
 

 

1 

Ima Rosita Hoeriah, 2016 
PROGRAM HIPOTETIK ADVENTURE BASED COUNSELING UNTUK MENINGKATKAN PENYESUAIAN 
SOSIAL SISWA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam setiap perkembangannya manusia perlu bantuan dari orang lain agar 

mampu menjalankan tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Ada banyak 

rintangan dan hambatan dalam setiap rentang kehidupan. Manusia dalam rentang 

kehidupannya memerlukan bimbingan, sehingga hambatan dan rintangan dapat 

dilewati dengan baik.  

Pada umumnya, siswa sekolah menengah kejuruan  termasuk pada priode 

remaja madya (Pikunas dalam Yusuf, 2007, hlm. 184) yang mengklasifikasi 

remaja menjadi tiga tahap, yaitu: (1) remaja awal usia 12-15 tahun; (2) remaja 

madya usia 15-18 tahun; (3) remaja akhir usia 18-22 tahun. Seperti halnya fase-

fase perkembangan yang lain, pada fase remaja ini seorang individu diharuskan 

mencapai dan menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Kaitannya dengan 

perkembangan sosial remaja, Kartadinata et.al. (DEPDIKNAS, 2008, hlm. 253) 

mengemukakan standar kompetensi dan kemandirian peserta didik meliputi (1) 

landasan perilaku etis; (2) kematangan emosional; (3) kesadaran tanggungjawab 

sosial; (4) peran sosial sebagai pria dan wanita; dan (5) kematangan hubungan 

dengan teman sebaya. Salah satu karakteristik perkembangan remaja adalah 

menjalin hubungan dengan teman sebaya (peer group). Artinya, mulai fase remaja 

awal sudah memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi sosial yang lebih 

luas dan mendalam dengan teman sebaya. Minat remaja semakin bertambah dan 

terarah pada kegiatan yang dilakukan teman sebaya, dorongan untuk diterima dan 

membentuk kelompok atau komunitas. Kualitas hubungan remaja semakin kuat, 

dari yang semula hanya sebagai teman kemudian menjadi sahabat bahkan 

membentuk kelompok khusus yang cenderung memunculkan perilaku melanggar 

norma dan kenakalan remaja (juvenile deliquency). 

Di sekolah siswa tidak hanya mengalami perkembangan fisik dan intelektual 

saja, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk bersosialisasi agar 

mencapai kematangan sosial. William Kay (Yusuf, 2007, hlm. 72) 
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mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja meliputi (1) belajar bergaul 

dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok, 

(2) mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap/perilaku) kekanak-

kanakan. Berdasarkan pemaparan para ahli, dapat dipahami bahwa aspek 

perkembangan sosial siswa terus berkembang menuju kedewasaan dan 

kematangan. 

Berdasarkan perspektif biososial, masa remaja adalah masa strom and 

stress, yaitu sebagai periode yang berada dalam dua situasi antara kegoncangan, 

penderitaan, asmara, dan pemberontakan dengan otoritas orang dewasa (Hall 

dalam Yusuf, 2007, hlm. 185), terjadinya pertumbuhan fisik, masa transisi, dan 

perubahan fisik tersebut menentukan pengalaman sosialnya  (Barker dalam Yusuf, 

2007, hlm. 185). Perspektif belajar sosial memandang masa remaja sebagai masa 

senang bergaul dengan teman sebaya karena dipandang menawarkan sosial 

reward dan peer status needs yang lebih menarik daripada keluarga (Parson & 

Grinder dalam Yusuf, 2007, hlm. 188). Selanjutnya remaja berusaha mempelajari 

respon-respon sosial dengan cara mengamati dan mengimitasi berbagai perilaku 

teman sebayanya. 

Remaja sebagai individu yang sedang berkembang, baik sebagai pribadi dan 

sosial, ketika perkembangannya mengarah pada kematangan, kedewasaan, dan 

kemandirian, akan terkait dengan pemaknaan dirinya sebagai makhluk 

biopsikososiospiritual (Yusuf, 2007, hlm. 72). Perkembangan sosial merupakan 

salah satu aspek pada diri remaja yang terus berkembang sejak lahir hingga akhir 

hayat. Gerungan (2004, hlm. 98) mengungkapkan secara hakiki manusia tidak 

dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, sejak dilahirkan hingga 

akhir hayat membutuhkan pergaulan dengan orang lain. 

