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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab I akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian 

yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian yang terdiri 

dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan struktur organisasi skripsi.    

A. Latar Belakang Penelitian 

Dunia pendidikan di Indonesia mengalami banyak kemajuan. Tanda-tanda 

kemajuan dunia pendidikan dapat dilihat dari adanya evaluasi kurikulum, kegiatan 

penilaian kinerja guru dan kegiatan lainnya yang menunjang pada perbaikan 

sistem pendidikan di Indonesia. Pola pendidikan di Indonesia khususnya di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) saat ini sedang mengalami masa transisi yakni 

dari Kurikulum 2013 menjadi kurikulum lama yang telah digunakan yakni 

kembali menggunakan Kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

Pemerintah menetapkan bahwa kurikulum pendidikan yang digunakan saat ini 

ialah kembali ke kurikulum KTSP, namun bagi beberapa sekolah yang sudah 

menerapkan Kurikulum 2013 lebih dari 3 (tiga) semester diberikan pilihan untuk 

melanjutkan penggunaan Kurikulum 2013 atau mengganti ke  KTSP.  

Dalam Kurikulum 2013 yang diterapkan di jenjang Sekolah Menengah Atas 

(SMA), peserta didik SMA sudah melakukan peminatan semenjak kelas X 

(sepuluh), peserta didik juga diharuskan mengikuti mata pelajaran minor selain 

dari mata pelajaran dari peminatan yang dipilih. Sebagai contoh apabila ada salah 

satu peserta didik yang memilih peminatan Ilmu Pengetahuan Alam  (mata 

pelajaran wajib yang harus diikuti ialah Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia) 

mengambil lintas minat Ekonomi (mata pelajaran dari peminatan Ilmu 

Pengetahuan Sosial) dan Bahasa Jepang (mata pelajaran dari peminatan Bahasa). 

Peserta didik yang berasal dari beberapa kelas peminatan yang berbeda  namun 

memilih mata pelajaran lintas minat yang sama akan melakukan moving class 

yakni pengkondisian kelas yang terdiri dari peserta didik yang memiliki kesamaan 

dalam memilih mata pelajaran lintas minat.  
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Secara umum, rentang usia peserta didik Sekolah Menengah Atas berada pada 

rentang usia  15-18 tahun, dimana pada usia tersebut  termasuk ke dalam masa 

remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju 

dewasa. Masa remaja merupakan masa dimana individu melaksanakan aktivias 

sehari-hari yang berlangsung baik di lingkungan rumah maupun di sekolah.  

Peserta didik yang berada pada masa remaja pasti memiliki hambatan-

hambatan dalam tugas perkembangannya, baik hambatan perkembangan secara 

fisik, emosi, sosial, dan lain sebagainya. Saat peserta didik menghadapi hambatan 

salah satu dari aspek tugas perkembangan, maka hal tersebut dapat berdampak 

domino yakni menjadi hambatan bagi aspek tugas perkembangan yang lainnya. 

Dengan demikian, peserta didik seyogyanya mampu memenuhi kebutuhannya 

hingga pada tahap yang  memuaskan sehingga tidak mengalami efek domino. 

Schneiders menyatakan bahwa  “… students who have failed to reach a 

satisfactory level of social adjustment will have difficulties in school. (1964:hlm 

465)”. Hal ini menunjukan bahwa saat peserta didik mengalami hambatan dalam 

pemenuhan  kebutuhan dalam aspek sosial (dalam hal ini ialah penyesuaian sosial) 

maka dapat berdampak negatif yakni peserta didik akan mengalami kesulitan-

kesulitan saat berada di sekolah, baik dalam hal interaksi sosial maupun dalam 

pencapaian akademik.  

