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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan komponen utama dalam menentukan tingkat 

kemajuan suatu bangsa. Menurut Syah (2015:1) pendidikan pada dasarnya 

adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya 

manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan 

belajar mereka. Secara detail, dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 (1) menegaskan bahwa:  

Pendidikan didefenisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki  

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, oleh sebab itu pendidikan 

memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Sarwono (2013:150) menyatakan bahwa sekolah merupakan 

lingkungan pendidikan sekunder. Artinya, bagi anak yang sudah bersekolah, 

tentu saja mereka banyak menghabiskan waktunya di sekolah, apalagi anak 

remaja yang telah duduk dibangku SMP. Sekolah adalah suatu tempat dimana 

proses belajar secara akademis mendominasi dimana siswa harus bisa percaya 

diri akan kemampuannya berpikir, melakukan penalaran dan mengingat. Bagi 

remaja awal seperti siswa SMP sekolah juga merupakan suatu tempat yang 
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sangat penting untuk penyesuaian diri yang memiliki hubungan besar bagi 

tingkat perkembangan remaja tersebut. 

Menurut Yusuf dan Nani (2013:66) pada usia ini (usia sekolah), anak 

mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri dari sikap berpusat kepada 

diri sendiri, kepada sikap bekerja sama. Berkat perkembangan sosial ini, anak 

dapat menyesuaikan dirinya dengan kelompok teman sebaya maupun 

lingkungan masyarakat sekitarnya. 

Proses hidup dan kehidupan siswa SMP akan diwarnai oleh hubungan 

dengan kemampuan menerima dirinya sendiri terutama pada kemampuan 

untuk beradaptasi sebagai makhluk hidup. Kemampuan penyesuaian diri yang 

sehat terhadap lingkungan merupakan syarat yang penting bagi terciptanya 

kesehatan jiwa dan mental individu. Banyak individu yang menderita dan 

tidak mampu menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya karena 

ketidakmampuannya dalam penyesuaian diri baik saaat di lingkungan 

sekolahnya. Tidak sedikit orang-orang mengalami stress atau depresi akibat 

kegagalan mereka dalam penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan sekolah 

yang ada dan tidak membuat nyaman (Enung, 2008:193). 

Didalam setiap tahap kehidupan, individu akan berusaha untuk 

mencapai keselarasan antara tuntutan personal, biologis, sosial dan psikologis 

serta tuntutan lingkungan sekitarnya. Ada bagian individu yang berhasil 
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dalam melakukan penyesuaian diri tetapi ada juga yang terhambat. 

Penyesuaian diri yang baik akan memberikan kepuasan yang lebih besar bagi 

kehidupan seseorang. Hanya individu yang mempunyai kepribadian yang kuat 

yang mampu menyesuaikan diri dengan baik (Desmita, 2014:191). 

Penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja mulai 

memasuki jenjang sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas. 

Mereka akan mungkin mengalami masalah penyesuaian diri dengan guru, 

teman dan mata pelajaran. Sebagai akibatnya, prestasi belajar mereka menjadi 

menurun dibandingkan dengan prestasi disekolah sebelumnya (Sunarto dan 

agung,2008:238). 

Desmita (2014) mengatakan bahwasannya Penyesuaian diri yang baik 

tentu ingin diraih oleh setiap manusia khususnya siswa dilingkungan sekolah, 

dalam siswa tidak mampu dalam melakukan penyesuaian maka akan 

menimbulkan sikap/ perilaku yang tidak wajar, seperti mengganggu 

temannya, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru dan melanggar 

peraturan sekolah. Akibat dari ketidak mampuannya dalam melakukan 

penyesuaian menyebabkan penolakan dari lingkungan bagi siswa disekolah 

tersebut, Adanya penolakan akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Siswa yang berprestasi rendah akan memandang diri mereka sebagai orang 

yang tidak mempunyai kemampuan dan kurang dapat melakukan penyesuaian 

diri yang kuat dengan siswa lain (Desmita,2014:172). 
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SMP Negeri 8 Kota Jambi merupakan salah satu sekolah yang 

memiliki akreditasi A. Sekolah ini selalu mengirimkan siswa/siswi terbaiknya 

dalam mengikuti perlombaan, baik perlombaan dalam bidang akademik 

maupun nonakademik. Seperti dalam perlombaan LCC, Olympiade Sains, 

pramuka dan lain sebagainya. Siswa/siswi SMP Negeri 8 Kota Jambi dapat 

mengharumkan nama sekolah di tingkat Provinsi. Hal itu tentu saja berkat 

kerjasama semua personil sekolah yang ada disekolah ini dalam meraih 

prestasi tersebut. Namun, dari banyak prestasi yang diraih, masih ditemukan 

siswa/siswi yang memiliki tingkat penyesuaian diri yang masih tergolong 

rendah. 

Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti pada di SMP 

Negeri 8 Kota Jambi, peneliti menemukan adanya beberapa masalah yakni 

ada beberapa siswa memiliki penyesuaian diri yang rendah, dimana siswa 

memiliki sikap emosional yang tidak realistis contohnya mereka tidak mampu 

mengontrol emosi. Ada juga yang mau berkuasa disetiap situasi contohnya 

ada beberapa siswa yang menganggap dirinya penguasa. Kurang mampu 

beradaptasi contohnya ada beberapa siswa yang pendiam, pemurung dan tidak 

percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya, dan ada beberapa siswa 

yang nilainya dibawah KKM, sehingga prestasinya hampir selalu ketinggalan 

dengan siswa yang nilainya mampu mencapai KKM. Lebih konkrit lagi 

masalahnya adalah siswa yang menganggap dirinya tidak mampu cenderung 
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tidak percaya diri, sehingga siswa tersebut pun tidak mampu beradaptasi 

dengan temannya. 

Disamping hal tersebut berdasarkan survey awal yang dilakukan 

dengan guru pembimbing kelas VII, didapatlah bahwasannya siswa kelas 

VII ini masih rendah penyesuaian dirinya, dikarenakan mereka masih 

tergolong baru di lingkungan SMP N 8, dalam hal ini faktor lingkungan 

khususnya lingkungan sekolah berperan dalam fenomena yang terjadi 

dilapangan mereka masih perlu beradaptasi dan masih proses memilih teman 

sebaya yang mampu memahaminya. Disamping itu guru pembimbing juga 

turut mengatakan bahwasannya faktor lingkungan keluarga juga turut 

mempengaruhi penyesuaian diri siswa, dimana berdasarkan hasil konseling 

dengan siswa yang berprestasi belajar rendah, mereka mengatakan bahwa 

mereka memiliki masalah dengan orangtua mereka, mulai dari mereka sering 

tidak hargai dalam menyampaikan pendapat, sampai kepada mereka sering 

dibanding-bandingkan dengan anggota keluarga yang lain. 

Bersamaan dengan hal tersebut, guru mata pelajaran turut memaparkan 

bahwasannya masih banyak siswa yang tidak mau berbagi ataupun bertukar 

pendapat dengan teman-temannya, apalagi yang berprestasi belajar tinggi 

biasanya memilih teman yang sama-sama berprestasi belajar tinggi, 

begitupun sebaliknya dan bahkan ada juga yang suka mengganggu temannya 

dalam proses belajar mengajar. Adapun berdasarkan Leger nilai kelas VII, 
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diketahui bahwasannya masih banyak sekali siswa yang memiliki prestasi 

belajar rendah, dari total 282 siswa, didapatlah 66 siswa yang memiliki 

prestasi belajar rendah. 

Berdasarkan fenomena lapangan yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan  penelitian dengan judul “Identifikasi 

faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri siswa yang memiliki 

prestasi belajar rendah kelas VII SMP Negeri 8 Kota Jambi”. 

 

B. Batasan Masalah 

Sehubungan adanya berbagai masalah yang timbul maka perlu dibatasi 

dengan maksud agar penelitian terarah dan lebih sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri 

yang siswa memiliki prestasi belajar rendah.  Menurut Schneiders dalam 

Ali & Asrori (2012:181-189) yaitu: faktor kondisi fisik, unsur-unsur 

kepribadian, proses belajar, lingkungan, serta agama dan budaya. Namun 

peneliti membatasi hanya lima faktor yaitu: faktor kondisi fisik, unsur-

unsur kepribadian, proses belajar, lingkungan, serta agama. 

2. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 8 Kota Jambi 

yang memiliki prestasi belajar rendah. 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah utama dalam penelitian ini yaitu 

bagaimanakah faktor penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi. Menurut Schneiders dalam Ali & 

Asrori (2012:181-189) proses penyesuaian diri sangat dipengaruhi oleh 5 

faktor yaitu: kondisi fisik, unsur-unsur kepribadian, proses belajar, 

lingkungan, serta agama. Dan rumusan masalah dalam penelitian ini secara 

khusus akan dijabarkan berdasarkan faktor yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi pada faktor kondisi fisik? 

2. Bagaimanakah penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi pada faktor unsur-unsur 

kepribadian? 

