cemas,ditolak temannya, dan lainnya. Anak-

anak yang ditolak adalah anak-anak yang tidak disukai oleh teman-

teman sebaya mereka (Desmita, 2016, h.191-200).  

Hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan mahasiswa asrama 

adalah memenuhi kebutuhan untuk belajar dan menjalin hubungan 

persahabatan yang baik dengan teman asrama. Menurut Yusuf 
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(2016,h.181), emosi merupakan faktor dominan yang memengaruhi 

tingkah laku individu, dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. 

Selain itu dalam hal persahabatan sangat penting agar mereka mampu 

bertahan hidup bersama selama di asrama yang mau tidak mau akan 

terus bertemu dan berinteraksi dengan cara menyesuaikan diri dengan 

baik terhadap siapapun. Kemampuan untuk menyesuaikan diri ini perlu 

diseimbangkan dengan perkembangan emosi yang baik. Apabila 

mahasiswa itu matang secara emosi yang ditandai dengan 

mengendalikan emosinya, maka sesama teman di asramanya pun akan 

merasa nyaman dan menerima keberadaan mereka sehingga mereka 

mampu menyesuaikan diri di asrama. 

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan 

antara kematangan emosi dengan penyesuaian diri yang dilakukan oleh 

mahasiswa yang hidup di asrama? 

 

B. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji secara empirik hubungan antara kematangan emosi dengan 

penyesuaian diri hidup di asrama. 
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C. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran atau 

sumbangan psikologi perkembangan berkaitan dengan kematangan 

emosi dan penyesuaian diri mahasiswa yang hidup di  asrama. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi pengelola dan pendidik mahasiswa asrama untuk 

menjadi bahan pengembangan bahwa begitu pentingnya kemampuan 

penyesuaian diri untuk hidup di asrama yang dikaitkan dengan 

kematangan emosi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


