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BAB 1Pen dah ulua n  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan mahkluk sosial. Selama masa hidupnya 

manusia tidak terlepas dari manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari, 

manusia akan berhadapan dengan berbagai bentuk penyesuaian, mulai dari 

yang sederhana sampai dengan yang rumit (Choirudin, 2015). Kehidupan 

manusia sebagai mahkluk sosial berjalan seiringan dengan proses interaksi 

dan komunikasi dengan manusia lainnya, khususnya proses penyesuaian 

diri terhadap lingkungannya. Menurut pendapat Fatima (2008) dalam 

bukunya, tidak sedikit orang yang mengalami stress atau depresi karena 

ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang 

kompleks. Seperti yang dihadapi anak asuh di panti asuhan. Ditengah 

permasalahan yang dihadapi karena keberadaanya di panti asuhan yang 

mungkin tidak menguntungkan baginya, anak panti asuhan harus dapat 

memenuhi tuntutan sosial untuk tetap bisa menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.  

Panti asuhan merupakan tempat pengasuhan anak-anak yang 

karena sesuatu hal tidak bisa diasuh oleh orangtua kandung. Panti asuhan 

adalah lembaga yang berfungsi menampung anak-anak yang terlantar atau 

kehilangan satu atau kedua orangtuanya (Ningrum, 2012). Karena hakikat 

panti asuhan tersebut, maka anak-anak yang tinggal di panti asuhan diasuh 

oleh para pengasuh yang ditugaskan oleh panti. Anak asuh dalam panti 
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asuhan berbagi perhatian dan kasih sayang pengasuh dengan anak-anak 

lainnya.  

Saat usianya semakin bertambah mereka menjadi sadar tentang 

keberadaannya dan bahwa mereka berbeda dengan anak-anak pada 

umumnya. Ketika anak asuh di panti asuhan melihat anak-anak lain memiliki 

ayah ibunya sendiri, mereka menjadi bertanya-tanya tentang keberadaan 

orangtua dan alasan apa yang menyebabkan mereka tidak bersama 

orangtuanya saat ini, mengapa mereka pada akhirnya harus tinggal di 

tempat yang bernama panti asuhan.  

Adanya kesadaran diri bahwa ia berbeda dari remaja lainnya, 

membuat remaja panti asuhan mengalami kebingungan, perasaan tidak 

dicintai orangtua, rasa marah, rasa benci kepada diri sendiri yang di 

kemudian hari dapat mengganggu penyesuaian diri mereka dengan 

lingkungan di luar panti. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmah, Ilyas, dan Nurfarhanah (2014) menunjukan bahwa masalah yang 

dialami anak asuh  di panti asuhan adalah penyesuaian diri di lingkungan 

teman sebaya dengan presentase sebesar 35,42%. Menurut Willis (2014) 

penyesuaian diri merupakan kemampuan seseorang untuk hidup dan 

berinteraksi secara wajar, sehingga ia merasa puas terhadap diri sendiri dan 

lingkungannya. Penyesuaian diri juga merupakan salah satu persyaratan 

penting bagi terciptanya kesehatan jiwa dan mental seseorang (Kumalasari 

dan Ahyani, 2012). 

Menurut Groark, McCall, dan Fish (dalam Andrean dan Akmal, 2019) 

anak-anak yang menghuni panti asuhan biasanya mengalami penundaan 
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hampir pada setiap aspek perkembangan baik fisik, mental dan sosial-

emosional mereka. Salah satu tugas perkembangan remaja adalah mampu 

mencapai relasi baru dan lebih matang dengan teman sebaya (Havighurst 

dalam Agustiani, 2006). Adanya keterlambatan perkembangan pada remaja 

panti asuhan, menyebabkan terhambatnya tugas perkembangan remaja 

untuk membangun relasi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya, baik di 

dalam lingkungan panti asuhan maupun di luar panti asuhan.  

