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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik 

menyangkut sifat-sifat pribadi, minat nilai-nilai maupun perasaannya. 

Pemahaman ini, mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih 

akrab dengan mereka (terutama teman sebaya), baik melalui jalinan persahabatan 

maupun percintaan (Yusuf, 2011). 

Remaja sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok diharapkan 

dapat berinteraksi dengan yang lain agar dapat dikatakan sebagai individu yang 

dapat menyesuaikan diri dengan baik sesuai tahap perkembangan dan usianya. 

Penyesuaian sosial merupakan keberhasilan seseorang terhadap orang lain dan 

terhadap kelompok, dimana individu mengidentifikasikan dirinya dan tingkah 

laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan keinginan yang 

berasal dari dalam diri sendiri, yang dapat diterima oleh lingkungannya serta apa 

yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Hal penting dan sulit dalam 

penyesuaian sosial adalah meningkatnya pengaruh kelompok teman sebaya, 

perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai 

baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai dukungan dan penolakan sosial. 

Dalam hubungan persahabatan, remaja memilih teman yang memiliki 

kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut interest, 

sikap, nilai, dan kepribadian (Yusuf, 2011). Salah satu tugas perkembangan masa 

remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. 

Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang 

sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di 

luar lingkungan keluarga dan sekolah (Hurlock, 1980).  

Ketika berada di sekolah, siswa yang penyesuaian sosialnya baik akan 

mempunyai kemampuan untuk berinteraksi secara baik pula dengan teman-

temannya di sekolah maupun dengan para guru. Interaksi yang terjalin akan 

semakin menumbuhkan kebersamaan dan toleransi di antara siswa, toleransi 

tersebut dapat berupa saling tolong menolong. Apabila salah satu siswa 
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mengalami kemunduran dalam hal pelajaran, maka dengan adanya penyesuaian 

sosial yang baik siswa tersebut dapat meminta pertolongan siswa yang lainnya. 

Penyesuaian sosial dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk 

bereaksi secara sehat dan efektif terhadap hubungan, situasi, dan kenyataan sosial 

yang ada sehingga dapat mencapai kehidupan sosial yang menyenangkan dan 

memuaskan (Schneiders, 1964). Remaja yang dapat melakukan penyesuaian 

sosial secara baik akan memiliki dasar untuk meraih keberhasilan pada masa 

dewasa. Keberhasilan remaja untuk dapat menyesuaikan diri dengan teman-

teman sebayanya merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus 

dilakukan (Hurlock, 1980).  

Remaja yang dapat menyesuaikan diri dengan baik mempelajari berbagai 

ketrampilan sosial seperti kemampuan untuk menjalin hubungan secara 

diplomatis dengan orang lain, baik teman maupun orang yang tidak dikenal, 

sehingga sikap orang lain terhadap mereka menyenangkan. Biasanya orang yang 

berhasil melakukan penyesuaian sosial dengan baik mengembangkan sikap sosial 

yang menyenangkan, seperti kesediaan untuk membantu orang lain, meskipun 

mereka sendiri mengalami kesulitan (Hurlock, 1978). 

Ketika individu mulai bergaul dengan orang lain, individu tidak lagi 

hanya menerima, tapi individu juga dapat memberikan kontak sosial. Individu 

mulai mengerti bahwa di dalam suatu kelompok terdapat norma-norma sosial 

yang hendaknya dipatuhi dengan rela agar dapat melanjutkan hubungan dengan 

kelompok tertentu secara lancar. 

Menurut Meichati (1983) penyesuaian dapat berlangsung karena ada 

dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan, dimana dalam pemenuhan 

kebutuhan itu manusia berusaha mencapai keseimbangan antara tuntutan sosial 

dengan harapan yang ada didalam dirinya. Dengan adanya dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan maka individu dituntut untuk berinteraksi dengan individu 

lain dan didalamnya akan terjadi proses saling mempengaruhi yang silih berganti 

antara anggota-anggotanya. 

