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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 
Seiring dengan perkembangan zaman, banyak siswa yang bersekolah di 

luar tempat tinggal mereka yang bisa di sebut juga merantau. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perantau adalah orang yang mencari 

penghidupan, ilmu dll di daerah lain. Hal ini terjadi karena mereka ingin 

mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Selain sarana 

prasarana pendidikan yang tidak mencukupi ada alasan lain siswa merantau 

yaitu karena ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mengenal adat 

istiadat di daerah baru, mendapatkan pengalaman baru, melatih untuk hidup 

mandiri dan menjadi lebih dewasa.  

Siswa yang merantau tinggal di lingkungan baru, mereka dituntut untuk 

dapat menyesuaikan diri. Mereka harus mampu menyesuaikan diri dari banyak 

perbedaan seperti perbedaan bahasa, suku, adat, dan kebiasaan di lingkungan 

yang baru. Di lingkungan yang baru siswa dihadapkan pada tuntutan dan 

harapan tertentu yang harus dipenuhi. Selain kebutuhan dan harapan internal diri 

sendiri, seseorang harus dapat menyelaraskan dengan apa yang diharapkan 

oleh lingkungan baru. Agustiani (2009) jika individu mampu menyesuaikan diri 

maka dapat mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan baru.  

Semium, 2006 (dalam Handono & Bashori, 2013) mengatakan 

penyesuaian diri adalah suatu metode yang melibatkan reaksi mental dan 

perilaku yang melibatkan seseorang untuk berusaha menanggulangi keinginan, 

tekanan, dan kontradiksi internal serta dapat menyesuaikan kebutuhan 
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internalnya sesuai dengan tuntutan yang ada di lingkungan dimana dia hidup. 

Sunarto dan Hartono (dalam Safareka dkk, 2018) penyesuaian diri adalah upaya 

manusia untuk mencapai keharmonisan dengan dirinya dan lingkungannya. 

Berdasarkan pendapat ahli, penyesuaian diri dapat disimpulkan sebagai proses 

belajar seseorang untuk dapat mengerti, memahami tuntutan lingkungan dan 

berusaha untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di lingkungannya. 

Penyesuaian diri pada situasi dan lingkungan baru menimbulkan banyak 

permasalahan yang sulit dan disertai dengan ketegangan emosi.  

Menurut Schneiders (dalam Agustiani, 2009) seseorang yang dapat 

menyesuaikan diri dengan baik (well-adjusted person), adalah seseorang yang 

memiliki keterbatasan pada dirinya sendiri dan tuntutan lingkungan secara 

matang, bermanfaat dan memuaskan serta dapat menyelesaikan konflik, dan 

kesulitan pribadi tanpa adanya hambatan perilaku. Penyesuaian diri sangat 

penting bagi siswa asrama agar mampu untuk hidup bersama dengan penuh 

cinta dan kebahagiaan yang sesuai dengan tuntutan asrama. Jika siswa asrama 

tidak dapat menyesuaikan diri maka mereka tertekan dengan kondisi yang ada, 

tidak bahagia, dan tidak dapat memecahkan permasalahan yang muncul. 

Siswa yang merantau tinggal di sebuah lingkungan yang baru seperti kost, 

tinggal dirumah saudara, dan ada yang tinggal di asrama. Ada banyak 

perbedaan antara tinggal di kost, tempat saudara dan asrama. Bagi mereka yang 

tinggal di kost merasakan kebebasan karena bapak/ ibu kost tidak bertanggung 

jawab terhadap kehidupan mereka. Dengan adanya hal tersebut di kost tidak ada 

pengawasan dari pengelola sehingga mereka bebas melakukan apapun. 

Berbeda dengan mereka yang tinggal di sebuah asrama. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3 

Di asrama mereka terikat dengan banyak peraturan yang ketat. 