Anak-anak yang tinggal di panti asuhan biasanya menjadi sangat 

kaku ketika berada  dalam situasi sosial dan menjadi kesulitan dalam 

membangun hubungan interpersonalnya dengan orang lain (Andrean dan 

Akmal, 2019). Mengingat pentingnya kemampuan dalam membangun relasi 

dan keterlibatan sosial, semestinya remaja panti asuhan bisa menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sosialnya baik di dalam maupun di luar panti asuhan. 

Sehingga remaja panti asuhan dapat berkembang di lingkungan sosialnya 

secara wajar. Untuk memulai interaksi yang sederhana saja seringkali 

menjadi hal yang sulit dilakukan oleh remaja yang tinggal dipanti asuhan, 

terutama penyesuaian diri dengan masyarakat sekitar di luar panti. 

Remaja yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

baik, akan memenuhi karakteristik penyesuaian diri. Seperti yang 

dikemukakan oleh Schneiders  (dalam Indrawati dan Fauziah, 2012) 

karakteristik penyesuaian diri yang baik tidak memiliki mekanisme 

psikologis, tidak akan menunjukan emosi yang berlebih, tidak memiliki 

perasaan frustasi pribadi, mampu mempertimbangkan sesuatu secara 

rasional dan mampu untuk mengarahkan diri, kemampuan untuk belajar, 
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kemampuan menggunakan pengalaman masalalu untuk menemukan 

problem solving, dan memiliki sikap realistik dan objektif. 

Pada kesempatan ini peneliti telah mendapatkan data wawancara 

dari salah satu remaja panti asuhan di Kota Semarang. Remaja berinisial 

MS saat ini duduk di bangku SMA kelas X, dan informasi dari ibu asuh MS 

adalah remaja yang penurut di panti asuhan, namun sangat pendiam di 

sekolah. Hal ini disebabkan karena ia pernah beberapakali mendapat 

perlakuan diskriminasi oleh teman-temannya di sekolah.  

“Kalau kerja kelompok seperti dibedakan sekali di kelas. Mereka suka pilih-
pilih, selalu jadi anak buangan yang tidak dapat kelompok. Jadi saya 
merasa bisanya hanya menjadi beban dan menyusahkan. Saya jadi minder 
mbak, kalau ingin menawarkan diri untuk bergabung di kelompok duluan. 
Saya pernah mempunyai 1 teman, tetapi orangtuanya menyuruh dia untuk 
menjauhi saya, karena saya tinggal di panti asuhan dan dianggap anak 
yang bermasalah. Padahal saya hanya ingin berteman, tidak mencari 
masalah. Hingga saat ini hubungan saya dengan teman saya, menjadi tidak 
baik. Dampaknya sekarang saya takut jika mulai ada yang mendekati (untuk 
berteman). Masih ada sedikit perasaan sakit hati karena merasa tidak 
pantas. Di kelas saya memilih untuk tidak dekat dengan siapapun, trauma 
mba jika permasalahan tersebut terulang kembali. Malas juga karena 
beberapa teman ada yang berpura-pura baik. Hal ini mengingatkan saya 
dengan perasaan benci ke diri sendiri dan sesekali merasa orangtua saya 
tega memasukkan saya di sini (panti asuhan).”  

Dari pernyataan MS diatas menunjukan bahwa MS tidak memiliki 

kemampuan kerjasama dengan teman-temannya dalam kerja kelompok dan 

tidak menaruh minat untuk berteman dengan teman sekelasnya. Hal ini 

menunjukan adanya emosi yang berlebih dari MS saat disebut sebagai anak 

yang bermasalah sehingga kemudian MS merespon masalah tersebut tanpa 

menggunakan kontrol emosi. Emosi yang berlebih menyebabkan MS tidak 

dapat berpikir jernih, MS memutuskan untuk tidak berteman dengan 

siapapun di kelas. Adanya beberapa kondisi sulit yang dialami oleh remaja 

panti asuhan seperti MS akan membawa dampak negatif bagi mereka, 
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seperti menarik diri dan sulit untuk menjalin hubungan sosial serta memiliki 

masalah sosial di sekolah baik dengan teman maupun guru (Tsuraya dalam 

Andrean dan Akmal, 2019). MS menganggap semua temannya di dalam 

kelas adalah musuh, sehingga MS memiliki permasalahan sosial di sekolah 

yaitu sulit menyesuaikan diri dengan teman di kelas. Hal ini sesuai dengan 

salah satu karakteristik yang dipaparkan oleh Schneiders (dalam Indrawati 

dan Fauziah, 2012)  di atas, bahwa seseorang dapat menyesuaikan diri 

dengan baik jika orang tersebut tidak memiliki emosi yang berlebih. 