Siswa SMA sebagai makhluk individual sekaligus sosial dalam 

kehidupannya diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, 

karena realitas menunjukkan remaja tidak dapat terpisah dari lingkungan dan 

dirinya sendiri yang secara dinamis dan progresif mengalami perubahan, 

pertumbuhan, dan perkembangan (Suryana, 2011, hlm. 4). Dalam hal ini, siswa 
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dalam kehidupannya di sekolah memiliki kebutuhan sosial yang harus dipenuhi 

dalam interaksinya di lingkungan sosial. 

Penyesuaian sosial sebagai salah satu aspek dari penyesuaian diri individu 

yang menuju pada kesesuaian antara kebutuhan dirinya dengan keadaan 

lingkungan tempat individu berada dan berinteraksi secara efektif dan efisien. 

Penyesuaian sosial di sekolah sangat menunjang dalam keberhasilan akademik 

atau prestasi belajarnya, yang paling penting dalam penyesuaian sosial adalah 

penyesuaian terhadap guru, mata pelajaran, teman sebaya, dan lingkungan 

sekolah. Penyesuaian sosial menandakan kemampuan atau kapasitas yang dimiliki 

individu untuk bereaksi secara efektif dan wajar pada realitas sosial, situasi, dan 

relasi sosial. 

Adapun tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh remaja berkaitan 

dengan kemampuannya dalam melakukan penyesuaian sosial menurut Havighurst 

(Yusuf, 2007, hlm. 74) antara lain, remaja harus mampu mencapai hubungan yang 

lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria atau 

wanita, dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 

Pemenuhan kebutuhan sosial tersebut merupakan modal untuk mencapai 

kehidupan yang lebih sehat, bergairah, penuh semangat, dan terbebas dari 

kecemasan dan keterasingan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu jenis 

penyesuaian diri (Schneiders, 1964, hlm. 451). 

Adanya  tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan sosialnya, remaja sering 

dihadapkan kepada berbagai masalah, baik psikologis maupun sosiologis. Tidak 

sedikit remaja yang gagal dalam melakukan penyesuaian sosial (sosial 

adjustment) dengan lingkungan teman sebayanya, tidak diterima bahkan ditolak 

dan dikucilkan. Kegagalan melakukan penyesuaian sosial ini membuat remaja 

cenderung menarik diri atau melakukan tindakan agresif yang cenderung 

memunculkan perilaku-perilaku antisosial (Suryana, 2011, hlm. 3). 

Kematangan sosial dan emosional menjadi penting di masa remaja, karena 

pengaruh teman dan lingkungan sosial akan sangat menentukan. Kegagalan 
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remaja dalam menguasai keterampilan sosial akan menyebabkan remaja sulit 

menyesuaikan diri. 

 Bagi sebagian siswa, melakukan penyesuaian sosial adalah hal yang mudah 

dilakukan, namun sebagian siswa ada yang menganggap penyesuaian sosial itu 

sangat sulit dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah 

(2004, hlm. 90) menghasilkan gambaran perilaku penyesuaian sosial siswa kelas 

X di SMU Negeri 2 Bandung tergolong rendah. Salah seorang guru pembimbing 

mengatakan aspek penyesuaian peraturan dan tata tertib 60% pelanggaran 

dilakukan oleh siswa kelas X, pada masa siswa tersebut cenderung untuk 

menginginkan kebebasan dan menentukan pola pikir sendiri. 

Akibat ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian sosial, siswa akan 

mengalami hambatan dalam belajar. Fenomena-fenomena perilaku negatif di 

kalangan siswa, jika dibiarkan akan berpengaruh terhadap prestasi belajar, bahkan 

pada pertumbuhan dan perkembangan diri yang berkaitan dengan aspek-aspek 

kehidupan lainnya. Siswa yang kurang mampu dalam penyesuaian sosialnya, 

menjadikannya malas datang ke sekolah, karena sekolah menjadi beban yang 

berat. Aturan-aturan yang diberikan di sekolah tidak dapat diterima dan diterapkan 

sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan informasi dari Guru pembimbing SMK Angkasa 2 Margahayu 

dan dari hasil pengamatan terhadap seluruh siswa Kelas X SMK Angkasa 2 

Margahayu didapatkan fenomena, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

penyesuaian sosial. Kesulitan tersebut diindikasikan dengan sikap dan perilaku 

yang ditunjukkan, yaitu rendahnya rasa menghormati dan menghargai siswa 

terhadap kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan karyawan sekolah lainnya, 

banyaknya pelanggaran siswa terhadap tata tertib dan peraturan sekolah, adanya 

persaingan yang tidak sehat, tidak mengerjakan PR, dan terlambat masuk sekolah. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan, merupakan lingkungan sosial bagi 