Diantaranya, peraturan tersebut memuat jam-jam tertentu yang telah ditentukan, 

izin yang diberikan, kebiasaan yang ada, dan larangan yang tegas bagi seluruh 

penghuni asrama. Kemudian mereka juga harus mengurus asrama bersama-

sama, kepekaan sosial terus dilatihkan dengan hidup bersama dan berinteraksi 

dengan orang lain dalam satu atap asrama. Hal inilah yang menyebabkan 

penghuni asrama tidak sebebas mereka yang tinggal di kost. Jika mereka tidak 

memiliki konsep diri yang baik maka mereka sulit untuk dapat menyesuaikan diri 

dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul. 

Salah satu sekolah yang menerapkan boarding school (asrama 

sekolah) adalah SMA Virgo Fidelis Bawen. Saat ini siswa yang tinggal di asrama 

berjumlah 41 orang yang terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia. Siswa yang 

tinggal di asrama tidak hanya dari Pulau Jawa tetapi juga ada dari Pulau 

Sumatra, Pulau Kalimantan, Pulau Nias, Pulau Riau bahkan dari Pulau Papua. 

Ketika semua siswa ini berkumpul di asrama memiliki banyak perbedaan, maka 

siswa yang tinggal di asrama dituntut untuk dapat menyesuaikan diri. 

Perbedaan–perbedaan yang ditemui yaitu perbedaan bahasa, perbedaan sikap, 

dan perbedaan kebiasaan. Dengan adanya perbedaan yang ada siswa dituntut 

untuk terdorong melakukan adaptasi sosial. Adaptasi sosial adalah proses 

penyesuaian seseorang di sebuah lingkungan. Menurut Soekanto (dalam Sayu 

dkk, 2013) mengatakan bahwa adaptasi termasuk proses penyesuaian diri, 

kelompok, sosial yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan norma, 

perubahan dan kondisi yang diciptakan di lingkungan tersebut.  

 Tidak semua siswa dapat menyesuaikan diri dengan sempurna. Masalah - 

masalah yang dialami siswa yang tinggal di asrama berbeda-beda. Salah satu 
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permasalahan yang sering dialami siswa yang tinggal di asrama adalah 

penyesuaian diri. Karena di asrama mereka bertemu dengan siswa asrama lain 

yang berbeda suku, bahasa, kebiasaan-kebiasan, karakter, kebudayaan dll. Hal 

ini membuat siswa asrama kesulitan untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baru.  

Suhada (2017) mengungkapkan aspek penyesuaian diri ada dua yaitu 

penyesuaian pribadi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menerima kemampuannya sendiri untuk mencapai hubungan yang harmonis 

antara dirinya dengan lingkungan. Keberhasilan dalam proses penyesuaian 

pribadi ditandai dengan tidak ada rasa benci, tidak ada keinginan lari dari realita, 

dan tidak percaya dengan kemampuan dirinya. Kegagalan penyesuaian diri 

ditandai dengan guncangan emosi dan mengakibatkan kecemasan, 

ketidakpuasan, serta keluhan terhadap nasib yang dialami, akibatnya terdapat 

celah antara kemampuan yang dimiliki individu dan tuntutan di lingkungan. 

Individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik merasakan keamanan, merasa 

bahagia, memiliki sikap positif dan pandangan jauh ke depan. Penyesuaian 

sosial terjadi saat individu berinteraksi dengan lingkungan dan hubungan sosial 

dimana dia tinggal. Proses selanjutnya adalah kemauan individu untuk mematuhi 

aturan dan norma sosial yang ada. 

Selain masalah penyesuaian diri yang disebabkan karena adanya banyak 

perbedaan, masalah penyesuaian diri di asrama juga disebabkan karena asrama 

SMA Virgo Fidelis Bawen ini juga memiliki banyak peraturan yang ketat dan 

pengawasan dari suster. Dengan adanya hal tersebut siswa asrama yang tidak 

terbiasa dengan peraturan yang ketat banyak yang mengalami stress disebabkan 

karena penyesuaian diri yang gagal dan tertekan dengan kondisi yang ada. 
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Seperti wawancara yang penulis lakukan dengan guru BK yang ada di asrama 

SMA Virgo Fidelis Bawen, yang mengutarakan permasalahan yang sering 

dialami siswa yang tinggal di asrama adalah penyesuaian diri. 

 Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu guru BK 

yang dilakukan di Asrama SMA Virgo Fidelis Bawen pada hari Rabu 

(16/09/2020), permasalahan yang sering muncul dialami oleh siswa adalah 

penyesuaian diri. Menurut guru BK di asrama SMA Virgo Fidelis Bawen keadaan 

tersebut dapat terlihat dari beberapa perilaku yang ada seperti sering menyendiri, 

sulit menyampaikan pendapat, raut wajah sedih, pendiam, merasa minder, tidak 

mengikuti ekstrakulikuler dan tidak mengikuti organisasi yang ada di asrama 

maupun disekolah. Selain itu berdasarkan wawancara dengan guru BK SMA 

Virgo Fidelis dan Pembimbing asrama kesulitan yang dialami siswa seperti 

kesulitan menaati aturan yang ada di asrama karena berbeda dengan peraturan 

yang ada di rumah, kesulitan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di pagi hari, dan 

kesulitan penyesuaian diri dalam memahami perilaku teman yang berasal dari 

luar daerah karena perbedaan kebiasaan. 
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Tabel 1. 

Deskripsi Masalah Penyesuaian diri 

Pada Siswa SMA Virgo Fidelis Bawen yang tinggal asrama  

Jenis Layanan Catatan Siswa 
Konseling Perorangan 1. Siswa belum memiliki teman akrab 

2. Sulit bergaul 
3. Kangen keadaan rumah 
4. Minder / tidak percaya diri 
5. Tidak terbuka  
6. Merasa tidak bahagia  

Konseling Kelompok 1. Belum bisa menerima kekurangan dan kelebihan teman 
2. Sulit berkomunikasi dengan teman ataupun guru  
3. Tidak memiliki teman akrab 
4. Tidak bahagia di lingkungan asrama 
5. Sulit menyampaikan pendapat 
6. Tidak menaati aturan yang ada di asrama 

 Sumber: catatan konseling asrama SMA Virgo Fidelis Bawen  

 
Berdasarkan catatan dari tabel 1, terdapat masalah yang berkaitan dengan 

penyesuaian diri. Aspek-aspek penyesuaian diri menurut Suhada (2017) ada 2 

penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial, dalam tabel 1 merupakan contoh 

masalah penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Dalam tabel 1 yang 

termasuk dalam masalah penyesuaian diri pribadi yaitu siswa sulit bergaul, 

kangen keadaan rumah, minder/ tidak percaya diri, tidak terbuka, merasa tidak 

bahagia. Masalah penyesuaian diri sosial yaitu belum bisa menerima kekurangan 

dan kelebihan teman, sulit berkomunikasi dengan teman ataupun guru, tidak 

memiliki teman akrab, tidak bahagia di lingkungan asrama, sulit menyampaikan 

pendapat, tidak menaati aturan yang ada di asrama.  

Menurut Soeparwoto, Hendriyani, dan Liftiah (2007) faktor- faktor yang 

dapat memengaruhi penyesuaian diri ada faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yaitu motif, konsep diri, persepsi remaja, sikap remaja, intelegensi 

dan minat, kepribadian. Faktor eksternal yaitu pola asuh orangtua, kondisi 
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sekolah, kelompok sebaya, prasangka sosial, hukum dan norma sosial. Salah 

satu faktor yang dapat memengaruhi penyesuaian diri adalah konsep diri.  