Disebutkan juga karakteristik penyesuaian diri yang lain yaitu 

seseorang yang menyesuaikan diri dengan baik tidak memiliki perasaan 

frustrasi pribadi. Jika seseorang mengalami frustasi maka sulit untuk 

menguasai dirinya dan tidak dapat memberikan reaksi yang normal 

terhadap permasalahan yang dihadapi. Adanya permasalahan pertemanan 

di kelas, menyebabkan MS menjadi trauma untuk menjalin pertemanan di 

sekolah terutama di kelas. MS merasa tidak puas akan dirinya dan 

kenyataan hidup yang harus dihadapinya, mengapa harus ada di panti 

asuhan, kemudian sesekali juga MS membenci orangtuanya karena 

menyerahkan dirinya di panti asuhan. Hal ini membuat MS memiliki 

perasaan frustasi pribadi akan dirinya yang menyebabkan MS merasa 

kurang pantas berteman dan menganggap semua teman adalah musuh 

sehingga akan menghambat penyesuaian dirinya di sekolah. 

Meskipun harus mengalami kondisi yang berbeda, terdapat pula 

remaja panti asuhan yang dapat menyesuaikan diri baik di lingkungan panti 

maupun di luar panti asuhan. Salah satunya remaja yang berinisial TS, 

bercerita mengenai pengalamannya bahwa TS menjadi sorotan di 
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lingkungan luar sekitar panti asuhan karena keberadaanya sebagai 

penghuni panti asuhan.  

TS merasa dibedakan, keberadaanya di panti asuhan seringkali 
dipertanyakan. Apa alasannya, bagaimana sejarahnya, dan dimana 
orangtuanya. Padahal hal-hal yang berkaitan dengan masalalu adalah luka 
bagi TS. TS memiliki pertanyaan yang sama atas dirinya, tetapi sampai 
sekarang tidak pernah tahu apa jawabannya. Hal ini mengingatkan TS 
terhadap luka dan rasa bencinya ke orangtua. “Mengapa menerima saya 
pak? mengapa tidak dibiarkan mati saja? jika sudah besar akan hidup susah 
selalu diejek seperti ini” ibu panti asuhan bercerita bahwa TS pernah 
mengucapkan kalimat seperti itu kepada bapak panti. Hal ini terjadi karena 
kesedihan TS sudah tidak terbendung lagi. Namun untuk saat ini, TS sudah 
berangsur-angsur membaik. TS juga sudah memiliki beberapa teman dari 
luar panti asuhan. TS berusaha tidak peduli dengan omongan yang kurang 
mengenakan dari orang lain, bahkan TS juga berani untuk menegur apabila 
ada oranglain yang membicarakan hal negatif tentang anak-anak di panti 
asuhan. TS juga bercerita bahwa merasa kasihan dengan MS yang selalu 
menyendiri karena TS pernah mengalami hal yang sama dengan MS. 

