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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.01.   Latar Belakang Masalah 

Manusia dilahirkan untuk selalu berkembang. Perkembangan 

manusia dimulai sejak dalam kandungan hingga usia lanjut. Dalam 

perkembangan remaja tidak hanya fisik yang mengalami perubahan, tetapi 

sosial-psikologis, intelek, emosi, nilai, moral dan sikap pun ikut berubah (Ali 

& Asrori, 2016). Memahami perkembangan remaja, harus mengamati 

perubahan tingkah laku dan perubahan mental yang tersusun sistematis 

dengan melibatkan budaya, masyarakat, dan remaja itu sendiri (Agustian, 

2005). Disimpulkan perkembangan yang dialami manusia adalah penting, 

tidak terkecuali dengan perkembangan yang dialami saat masa remaja. 

Masa remaja dengan usia 16-18 tahun ditandai dengan berkurangnya 

aktivitas, yang melibatkan kedua orang tua dan digantikan oleh peran teman 

atau kelompok bermain dalam melaksanakan tugas (Hurlock, 2008). Remaja 

sulit untuk diajak berpergian dengan orang tua dan memilih teman untuk 

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Agustiani (2009) 

menyatakan bahwa remaja dituntut untuk memiliki tingkah laku yang sesuai 

dengan usianya. Kebutuhan akan sosial dan psikologisnya meningkat, 

mengakibatkan remaja lebih senang menghabiskan waktu dengan kelompok 

atau teman sebaya. 

Tugas perkembangan remaja yang sukar, berkaitan dengan 

perubahan sosial dan perubahan emosi. Remaja dengan rentang usia 16-18 

tahun adalah seseorang siswa menengah keatas yang membutuhkan teman 

dan senang jika teman sebaya menyukai dan menganggap keberadaannya 

(Sarwono, 2015). Minat sosial remaja ditunjukan dengan menganggap 

sebuah kelompok sebaya, pertemanan, perubahan perilaku sosial , dan 

pengelompokan sosial baru menjadi kunci utama di kehidupannya (Hurlock, 
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2008). Kelompok tersebut bukan kelompok yang penuh dengan aturan. Ini 

terbentuk, karena minat dan kesenangan yang dimiliki. Maka dari itu, 

penyesuaian sosial dibutuhkan seiring dengan peningkatan minat sosial. 

Penyesuaian sosial merupakan salah satu kategori dari penyesuaian 

diri. Menurut Schneiders (dalam PKBI, 2016) penyesuaian diri terdiri dari 

penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Remaja dalam hal ini mampu 

menyadari potensi dan penghambat pada dirinya. Penyesuaian pribadi ini 

berhubungan dengan penyesuaian sosial, dimana seseorang berusaha 

untuk berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya dengan hasil 

norma, aturan, dan hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

remaja dikatakan mampu melakukan penyesuaian sosial, jika dapat 

melakukan interaksi dan beradaptasi serta mampu mematuhi dan norma dan 

peraturan sosial yang berlaku dan bukan melarikan diri, sehingga 

menimbulkan kecemasan maupun rasa tidak puas. 

Penyesuaian sosial adalah kemampuan untuk bereaksi sesuai 

dengan lingkungan sosial, situsasi, dan hubungan (Schneiders, 1984). 

Menurutnya, untuk memenuhi kemampuan tersebut remaja harus 

menghormati hak orang lain dan mudah bergaul. Remaja harus mampu 

mengembangkan persahabatan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, 

mematuhi nilai sosial dan adat. Remaja yang mampu memenuhi prinsip yang 

ada, sudah jelas mampu melakukan penyesuaian sosial dengan baik. 

Tugas perkembangan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial 

yang baik menurut Lawton (dalam Hurlock, 2013) meliputi beberapa ciri-ciri : 

bersedia menerima tanggung jawab sesuai dengan usia,berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan yang diikuti, menyelesaikan masalah dengan bijak tanpa 

konflik, belajar dari kegagalan, berprestasi dalam kegiatan sosial dan 

akademis, dapat menunjukan kasih sayang ke orang lain, dapat mengatasi 

frustrasi dan emosi, dapat memusatkan pada tujuan, dan berkompromi 

dalam menghadapi masalah. Pada kenyataannya dalam melaksanakan 

penyesuaian sosial, remaja sering dihadapi permasalahan yang dapat 
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menghambat tercapainya tugas perkembangan. Masalah yang dihadapi 

remaja menurur Syamsudin (dalam Nurdin, 2009) meliputi :  

1. Masalah yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan psikomotor, 

seperti canggung dalam pergaulan karena body image tidak sesuai 

dengan self picture, merasa malu karena perubahan suara pada remaja 

laki-laki dan menstruasi pada wanita 

2. Masalah yang berkaitan dengan perkembangan kognitif dan 

kepribadian, yaitu mudahnya remaja terbawa arus pergaulan yang 

menjurus pada kegiatan yang bersifat merusak sebagai alasan mengatasi 

ketegangan emosionalnya. 