remaja untuk dapat berinteraksi sosial, dengan teman sebaya dan dengan orang 

dewasa lainnya. Pada sebuah penyelenggaraan pendidikan terdapat bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem pendidikan, yaitu bimbingan dan 
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konseling. Perkembangan sosial siswa menyangkut aspek penyesuaian sosial 

merupakan salah satu bidang kajian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan 

konseling memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi siswa mencapai 

kematangan perkembangan sosialnya, dalam hal ini memiliki kemampuan 

penyesuaian sosial yang tepat. Diperlukan sebuah penelitian yang dapat 

mengungkap profil kemampuan penyesuaian sosial siswa secara umum, sehingga 

dapat terumuskan sebuah  program bimbingan dan konseling yang secara 

hipotetik efektif untuk meningkatkan penyesuaian sosial siswa.  

Pada penelitian sebelumnya, banyak teknik yang sudah digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan penyesuaian sosial siswa, diantaranya adalah layanan 

dasar bimbingan pribadi sosial, penggunaan teknik sosiodrama, permainan 

tradisional gerobak sodor, dan permainan kelompok. Kegiatan bimbingan dan 

konseling di sekolah terkadang belum dapat dicapai secara optimal, sehingga 

pelaksaannya perlu ditingkatkan.  

Saat ini, program-program di alam terbuka (outdoor) jauh lebih menarik, 

menyenangkan, menantang untuk diikuti. Pada dasarnya setiap orang tidak 

menyukai keadaan yang monoton, terlebih siswa yang berada pada tahap 

perkembangan remaja. Menurut Mitchell&Meier (dalam Samad, 2007, hlm. 4) 

sesungguhnya, remaja menyadari adanya peningkatan berbagai masalah yang 

berkaitan dengan kelompok sebayanya, namun terkadang belum tersedia suatu 

cara penyelesaian yang menyenangkan, menggugah hati, menggembirakan, dan 

mengandung tantangan. Agar kegiatan konseling tidak terkesan monoton, dan 

lebih menumbuhkan motivasi bagi siswa untuk ikut serta dalam kegiatannya, 

dirasa perlu adanya inovasi dalam kegiatan konseling. Salah satu jenis konseling 

yang kegiatannya memiliki nilai tantangan ketika dilakukan adalah Adventure 

Based Counseling. Kegiatan ini dapat menciptakan suasana ceria karena 

dirancang untuk dapat dinikmati anak dan remaja sebagai kegiatan yang penuh 

kesenangan dan humor. Secara konseptual menurut Glas & Mayers dalam Agustin 

(2011, hlm. 6) Adventure Based Counseling dipandang sebagai kegiatan 

menyenangkan atau menggembirakan yang terstruktur dan berorientasikan 
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kelompok. Selanjutnya Herbert (Agustina, 2011, hlm. 6) mengungkapkan salah 

satu karakteristik dari Adventure Based Counseling, yaitu adanya tantangan yang 

akan mendorong anak dan remaja untuk keluar dari zona nyamannya dan 

mengekspresikan perasaannya, sehingga diharapkan mereka dapat melakukan 

katarsis dan mengembangkan toleransi frustasi yang cukup.  

Berdasarkan pendapat di atas yang telah dipaparkan, Adventure Based 

Counseling dapat diartikan sebagai suatu program bimbingan dan konseling yang 

berorientasikan kelompok yang dapat membantu seseorang belajar 

mengembangkan mengembangkan rasa tanggung jawab, keterampilan 

menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kepercayaan diri melalui serangkaian 

aktivitas terstruktur, menyenangkan sekaligus menantang. Penyesuaian sosial 

akan didapat melalui interaksi antar remaja dalam kegiatan kelompok. Aktivitas-

aktivitas yang dilakukan remaja dalam kegiatan Adventure Based Counseling 

menuntut kerjasama tim dan adanya rasa saling mempercayai antar anggota. 

Diharapkan konseling dengan menggunakan teknik Adventure Based Counseling 

melalui permainan di alam terbuka mampu meningkatkan penyesuaian sosial 

siswa. 

Oleh karena itu, bersdasarkan gejala yang terjadi di SMK Angkasa 2 

Margahayu dan kajian teori yang mengarah pada penggunaan teknik Adventure 

Based Counseling  dalam meningkatkan penyesuaian sosial siswa, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian sebagai berikut, “Program Hipotetik 

Adventure Based Counseling untuk meningkatkan penyesuaian sosial siswa” . 