Anak yang mampu melakukan penyesuaian sosial yang baik dapat terlihat 

dari beberapa aspek. Pertama adalah penyesuaian di rumah. Keluarga merupakan 

dasar bagi penyesuaian selanjutnya, dimana penyesuaian yang buruk di rumah 
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akan diikuti dengan penyesuaian yang buruk di sekolah dan masyarakat. 

Penyesuaian yang baik dirumah ditandai dengan beberapa hal. Pertama, adanya 

relasi yang harmonis dengan semua anggota keluarga serta kesediaan menerima 

otoritas orangtua. Kedua, kesadaran menerima tanggung jawab dan menerima 

akibatnya, serta kesediaan untuk saling membantu dan bekerjasama dengan 

seluruh anggota keluarga. Ketiga, pengakuan orangtua terhadap kemandirian 

anaknya. Aspek kedua adalah penyesuaian di sekolah dimana sekolah merupakan 

tempat anak berinteraksi dengan teman dan guru. Penyesuaian sosial yang baik di 

sekolah juga ditandai dengan beberapa hal. Pertama, penerimaan terhadap 

otoritas guru. Kedua, ketertarikan dan partisipasi dalam aktivitas-aktivitas di 

sekolah. Ketiga, kesediaan untuk menerima tanggung jawab di sekolah serta 

menunjukkan hubungan yang akrab dengan teman, guru, dan guru pembimbing. 

Aspek ketiga adalah penyesuaian di masyarakat. Kehidupan sosial di masyarakat 

lebih kompleks dibandingkan dengan di rumah dan sekolah. Penyesuaian sosial 

yang baik di masyarakat ditandai dengan kebutuhan untuk mengenali dan 

menghormati hak-hak orang lain, serta kemampuan untuk bekerjasama dengan 

orang lain dalam suatu hubungan yang akrab. Penyesuaian di masyarakat juga 

dapat dilihat dari kesediaan untuk menolong serta peduli dan bersimpati pada 

kesejahteraan orang lain, serta penghormatan terhadap nilai-nilai dan integritas 

hukum, kebiasaan dan tradisi di masyarakat (Schneiders, 1964). 

Fenomena yang terjadi saat ini, pada salah satu SMPN rintisan inklusi di 

malang terdapat siswa berkebutuhan khusus, seperti Autis, ADHD, ADD tanpa 

hiperaktif  pada suatu kelas yang mayoritas banyak siswa reguler. Beberapa 

siswa reguler mengolok-olok siswa ABK, ada pula yang tidak menganggap 

keberadaan siswa ABK, namun ada pula yang merasa empati dan mau membantu 

siswa ABK jika mereka mendapat kesulitan. 

Pada kelas VII inklusi ada beberapa kelas yang didalamnya terdapat siswa 

berkebutuhan khusus selama dua semester, namun untuk kelas VIII inklusi 

selanjutnya, siswa berkebutuhan khusus tersebut akan dipindahkan lagi ke kelas 

lain yang berbeda dari kelas VII inklusi sebelumnya. Hal ini agar siswa 

berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dengan siswa reguler lainnya. Dan 

diperlukan penyesuaian sosial bagi para siswa reguler dengan kedatangan ABK 
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tersebut agar siswa reguler mampu merespon keberadaan mereka dengan baik, 

memelihara jalinan persahabatan, bersikap simpati dan altruis terhadap 

kesejahteraan ABK.  

Siswa berkebutuhan khusus sangat memerlukan perhatian dan dorongan 

dari lingkungannya supaya mereka dapat berinteraksi dengan baik sehingga 

proses belajar berjalan dengan lancar saat di lingkungan sekolah. Hal tersebut 

perlu diperhatikan untuk guru yang mengajar maupun tidak megajar serta siswa-

siswa yang sekelas terhadap siswa ABK.  