3. Masalah dengan perkembangan perilaku sosial, moral, dan religis 

seperti kenakalan remaja dalam bentuk tawuran pelajar, pencurian, 

perampokan, prostitusi, konflik dengan orang tua, dan penyalahgunaan 

obat terlarang. 

Permasalahan diatas sejalan dengan pendapat (Kar, Saha, & 

Mondal, 2016) yaitu ketika remaja yang sedang mengenyam pendidikan 

SMA gagal dalam melakukan penyesuaian sosial, akan kesulitan menaati 

aturan yang diberikan sekolah, guru maupun orangtua, serta tidak 

memberikan perhatian kepada teman atau kelompoknya. Hal tersebut 

menyebabkan remaja merasa cemas, frustrasi, dan depresi maka emosi 

remaja menjadi tidak stabil dan menyebabkan gangguan perilaku sehingga 

lebih agresif dan penyimpangan perilaku seperti tawuran, balap liar, minum-

minuman keras, bolos sekolah . Berdasarkan tugas perkembangan remaja 

dalam melakukan penyesuaian sosial, peneliti menemukan dampak dari 

permasalah yang dihadapi remaja dalam melakukan penyesuaian sosial 

yaitu perilaku menyimpang yang rata-rata dilakukan secara berkelompok di 

Kota Tegal tahun 2016-2017.  
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Gambar 1.01 : Data Kasus Perilaku Menyimpang di Kota Tegal Tahun 2016-

2017 

Data mengenai kasus narkoba, balapan liar, bolos sekolah, dan 

tawuran di kota Tegal  melibatkan kelompok atau komunitas yang rata-rata 

adalah pelajar menengah ke atas dan putus sekolah. Kasus tersebut 

didukung dengan pendapat yang menyebutkan bahwa dampak dari masalah 

pada remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah perilaku merokok, 

minum-minuman keras, mengonsumsi obat-obat terlarang, pesta, dan 

menolong orang lain (Hurlock, 2008). Perilaku tersebut muncul karena pada 

usia remaja, ingin diterima dalam sebuah kelompok, kesulitan dalam 

membedakan yang baik dan buruk sehingga norma teman sebaya yang 

menjadi pedoman (Sarwono, 2015).  Dari data yang ada kasus tertinggi 

adalah balapan liar dengan 126 kasus sehingga peneliti menjadikan 

komunitas Black Motor sebagai subjek penelitian yang rata-rata 

beranggotakan remaja usia 16-18 tahun. Peneliti melakukan wawancara 

pada empat narasumber remaja yang tergabung dalam komunitas Black 

Motor, untuk menggali bagaimana remaja pertengahan melakukan 

penyesuaian sosial. 

Wawancara pada narasumber pertama dengan inisial MR berusia 17 

tahun pada tanggal 12 Februari 2018. MR tertekan ketika diberikan tanggung 

jawab baru. Saat ada kegiatan jarang datang rapat, karena takut berbicara di 

depan umum. Tidak percaya diri karena berasal dari kabupaten. MR dalam 
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berinteraksi di kelompok, cenderung diam dan enggan memulai percakapan 

dengan lawan bicaranya. Kesulitan mengelola emosi negatif dan positif. Saat 

ditegur oleh rekannya ia justru menangis dan menghindari orang tersebut. 

Wawancara kedua dilakukan  pada AD berusia 16 tahun pada 

tanggal 12 Februari 2018. AD saat ditempatkan pada kelompok baru merasa 

kesulitan. Minder saat memperoleh teman baru, karena takut sifat cerewet 

AD tidak diterima. AD membatasi pertemanan dan sulit untuk nyaman 

dengan orang baru. Kesulitan mengeluarkan pendapat secara langsung 

dalam kelompoknya. AD juga sering mengkonsumsi minuman keras dan 

gugup saat tidak merokok. 

Narasumber ketiga adalah AI yang merupakan ketua komunitas 

Black Motor di Kota Tegal berusia 18 tahun. Wawancara dilakukan pada 

tanggal 21 Februari 2018. AI kesulitan dalam menerima pendapat orang lain 

dan memotong pembicaraan lawan bicaranya. AI pernah bertengkar dan 

merusak meja sekolah. AI ketika tidak merokok merasa kurang percaya diri, 

sehingga gugup ketika berbicara di depan umum. 

Wawancara terakhir dilakukan pada tanggal 12 Februari 2018, oleh  

wakil ketua Black Motor berinisial GR, berusia 18 tahun. GR senang ketika 

memiliki teman baru. GR orang yang humble dan tidak pemilih dalam 

bergaul. Memiliki empati dengan orang lain yang mengalami kesulitan. 

Dalam menerima pendapat orang lain GR merasa kesulitan, menyela dan 

mengambil keputusan sendiri. 