Riswandi (dalam Widiarti, 2017) mengemukakan konsep diri adalah faktor 

penentu (determinan) dalam komunikasi kita dengan orang lain. Konsep diri 

adalah pemahaman tentang diri kita sendiri yang ditimbulkan dari hasil interaksi 

dengan orang lain. Konsep diri dijadikan sebagai variabel bebas karena konsep 

diri merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi penyesuaian diri, dan 

konsep diri sangat menentukan perilaku seseorang dalam proses penyesuaian 

diri di lingkungan yang baru. Fitts (dalam Naibaho dan Sinulingga, 2018) 

mengungkapkan bahwa konsep diri memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

tingkah laku seseorang, dengan mengetahui konsep diri yang dimiliki seseorang 

maka lebih mudah untuk meramalkan dan memahami tingkah lakunya. Konsep 

diri berarti juga pandangan tentang diri kita sendiri. Penyesuaian diri seseorang 

ditanamkan sejak usia sangat muda yang akan menjadi dasar untuk 

memengaruhi pola perilaku di masa depan (Agustiani, 2009).  

Konsep diri sangat diperlukan dalam kemampuan untuk menyesuaikan diri. 

Hal ini dikarenakan konsep diri merupakan bagian nilai dasar pribadi. 

Sebenarnya siswa yang tinggal di asrama termasuk kategori remaja yang 

mencari jati diri (identitas) untuk menjelaskan siapa dirinya Hurlock (1980), maka 

dalam hal ini konsep diri sangat diperlukan agar mereka dapat menyelaraskan 

antara keinginan dan tuntutan yang ada di lingkungan baru. Semua siswa yang 

tinggal di asrama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pandangan ini bisa 

positif dan negatif, maka memengaruhi siswa asrama dalam melakukan proses 

penyesuaian diri. 
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Konsep diri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konsep diri negatif dan 

konsep diri positif (Montana dalam Respati, 2006). Siswa yang memiliki konsep 

diri negatif maka terbentuk perilaku negatif saat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, begitupun sebaliknya bila siswa memiliki konsep diri positif 

cenderung lebih mudah dalam menyesuaikan diri. Dilihat dari tabel 1 mengenai 

permasalahan penyesuaian diri, sebenarnya adalah siswa yang memiliki konsep 

diri negatif ditandai dengan siswa tidak memiliki teman akrab, sulit bergaul, 

kangen rumah, minder, tidak terbuka, merasa tidak bahagia, belum menerima 

kelebihan dan kekurangan teman, sulit berkomunikasi, tidak bahagia di 

lingkungan asrama, sulit menyampaikan pendapat, dan tidak mentaati aturan 

yang ada di asrama. 

Menurut Pudjianto (dalam Ajeng, 2007) remaja dengan konsep diri yang 

positif mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia dapat memperoleh 

ilmu dari lingkungannya dan pada akhirnya menjadi motor penggerak dalam 

mencapai penyesuaian diri yang lebih positif. Hal ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Yasinta Ajeng, 2007, dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dengan penyesuaian 

diri sekolah dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0,800, yang mana ini 

membuktikan bahwa semakin positif konsep diri yang dimiliki siswa maka 

penyesuaian diri siswa semakin baik, sebaliknya jika semakin negatif konsep diri 

siswa maka penyesuaian diri siswa semakin buruk. Persamaan dalam penelitian 

ini dengan penelitian Yasinta Ajeng yaitu menggunakan analisis data yang sama, 

perbedaan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang dipakai berbeda, jumlah 

subjek yang dipakai berbeda, dan subjek penelitian berbeda. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, bagaimana konsep diri memengaruhi 

penyesuaian diri pada individu maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

apakah ada hubungan antara konsep diri dengan penyesuaian diri pada siswa 

SMA Virgo Fidelis Bawen yang tinggal di asrama. 

1.2. Tujuan Penelitian     

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri 

dengan penyesuaian diri pada siswa SMA Virgo Fidelis Bawen yang tinggal di 

asrama. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ide dan 

informasi yang berkaitan dengan hubungan antara konsep diri dengan 

penyesuaian diri pada siswa sehingga dapat menjadi bahan pengembangan 

keilmuan khususnya pada bidang psikologi sosial.  

1.3.2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

pentingnya pengembangan konsep diri untuk mencapai kemampuan 

penyesuaian diri yang optimal di asrama SMA Virgo Fidelis Bawen. 