Pada dasarnya penyesuaian sosial peserta didik dibentuk dalam lingkup sosial 

pertama dimana dia berada yakni keluarga. Keluarga merupakan lingkungan 

sosial pertama yang membentuk penyesuaian sosial peserta didik.  Beberapa orang 

lebih terpaku pada penyesuaian sosial yang baik bagi peserta didik ialah pada saat 

di rumah,  sehingga sikap peserta didik harus lebih diperhatikan pada saat di 

rumah saja. Padahal lingkungan selanjutnya selain keluarga ialah lingkungan 

sekolah.  Sekolah sebagai salah satu tempat remaja berinteraksi, memiliki peranan 

penting dalam membimbing dan mengembangkan kemampuan-kemampuan 

sosial. Oleh karena itu, sekolah hendaknya dapat menciptakan dan memberikan 

suasana psikologis yang akan mampu mengajarkan atau mengenalkan 

keterampilan-keterampilan sosial. Senada dengan pernyataan Hurlock (1980, hlm 

9) bahwa “setiap kelompok mengharap anggotanya menguasai keterampilan 

tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui pada berbagai 
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usia sepanjang rentang kehidupan”. Adapun pola perilaku yang disetujui dalam 

hal ini ialah keterampilan yang menunjang pada pencapaian tugas perkembangan.  

Dengan demikian maka dalam situasi lingkup sosial, dalam hal ini lingkungan 

sekolah harus mampu menunjang pada ketercapaian tugas perkembangan peserta 

didik. Lebih lanjut Schneiders menegaskan bahwa “The school is universally 

recognized as a powerful medium for influencing the intellectual, sosial, and 

moral lives students” (1964, hlm 157). Membahas mengenai keterampilan sosial,  

salah satu yang harus dimiliki peserta didik ialah kemampuan untuk berinteraksi 

atau berhubungan dengan orang lain, dimana dalam berinteraksi sosial peserta 

didik harus memiliki sikap penyesuaian sosial.   

Peserta didik yang baru memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) 

harus memiliki kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru. 

Dalam melakukan penyesuaian tersebut seringkali terkendala oleh adanya 

penyesuaian terhadap lingkungan sosial yang baru. Citaripah (2011, hlm 60) 

menyebutkan bahwa penyesuaian diri peserta didik kelas X berada pada kategori 

sedang atau dapat dikatakan beberapa indikator penyesuaian diri peserta didik 

berada dalam kondisi belum optimal sehingga diperlukan strategi bimbingan yang 

tepat untuk meningkatkan penyesuaian diri peserta didik. Lebih lanjut menurut 

Rosya (2013, hlm. 81) dalam hasil penelitian yang menggambarkan bahwa 

penyesuaian diri peserta didik kelas X SMAN 1 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2013-

2014 pada umumnya berada dalam kategori sedang (64,45%) atau dalam taraf 

belum optimal.  

Peserta didik yang sedang berada pada masa remaja cenderung sulit untuk 

melakukan penyesuaian diri. Hal ini senada dengan pernyataan menurut Hurlock 

(1980, hal 213) bahwa “salah satu tugas perkembangan masa remaja yang tersulit 

adalah berhubungan dengan penyesuaian sosial”. Penyesuaian yang harus 

dilakukan oleh peserta didik di sekolah salah satunya ialah penyesuaian terhadap 

tuntutan kurikulum.  Dengan adanya kurikulum 2013, maka peserta didik dituntut 

untuk dapat menyesuaikan diri secara baik dengan teman sekelas (kelas regular) 

sekaligus dengan teman di kelas peminatan. 

Dengan diterapkannya Kurikulum 2013, muncul berbagai permasalahan salah 

satunya mengenai dampak dari kelas lintas minat atau kelas peminatan. 
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“Implementasi kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Semarang mengalami hambatan khususnya mengenai kelas lintas minat” 

(Republika.com : 2014).  

Beberapa permasalahan yang timbul dari adanya tuntutan lintas minat 

mengakibatkan peserta didik harus mampu mencari cara agar tetap memenuhi 

tuntutan akademik secara optimal. Dalam pemenuhan tuntutan kelas lintas minat, 

peserta didik diperlukan untuk memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang 

tepat sehingga ia dapat belajar secara optimal dalam lingkungan kelas regular dan 

kelas peminatan. Pada dasarnya peserta didik harus memiliki penyesuaian sosial 

saat berada di sekolah, baik dengan teman sekelas, teman dari lain kelas, kakak/ 

adik kelas, guru serta staf sekolah lainnya. Dengan adanya kelas lintas minat maka 

peserta didik dituntut untuk berusaha lebih dalam melakukan penyesuaian sosial.  