3. Bagaimanakah penyesuaian diri  siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi pada faktor proses belajar? 

4. Bagaimanakah penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi pada faktor lingkungan? 

5. Bagaimanakah penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi pada faktor agama? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi 5 faktor yang mempengaruhi 

penyesuaian diri menurut Schneiders dalam Ali & Asrori (2012:181-189) 

proses penyesuaian diri sangat dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu: kondisi fisik, 

kepribadian, proses belajar, lingkungan, serta agama. 

1. Penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di kelas VII 

SMP N 8 Kota Jambi pada fakor kondisi fisik. 

2. Penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di kelas VII 

SMP N 8 Kota Jambi pada faktor unsur-unsur kepribadian. 

3. Penyesuaian diri  siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di kelas VII 

SMP N 8 Kota Jambi pada faktor proses belajar. 

4. Penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di kelas VII 

SMP N 8 Kota Jambi pada faktor lingkungan. 

5. Penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di kelas VII 

SMP N 8 Kota Jambi pada faktor agama. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan didapat melalui penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi remaja (siswa) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan 

wawasan dan wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi penyesuaian 

diri sehingga mengembangkan potensi mereka secara optimal. 

2. Bagi guru 

 Hasil penelitian bisa digunakan oleh pihak sekolah, guru-guru 

khususnya guru pembimbing sebagai bahan pertimbangan dalam 

memperhatikan penyesuaian diri pada siswa disekolah mengenai 

pencapaian dalam prestasi belajar yang optimal pada siswa, khususnya 

siswa kelas VII dengan kondisi lingkungan sekolah. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai penyesuaian diri dan prestasi belajar, yang bisa dimanfaat 

untuk dirinya dan orang lain (siswa asuhnya jika sudah menjadi guru). 

4. Bagi peneliti lainnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan  

pedoman atau acuan jika hendak melakukan penelitian terkait dengan 

judul yang sama dan menghasilkan hasil penelitian yang relevan. 
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F. Anggapan Dasar 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, maka anggapan dasar dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Setiap individu memiliki kemampuan penyesuaian diri yang berbeda-

beda. 

2. Setiap individu memiliki perbedaan dari faktor yang dapat 

mempengaruhi penyesuaian dirinya. 

3. Setiap siswa memiliki prestasi yang berbeda. 

 

G. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian utama yang akan diajukan dalam penelitian ini 

yaitu pada faktor manakah penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi 

belajar rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi. Dan pertanyaan penelitian  

yang diajukan secara khusus akan dijabarkan berdasarkan indikator yaitu 

sebagai berikut:  

1. Pada proporsi manakah penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi 

belajar rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi pada faktor kondisi 

fisik? 

2. Pada proporsi manakah penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi 

belajar rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi pada faktor unsur-unsur 

kepribadian? 
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3. Pada proporsi manakah penyesuaian diri  siswa yang memiliki prestasi 

belajar rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi pada faktor proses 

belajar? 

4. Pada proporsi manakah penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi 

belajar rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi pada faktor lingkungan? 

5. Pada proporsi manakah penyesuaian diri siswa yang memiliki prestasi 

belajar rendah di kelas VII SMP N 8 Kota Jambi pada faktor agama? 

 

H. Definisi Operasional 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, defenisi operasional dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Identifikasi faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah hal atau 

keadaan yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan 

penyesuaian diri seseorang yang berasal dari dalam dan diri orang 

tersebut. 

2. Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencakup respon mental 

dan tingkah laku, dengan mana individu berusaha untuk dapat berhasil 

mengatasi kebutuhan-kebutuhan, ketegangan-ketegangan,  konflik-

konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud keselarasan atau 

keharmonisan antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan 

oleh lingkungan dimana ia tinggal, menurut Schneiders dalam Desmita 

(2014:192-193). 



12 
 

 
 

 Hal-hal Yang Mempengaruhi Pembentukan dan 

Perkembangan  Penyesuaian Diri 

3. Siswa berprestasi belajar rendah yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah siswa yang memiliki nilai prestasi belajar di bawah rata-rata atau di 

bawah KKM (<75) yang dibuktikan berdasarkan nilai raport di kelas VII 

SMP N 8 Kota Jambi. 

 

I. Kerangka Konseptual  

Berdasarkan batasan masalah dan definisi operasional, menurut 

Schneiders dalam Ali dan Asrori (2012:181-189) proses penyesuaian diri 

sangat dipengaruhi oleh 5 faktor. Maka dalam penelitian ini tetap alur pikir 

sebagaimana yang terdapat dalam bagan dibawah ini: 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Penyesuaian Diri 

1. Kondisi Fisik 

2. Unsur-unsur Kepribadian 

3. Proses Belajar 

4. Lingkungan 

5. Agama 

 
Faktor yang Paling Mempengaruhi 

Penyesuaian Diri Siswa 