Jika siswa reguler tidak mampu menyesuaikan dalam keadaan sosialnya 

terhadap siswa ABK, ini akan berdampak negatif bagi siswa ABK. Siswa ABK 

akan merasa terasingkan di dalam lingkungan kelas maupun di luar kelas, dalam 

kegiatan belajar mengajar pun tidak akan berjalan dengan baik jika siswa ABK 

merasa diacuhkan. Dengan penyesuaian sosial siswa reguler diharapkan mampu 

merespon dan membantu siswa ABK yang mengalami kesulitan dalam hal 

apapun. 

 Dari hasil penelitian Asyanti, Sofiati, dan Sudardjo (seperti yang disebut 

Sawitri Andayani, dan Ary, t.t.) menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

penyesuaian sosial antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan cenderung 

lebih mudah untuk melakukan penyesuaian sosial bila dibandingkan dengan laki-

laki. Perbedaan penyesuaian sosial ini disebabkan karena dalam lingkungan 

sosial pria cenderung lebih berkuasa, lebih bebas dan berani menentang peraturan 

yang diberikan oleh keluarga maupun lingkungannya, sedangkan perempuan 

lebih patuh menerima peraturan yang diberikan, lebih mudah menghayati 

perasaan orang lain, sehingga dengan perasaan yang lebih peka perempuan 

cenderung mempunyai hubungan sosial yang akrab dengan teman-temannya 

dibandingkan dengan laki-laki. Kemampuan sosial pada perempuan itulah yang 

akan memudahkan dalam melakukan interaksi sosial dengan kelompok-

kelompok maupun kegiatan yang lebih luas, sehingga akan membantu dalam 

proses penyesuaian sosialnya.. 

Senada dengan penjelasan diatas, Davidoff (dalam Sawitri, et al,  t.t) 

berpendapat bahwa penyesuaian sosial perempuan lebih baik bila dibandingkan 

dengan laki-laki. Perbedaan penyesuaian sosial tersebut terjadi karena adanya 
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perbedaan perlakuan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Laki-laki 

lebih aktif, lebih bebas dan cenderung lebih longgar dalam menentang peraturan 

dan norma masyarakat, sedangkan perempuan lebih banyak dibiasakan untuk 

mengikuti norma, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan penyesuaian 

sosial. Sementara, Schneiders (dalam Sawitri, et al, t.t)  menyatakan pendapat 

yang berbeda dengan penjelasan sebelumnya, yaitu tidak terdapat perbedaan 

penyesuaian sosial antara  perempuan dan laki-laki. 

Selain itu juga, hasil penelitian Sawitri, et al (t.t.) dalam penelitiannya 

yang berjudul Hubungan Konsep Diri dengan Penyesuaian Sosial Siswa 

Akselerasi di SMP Negeri 2 dan SMP PL Dominico Savio Semarang menyatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan penyesuaian sosial siswa akselerasi perempuan 

dan siswa akselerasi laki-laki di SMP Negeri 2 maupun di SMP PL Dominico 

Savio. Ini berarti penelitian tersebut sependapat dengan Schneiders. 

Dari penjelasan diatas yang membahas tentang penyesuaian sosial pada 

siswa reguler dengan kehadiran teman sebaya ABK di kelasnya, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “PENYESUAIAN SOSIAL 

SISWA REGULER PADA TEMAN SEBAYA ABK”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Aspek-aspek apa saja yang unggul dalam 

penyesuaian sosial siswa reguler pada teman sebaya ABK secara keseluruhan, 

ditinjau dari jenis kelamin, usia dan kelas?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek yang unggul dalam 

penyesuaian sosial siswa reguler pada teman sebaya ABK secara keseluruhan, 

ditinjau dari jenis kelamin, usia dan kelas. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan berarti bagi 

perkembangan disiplin ilmu psikologi terutama psikologi pendidikan dan 

psikologi perkembangan. 

b. Manfaat praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi 

yang mendalam mengenai kajian penyesuaian sosial siswa reguler terhadap 

teman sebaya ABK agar siswa reguler baik yang laki-laki maupun yang 

perempuan dapat memberikan respon yang baik bagi teman ABK yang ada di 

kelas mereka. 

 