Kesimpulan dari wawancara dengan empat narasumber adalah 

remaja yang aktif dalam kegiatan komunitas pun mengalami kesulitan dalam 

melakukan penyesuaian sosial. Ini terlihat, dengan kesulitan dalam 

berinteraksi dengan orang lain seperti sulit menerima pendapat orang lain, 

marah, berkata kasar, menyela saat pendapatnya tidak disetujui. Mereka 

juga kesulitan dalam lingkungan baru, kurang percaya diri, takut ditolak, 

gugup menjadi kendala dalam melakukan penyesuaian sosial. . 
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Berdasarkan penjelasan tersebut maka kecerdasan emosi menjadi 

salah satu  faktor penentu dalam keberhasilan penyesuaian sosial. Ini di 

dukung dengan pendapat yang menyatakan penyesuaian sosial ditentukan 

oleh kondisi fisik, kematangan dan perkembangan emosi psikologis remaja, 

lingkungan dan budaya (Schneiders, 1984). Keterampilan kecerdasan emosi 

menjadi prediktor dalam pencapaian kepuasan hidup seseorang, kondisi 

psikologis yang sehat, serta interaksi positif dengan teman sebaya dan 

keluarga (Punia & Sangwan, 2011).  

Remaja dengan kecerdasan emosi memiliki keterampilan sosial yang 

baik, yaitu kemampuan dalam menjalin interaksi dengan orang lain. 

Kemampuan ini meliputi, rasa empati, memahami orang lain, memahami 

kebutuhan orang yang berbeda-beda, dan mendukung kemampuan orang 

lain (Praditsang, dkk , 2015). Keterampilan lain yang dimiliki remaja dengan 

kecerdasan emosi yang baik adalah mengenali emosi dan mengelola 

dengan baik sehingga memberikan respon yang tepat ke orang lain, serta 

mampu memotivasi diri dan orang lain (Singh, 2015). Melalui kemampuan 

tersebut remaja lebih bertanggung jawab, memiliki komitmen, jujur dan 

memiliki integritas sehingga dapat mencapai kesuksesan di kehidupan 

sosial. 

Remaja yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka akan 

memberikan penilaian terhadap obyek dengan bijak, sedangkan kecerdasan 

emosi yang buruk akan menilai obyek dengan emosi negatif, yang 

memengaruhi kemampuan remaja dalam penyesuaian sosial. Remaja 

pertengahan dengan kecerdasan emosional yang rendah akan bersikap 

tidak rasional dalam mengekspresikan emosinya. Remaja dengan kondisi 

seperti inilah yang menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan antar remaja, 

penggunaan obat-obatan terlarang, serta kenakalan remaja (Punia & 

Sangwan, 2011). Ini yang membuat penyesuaian sosial di lingkungan 

sekolah maupun masyarakat tidak dapat tercapai. 
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Penelitian (Igbo, dkk, 2016) kecerdasan emosional memiliki 

hubungan signifikan dalam menentukan penyesuaian sosial. Perbedaan 

studi ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu 

menggunakan subjek mahasiswa semester 1 sedangkan saat ini subjek 

yang akan diteliti adalah komunitas remaja. Penelitian lain yang membahas 

hubungan  kecerdasan emosional dan percaya diri dengan penyesuaian 

sosial (Kristianawati & Djalali, 2014) semakin tinggi kecerdasan emosi, maka 

kemampuan menyesuaikan sosial semakin baik. Penelitian tersebut tidak 

hanya meneliti penyesuaian sosial dan kecerdasan emosional saja, namun 

meneliti kepercayaan diri.  Penelitian milik Gaikward (2015) menyatakan 

tidak ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan penyesuaian 

sosial pada siswa SMA sastra. Penelitian lain yang mendukung studi ini 

adalah penelitian mengenai “Emotional Intelligence and Sosial Adaptation of 

School Children” (Punia & Sangwan, 2011).  

Hasil penelitian yang ada, sejalan dengan pendapat bahwa dalam 

perkembangannya, remaja madya usia 16-18 tahun akan mengalami periode 

perubahan (Hurlock, 2008). Periode tersebut ditandai dengan  emosi yang 

meninggi, perubahan minat sosial, perubahan nilai-nilai, dan  menuntut 

kebebasan namun takut untuk bertanggung jawab. Berdasarkan uraian 

diatas, maka permasalahnya adalah apakah ada hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan penyesuaian sosial pada remaja pertengahan 

di komunitas Black Motor Kota Tegal?. 

 

1.02. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empirik apakah ada 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan penyesuaian sosial pada 

remaja pertengahan. 
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1.03. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu : 

1.03.01. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu 

psikologi khususnya psikologi sosial dan psikologi perkembangan 

berkaitan dengan kemampuan remaja dalam melakakukan penyesuaian 

sosial dan kecerdasan emosional yang dimiliki. 

1.03.02.  Manfaat praktis 

Memberikan informasi tentang penyesuaian sosial dan kecerdasan 

emosional pada remaja.

 

 

 

 

  

 
 

 