Dari pengalaman TS, terlihat bahwa TS memiliki penyesuaian diri 

yang baik, hal ini sesuai dengan salah satu  karakteristik penyesuaian diri 

yang dipaparkan Scheneiders (dalam Indrawati dan Fauziah, 2012). Dari 

kisah TS, menunjukan bahwa TS dapat menggunakan pengalaman 

masalalunya sebagai pelajaran untuk memecahkan masalah. Pengalaman 

TS yang tidak menguntungkan seperti diejek, ditanyai mengenai 

masalalunya, dipandang negatif, dan lain sebagainya memunculkan 

keberanian dari TS untuk menegur. Keberanian itu selanjutnya untuk 

membuktikan kepada teman-temannya bahwa tidak semua anak panti 

asuhan pantas disebut lemah. Keberanian yang dimiliki TS membuat 

beberapa teman-temannya menjadi memahami keberadaan TS sebagai 

anak panti asuhan.  Hal ini berbuah baik, setelah melewati pengalaman 

yang buruk akhirnya TS memiliki beberapa teman dari luar panti asuhan. 

Artinya TS mulai berani untuk menjalin pertemanan dan menjadikan masa 
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lalu yang buruk untuk memecahkan masalah sehingga TS memiliki 

penyesuaian diri yang baik. 

Kemampuan setiap remaja dalam menyesuaikan diri berbeda-beda, 

tergantung faktor-faktor yang memengaruhi. Soeparwoto, Hariyadi, 

Hendriyani, dan Litfiah (2003) mengelompokkan beberapa faktor-faktor 

penyesuaian diri menjadi dua, yaitu faktor penyesuaian diri internal dan 

eksternal. Prasangka sosial menjadi salah satu faktor eksternal yang 

memengaruhi seseorang bagaimana orang tersebut dapat menyesuaikan 

diri terhadap lingkungannya. Peneliti memilih faktor prasangka sosial 

sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Prasangka sosial yang diartikan 

dalam penelitian ini adalah persepsi prasangka sosial dari remaja panti 

asuhan terhadap lingkungan sosialnya. Purwasito dalam Sihabudin dan 

Amiruddin (2003) mengungkapkan bahwa prasangka adalah cara pandang 

atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif dan berpotensi 

terhadap kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Prasangka semakin lama 

akan memunculkan sikap diskriminatif tanpa alasan-alasan yang objektif 

(Gerungan dalam Sihabudin dan Amiruddin, 2008). 

Menurut penjelasan Groark, McCall, dan Fish (dalam Andrean dan 

Akmal, 2019) anak-anak yang tinggal di panti asuhan biasanya mengalami 

penundaan pada setiap aspek perkembangan fisik, mental, dan sosial-

emosionalnya. Bukan hal yang mudah bagi remaja panti asuhan untuk 

melakukan penyesuaian diri, maka tidak jarang ditemui remaja panti asuhan 

yang menjadi penyendiri dan sulit bergaul. Latar belakang yang dimiliki oleh 

anak panti asuhan, seperti terlahir dari keluarga miskin dan krisis identitas 
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dapat menyebabkan terjadinya gangguan psikologis pada anak panti 

asuhan (Rahma, 2011).  

Berdasarkan latar belakang yang dimiliki anak panti asuhan, akan 

membentuk pandangan masyarakat yang cenderung negatif dan 

menimbulkan persepsi prasangka sosial. Walgito (2003) berpendapat 

bahwa prasangka timbul dari proses kognitif yang apabila seseorang 

mempersepsikan orang lain atau kelompok lain dan memasukkannya dalam 

suatu kategori tertentu akan menimbulkan dampak munculnya prasangka. 

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya persepsi 

menimbulkan kategorisasi, lalu membawa dampak kepada prasangka.  

 Persepsi merupakan proses pemberian makna, interpretasi dari 

stimulus yang diterima oleh individu, yang dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal dari masing –masing individu (Arifin, Fuady, & Kuswarno, 

2017). Remaja panti asuhan mempersepsikan seseorang atas dasar 

pengalaman yang didapatkan, baik pengalaman menyenangkan atau 

pengalaman yang menyakitkan. Winingtyas (2013) menjelaskan bahwa 

seorang siswa dalam lingkungan sekolahnya dikatakan baik dalam 

menyesuaikan diri atau tidak ditentukan dari persepsi terhadap penilaian 

dan pandangan lingkungan tempat mereka bersosialisasi. Aspek-aspek 

dalam persepsi meliputi aspek kognisi, mengenai cara berfikir dan memberi 

makna dari sebuah rangsangan. Kedua aspek afeksi, mengenai cara 

individu untuk mengekspresikan emosi terhadap rangsangan (McDowell dan 

Newell dalam Sudarsono dan Suharsono, 2016). 
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Remaja yang tinggal di panti asuhan terbiasa dengan stigma 

masyarakat yang mengkategorikan panti asuhan sebagai tempat “buangan” 

bagi anak-anak yang tidak diinginkan orangtua atau anak terlantar. 

Penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-

tuntutan yang bersumber baik dari dalam dirimaupun lingkungan sosial guna 

mencapai keharmonisan antara diri dengan lingkungannya (Clarabella, 

Hardjono, & Setyanto, 2015). Prasangka sosial yang diukur dalam penelitian 

ini adalah persepsi prasangka sosial yang dirasakan oleh remaja panti 

asuhan terhadap lingkungan sosial di luar panti asuhan. Remaja yang 

tinggal di panti asuhan dikatakan dapat menyesuaikan diri jika mampu 

belajar tentang bagaimana pandangan orang lain dan memenuhi tuntutan 

sosial terhadap remaja panti asuhan sehingga hal itu akan memengaruhi 

bagaimana remaja panti asuhan menyesuaikan diri di lingkungan sosialnya.  

Penelitian mengenai hubungan persepsi prasangka sosial dengan 

penyesuaian diri pernah dilakukan oleh Ginting (2019). Subjek dalam 

penelitian ini adalah Mahasiswa Papua di asrama Kabupaten Trambrauw di 

Yogyakarta dengan jumlah subjek 58 orang. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, hasil yang diperoleh sebesar -0,636 dengan taraf 

signifikansi p=0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara prasangka sosial terhadap penyesuaian diri pada mahasiswa 

Papua. 

Penelitian lain telah dilakukan oleh Candra dan Nastasia (2018) 

yang membahas topik penelitian mengenai korelasi antara prasangka 

dengan penyesuaian diri mahasiswa Tionghoa. Dalam penelitiannya Candra 

dan Nastasia juga  mengungkapkan adanya hubungan negatif yang 
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signifikan antara prasangka sosial dan penyesuaian diri. Subjek yang diteliti 

adalah mahasiswa etnis Tionghoa di Kota Padang sebanyak 159 orang. 

Dari hasil penelitian, diperoleh nilai korelasi -0,594 dengan taraf signifikansi 

p=0,001. Artinya semakin rendah persepsi terhadap prasangka sosial pada 

mahasiswa etnis Tionghoa maka semakin tinggi penyesuaian dirinya. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, fenomena persepsi prasangka 

sosial dengan penyesuaian diri kerap digunakan untuk penelitian yang 

membahas mengenai suku dan etnis. Seperti yang disebutkan di paragraf 

sebelumnya, dua penelitian di atas menggunakan subjek penelitian yang 

memiliki syarat dari etnis dan suku tertentu. Pada penelitian ini, peneliti 

tertarik untuk mengungkap bagaimana fenomena persepsi dengan 

penyesuaian diri, jika di kehidupan remaja panti asuhan terutama dengan 

masyarakat di luar panti asuhan. 

Ditinjau dari penelitian terdahulu dan fenomena yang ditemukan 

mengenai hubungan persepsi dengan penyesuaian diri, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih dalam dan membuktikan apakah ada hubungan 

yang sama antara persepsi dengan penyesuaian diri yang terjadi pada 

kehidupan remaja di panti asuhan. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui secara empirishubungan antara persepsi 

prasangka sosial dengan penyesuaian diri remaja di panti asuhan. 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Manfaat teoritis 
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Memberikan manfaat yang berwujud sumbangan ilmiah mengenai 

ilmu psikologi perkembangan dan kesehatan mental remaja dalam upaya 

menyesuaikan diri dalam lingkungannya.  

1.3.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

remaja panti asuhan dan pengasuh panti asuhan mengenai persepsi 

prasangka sosial dan penyesuaian diri.
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