 

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Penyesuaian sosial adalah kemamapuan siswa mereaksi kenyataan, situasi, 

dan hubungan sosial di lingkungan sekolah, mencakup aspek-aspek penghargaan 

terhadap orang lain (teman sebaya), partisipasi dalam mengikuti pelajaran, 

kerjasama dengan teman, dan merasa aman berada di lingkungan sekolah 

(Sugiyanto, 2006, hlm. 24). Penyesuaian sosial di sekolah sangat menunjang 

dalam keberhasilan akademik atau prestasi belajarnya, yang paling penting dalam 
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penyesuaian sosial adalah penyesuaian terhadap guru, mata pelajaran, teman 

sebaya, dan lingkungan sekolah. Darajat (dalam Wanhar, 2012, hlm. 8) 

mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi siswa dan berhubungan dengan 

penyesuaian sosial diantaranya 1) problema yang berhubungan dengan sekolah 

dan pelajaran. Keinginan untuk mengetahui cara belajar yang baik, ingin 

menghindari rasa malas dan lesu, ingin pandai dan menonjol di kelas, sedangkan 

kemampuan siswa berbeda satu dengan yang lainnya dan 2) problema yang 

berhubungan dengan perkembangan sosial, diantaranya siswa tidak mengetahui 

bagaimana cara bergaul dengan teman-teman dan orang-orang dewasa lainnya. 

Profil penyesuaian sosial siswa yang menyangkut aspek kemampuan 

menjalin hubungan persahabatan dengan teman di sekolah, kemampuan bersikap 

hormat terhadap guru, kepala seolah, dan staf sekolah lainnya, partisipasi dalam 

mengikuti kegiatan di sekolah, mau menerima peraturan sekolah. Setelah 

diketahui profil kemampuan penyesuaian sosial siswa, langkah berikutnya adalah 

mengembangkan program Adventure Based Counseling untuk meningkatkan 

kemampuan penyesuaian sosial siswa di sekolah. Populasi dan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK kelas X di SMK 

Angkasa 2 Margahayu tahun ajaran 2015/2016. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diapaparkan, maka dirumuskan 

beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut. 

1. Seperti apa profil kemampuan penyesuaian sosial siswa kelas X SMK 

Angkasa 2 Margahayu Tahun Ajaran 2015/2016? 

2. Seperti apa bentuk rancangan Adventure Based Counseling untuk 

meningkatkan penyesuaian sosial siswa SMK Angkasa 2 Margahayu 

Tahun Ajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui gambaran 

kemampuan penyesuaian sosial siswa SMK Angkasa 2 Margahayu tahun ajaran 

2015/2016 serta implikasinya terhadap bimbingan dan konseling. 
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Berdasarkan tujuan umum penelitian, maka dirumuskan tujuan-tujuan 

khusus sebagai berikut. 

1. Mengetahui profil kemampuan penyesuaian sosial siswa kelas X SMK 

Angkasa 2 Margahayu Tahun Ajaran 2015/2016? 

2. Merancang program Adventure Based Counseling untuk meningkatkan 

penyesuaian sosial siswa kelas X SMK Angkasa 2 Margahayu Tahun 

Ajaran 2015/2016? 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu Bimbingan dan Konseling mengenai Adventure Based 

Counseling dalam meningkatkan penyesuaian sosial siswa kelas X.  

Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor 

Guru BK diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini, yaitu dapat 

menggunakan dan mengaplikasikan teknik Adventure Based Counseling untuk 

meningkatkan penyesuaian sosial siswa sebagai salah satu teknik dalam layanan 

Bimbingan dan Konseling di sekolah. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dasar 

dalam menerapkan teknik Adventure Based Counseling untuk menangani masalah  

lainnya.  

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

  Struktur organisasi penulisan skripsi terbagi ke dalam lima bab, yaitu 

sebagai berikut. 

  Bab I (Pendahuluan) yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi.  

  Bab II (Konsep Dasar Penyesuaian Sosial dan program Adventure Based 

Counseling). 
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  Bab III (Metodologi Penelitian) memaparkan lokasi, populasi dan sampel 

penelitian, metode penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, 

analisis data, dan prosedur penelitian).  

  Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) berisi mengenai hasil olah data 

yang dilakukan peneliti guna mengungkap profil penyesuaian sosial dan 

rancangan program Adventure Based Counseling untuk meningkatkan 

penyesuaian sosial siswa kelas X SMK Angkasa 2 Margahayu Tahun Ajaran 

2015/2016, serta pembahasan penelitian. 

   Bab V (Penutup) berisi kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi yang 

ditulis setelah kesimpulan dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, guru 

bimbinga dan konseling, dan peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan 

penelitian lanjutan.  

 