Dengan kata lain, peserta didik dituntut untuk lebih mempunyai kemampuan 

penyesuaian sosial dalam berbagai kondisi.  

Penelitian ini didasari oleh berbagai masalah yang ditimbulkan dari 

penyesuaian sosial yang salah suai (maladjustment) atau sikap yang tidak tepat 

pada remaja, khususnya peserta didik kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas 

terhadap tuntutan penyesuaian sosial peserta didik pada kelas lintas minat. 

Sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan adanya studi 

pendahuluan agar penelitian dapat terlaksana serta penelitian dapat memberikan 

manfaat. Studi pendahuluan perlu dilakukan agar peneliti dapat memahami topik 

atau permasalahan yang akan diteliti agar dapat mempersiapkan rencana (Siregar, 

2013, hlm 107). Arikunto (2006: hlm 47) menjelaskan bahwa “cara-cara 

mengadakan studi pendahuluan ialah dengan tiga p yakni paper, person dan 

place”. Studi pendahuluan yang dilakukan ialah dengan melakukan pengamatan 

tidak terstruktur dengan berdasarkan kepada prinsip pengadaan studi pendahuluan 

yang telah dipaparkan oleh Arikunto yakni person dan place.   

Prinsip person yang dimaksud ialah mewawancarai pihak-pihak terkait di 

sekolah yang dapat memberikan informasi yang reliabel mengenai penyesuaian 

sosial peserta didik di sekolah, sedangkan prinsip place ialah dengan melakukan 

peninjauan ke tempat yang akan dilaksanakan penelitian.   
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Studi pendahuluan berupa pengamatan secara tidak terstrukur mengenai 

permasalahan yang saat ini dirasakan oleh peserta didik dilakukan pada saat 

melaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah. Adapun informasi 

yang diperoleh dengan melakukan observasi sederhana yakni dengan 

menganalisis dari salah satu hasil instrumen need assessment yang telah 

disebarkan peserta didik sebagai dasar pembuatan Program PPL BK yaitu IKMS 

(Inventory Kebutuhan dan Masalah Peserta didik). Dalam IKMS tersebut terdapat 

pertanyaan berupa uraian (essay) mengenai masalah yang dirasakan peserta didik 

saat ini. Mayoritas peserta didik menjawab bahwa masalah yang saat ini dirasakan 

ialah mengenai bagaimana cara bersosialisasi yang tepat di lingkungan yang baru, 

antara lain : (1) peserta didik merasa sulit berbaur dengan teman yang berasal dari 

SMP yang berbeda. Hal ini terjadi karena adanya dominasi peserta didik yang 

berasal dari SMP yang sama. Akibatnya peserta didik minoritas merasa 

terkucilkan dan cenderung sulit berbaur. (2) pelaksanaan kurikulum 2013 

khususnya dalam kelas lintas minat memungkinkan peserta didik berada di kelas 

yang berbeda. Dengan demikian maka peserta didik dituntut untuk dapat 

menyesuaikan diri saat berada di kelas regular dan di kelas lintas minat.  

Informasi yang diperoleh tidak hanya melalui instrumen IKMS saja, 

melainkan dari hasil wawancara bersama guru BK dan observasi yang dilakukan 

selama peneliti melakukan layanan bimbingan dan konseling. Dari beberapa 

penggalian informasi yang dilaksanakan selama studi pendahuluan tersebut, 

setelah dianalisa menunjukan hasil bahwa diperlukan adanya layanan bantuan 

bimbingan dan konseling yang mampu menanggulangi hambatan yang dialami 

peserta didik dalam  menyelesaikan tugas perkembangannya, khususnya dalam 

hal penyesuaian sosial. Oleh karena itu diperlukan sebuah program dalam 

merancang layanan bimbingan dan konseling untuk mengembangkan penyesuaian 

sosial perlu diberikan kepada peserta didik. Suherman (2007, hlm 18) mengatakan 

bahwa “Program bimbingan perkembangan yang komprehensif meliputi empat 

jenis bidang layanan, yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, bidang bimbingan 

