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ABSTRAKSI  

Penyesuaian sosial merupakan hal yang penting dalam kehidupan remaja karena harus 
menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Sedangkan pengertian Penyesuaian 
sosial adalah keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada 
umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. Namun melakukan penyesuaian sosial yang 
baik tidak mudah, banyak kondisi yang dapat menimbulkan kesulitan bagi individu untuk 
melakukan penyesuaian sosial yang baik, salah satunya adalah peristiwa perceraian yang terjadi 
pada orang tua. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui 
tentang penyesuaian sosial pada remaja yang orang tuanya bercerai. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan penyesuaian 
sosial pada remaja yang orang tuanya bercerai. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 2 orang remaja yang orang tuanya bercerai. Metode pengumpulan datanya 
menggunakan wawancara. Adapun keabsahan datanya dilakukan dengan menggunakan 
triangulasi sumber. 
Hasil dari penelitian ini adalah dua subjek memiliki penyesuaian sosial yang sangat berbeda. 
Dilihat dari faktor-faktornya yaitu pola tingkah laku di rumah, model atau figur yang diidolakan 
untuk di tiru, motivasi untuk berhubungan dengan orang lain, adanya kepuasan pribadi. Pada 
subjek I memiliki penyesuaian sosial yang baik hal itu terbukti dari tidak adanya hambatan pada 
faktor-faktor penyesuaian sosial. Semua faktor-faktor penyesuaian sosial berjalan dengan lancar. 
Sedangkan pada subjek II memiliki penyesuaian sosial yang kurang baik terbukti dari banyaknya 
hambatan dalam penerapan faktor-faktor penyesuaian sosial. Salah satunya subjek menjadi 
kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, kehilangan seorang figur ayah 
dikehidupannya. Selain itu subjek merasa minder apabila bergaul dengan teman-temannya dan 
mengalami trauma atau takut apabila berhubungan dengan lawan jenis, yaitu takut nanti akan 
bernasib sama seperti orang tuanya.    

ABSTRACT  

Social adjustment is an important thing in adolescent life, since they have to fix themselves with 
environment. While social adjustment term means someone s succeed efforts in adjusting to 
someone else in general and to the group in special ways. Doing good social adjustment is not 
easy, many condition could cause difficulties for individual in doing good social adjustment. One 
of them is parents divorce. That s why the research was done to find out social adjustment to 
adolescent whose parents divorced.  
The research was qualitative research aimed to describe social adjustment to adolescent whose 



parents divorced. Subject used were two adolescents whose parents divorced. Data collection 
method used interview, data validity was done by source triangulation.  
The research showed that both subjects had different social adjustment. From the factors, 
behavior pattern in home, model, or idolizing figure to be imitated, motivation to arrange relation 
with someone else, personal satisfaction. Subject I had good social adjustment, could be seen 
from lack of obstacle in social adjustment factors. All factors run well. While subject II had 
improper social adjustment. It was proven from various obstacles in applying social adjustment. 
One of them the subject lack of attachment and care from parents, lost a father figure in her life. 
Beside, subject had lack of self-worth while making relations with friends and had trauma when 
making relations with the opposite sex, where she was afraid to be like her parents.  