dan konseling akademik dan bidang bimbingan dan konseling karir”.  Lebih 

lanjut, Yusuf (2009, hlm. 49) mengatakan bahwa “..tujuan pemberian layanan 

bimbingan dan konseling yaitu agar peserta didik dapat menyesuaikan diri, 
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mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian 

dengan lingkungan pendidikan”.  

Kemampuan penyesuaian sosial peserta didik merupakan salah satu aspek 

psikososial dalam tugas perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, maka 

layanan bimbingan dan konseling yang dirasakan tepat ialah bimbingan pribadi 

sosial.  Bimbingan pribadi sosial merupakan gabungan dari bimbingan pribadi dan 

bimbingan sosial. Adapun penggabungan tersebut dimaksudkan karena keduanya 

saling berkaitan yakni antara diri sendiri (pribadi) akan selalu dipengaruhi oleh 

lingkungan (sosial). 

Mengacu pada penjelasan diatas mengenai bimbingan pribadi-sosial, maka 

layanan bimbingan pribadi-sosial dirasakan tepat untuk menanggulangi hambatan 

yang sedang dialami peserta didik khususnya mengenai kemampuan penyesuaian 

sosialnya. Lebih lanjut bimbingan menurut William M. Proctor (dalam 

Santoadi:2010, hlm. 54)   „memiliki dua fungsi pokok yakni fungsi penyaluran 

dan distributif dan fungsi penyesuaian (adjustment)‟. Fungsi penyaluran dan 

distributif yakni membantu peserta didik dalam hal akademis di sekolah misalnya 

pemilihan peminatan (dalam jenjang SMA), kegiatan ekstrakurikuler, pemilihan 

karir, studi lanjutan ke perguruan tinggi dan lain-lain. Sedangkan fungsi 

penyesuaian ialah agar membantu peserta didik untuk konsisten dalam 

menjalankan pilihan dan masalah penyesuaian diri di sekolah. Dengan demikian, 

penelitian dilakukan dengan mengkaji program bimbingan pribadi sosial untuk 

mengembangkan penyesuaian sosial peserta didik. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Peserta didik yang berada pada masa remaja akan banyak menemui 

perubahan-perubahan, baik perubahan fisik maupun psikologis. Perubahan-

perubahan tersebut menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan 

penyesuaian (adjustment). Kemampuan penyesuaian (adjustment) diperlukan 

peserta didik agar dapat memenuhi kebutuhan tanpa menimbulkan konflik. 

Ketidakmampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri dapat menyebabkan 

masalah dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangnnya. Dimana masalah-
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masalah yang akan timbul  tersebut memerlukan penanganan dari bimbingan dan 

konseling  

Salah satu permasalahan peserta didik ialah kurangnya kemampuan peserta 

didik dalam penyesuaian diri terhadap interaksi sosialnya. Hal ini dapat 

menimbulkan masalah bagi lingkungan sosial peserta didik yakni konflik dengan 

lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah maupun masyarakat. Adapun 

masalah yang timbul apabila peserta didik tidak dapat melakukan penyesuaian 

ialah melanggar norma, melakukan penyimpangan, tidak dapat memenuhi 

kebutuhan, tidak mampu mencapai perkembangan secara optimal dan lain 

sebagainya.  

Permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dapat menghambat dalam 

pemenuhan tugas perkembangannya. Dalam pemenuhan tugas perkembangannya, 

peserta didik yang berada pada masa remaja diperlukan upaya untuk mengubah 

sikap dan pola perilaku (Hurlock, 1980, hlm 209). Perubahan ini pada dasarnya 

agar peserta didik yang sedang mengalami masa transisi dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa dapat terlewati dengan baik. Selain itu, jika remaja atau 

peserta didik mengalami hambatan dalam pencapaian tugas perkembangannya 

maka dikhawatirkan peserta didik akan menjadi individu yang gagal dalam 

pencapaian identitas diri. Menurut Erikson (dalam Hurlock, 1980: hlm. 208) 

„pencarian identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa 

dirinya dan apa peranannya dalam masyarakat‟.  

Observasi atau pengamatan yang dilakukan di SMAN 1 Margahayu 

Kabupaten Bandung selama pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

diperoleh informasi bahwa adanya gejala penyesuaian sosial yang rendah di antara 

peserta didik kelas X (sepuluh) dalam lingkup kelas lintas minat. Salah satu 

indicator dari rendahnya penyesuaian sosial peserta didik dilihat dari kurangnya 

partisipasi aktif peserta didik dalam mengikuti kegiatan sekolah, kurang memiliki 

kesadaran dalam mematuhi tata tertib sekolah serta pada umumnya peserta didik 

merasa tidak memahami esensi dari tuntutan kurikulum 2013, khususnya yang 

berkaitan dengan tuntutan kelas lintas minat. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

rencana kegiatan atau program yang diberikan oleh guru BK agar peserta didik 
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dapat menanggulangi masalah yang sedang dihadapi mengenai penyesuaian 

sosial. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, membahas mengenai 

tema penelitian pada program bimbingan pribadi sosial sebagai bentuk upaya 

untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian sosial peserta didik.  Oleh 

karena itu, masalah utama yang perlu dijawab dalam penelitian ialah bagaimana 

program pribadi sosial yang dapat mengembangkan kemampuan penyesuaian 

sosial peserta didik kelas X SMAN 1 Margahayu Tahun Ajaran 2014/2015?.  

Adapun rumusan masalah tersebut dirincikan ke dalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Seperti apa gambaran umum penyesuaian sosial peserta didik kelas X 

SMAN 1 Margahayu Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Seperti apa tingkat ketercapaian aspek-aspek penyesuaian sosial peserta 

didik kelas X SMAN 1 Margahayu Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana program bimbingan pribadi sosial untuk mengembangkan 

penyesuaian sosial peserta didik kelas X SMAN 1 Margahayu Tahun 

Ajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh rumusan 

implikasi program bimbingan pribadi sosial berdasarkan gambaran umum 

dan tingkat ketercapaian aspek-aspek penyesuaian sosial peserta didik kelas 

X SMAN 1 Margahayu Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

2. Tujuan Khusus 

    Tujuan khusus dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Mengetahui gambaran umum kemampuan penyesuaian sosial peserta 

didik kelas X SMAN 1 Margahayu Tahun Ajaran 2014/2015 
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b. Mengetahui tingkat ketercapaian aspek-aspek penyesuaian sosial peserta 

didik kelas X SMAN 1 Margahayu Tahun Ajaran 2014/2015 

c. Mengetahui program bimbingan pribadi sosial untuk mengembangkan 

kemampuan penyesuaian sosial peserta didik kelas X SMAN 1 

Margahayu Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu Bimbingan dan Konseling, khususnya dalam upaya 

peningkatan penyesuaian sosial peserta didik kelas X SMAN 1 Margahayu 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis bagi guru BK ialah diharapkan dapat memberikan 

gambaran penyesuaian sosial peserta didik kelas X SMAN 1 Margahayu 

Tahun Ajaran 2014/2015, sedangkan manfaat praktis bagi peneliti 

selanjutnya ialah penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

mengembangkan program bimbingan pribadi sosial untuk mengembangkan 

penyesuaian sosial peserta didik.  

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

struktur organisasi skripsi. Bab II terdiri dari konsep teoritis mengenai 

penyesuaian sosial dan program bimbingan pribadi-sosial. Bab III terdiri dari 

metode penelitian. Bab IV terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

Bab V terdiri dari simpulan, implikasi dan rekomendasi. 

 

 


