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ABSTRAK 
 

Yuliani Safareka. 2017. Hubungan antara Konsep Diri dan Dukungan Sosial 
dengan Penyesuaian Diri pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 11 Semarang Tahun 
Ajaran 2017/2018. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Ninik Setyowani, 
M.Pd,. dan Pembimbing II : Dr. Catharina Tri Anni, M.Pd. 
 
Kata Kunci : konsep diri, dukungan sosial, penyesuaian diri 
 

Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi di kelas VII SMP 
Negeri11Semarang, berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada siswa kelas 
VII menunjukan bahwa siswa memilki penyesuaian diri rendah. Selain itu siswa 
siswa gugup ketika ditunjuk Bapak/Ibu guru ke depan kelas, siswa tidak menyapa 
guru ketika di luar jam pelajaran, mudah bosan saat jam pelajaran, kurang setuju 
dan tidak setuju dengan peraturan tata tertib sekolah, berperilaku negatif, dan 
kurang percaya diri saat diskusi kelompok di dalam kelas. Berdasarkan latar 
belakang tersebut maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian adalah 
(1) bagaimanan tingkat penyesuaian diri, konsep diri dan dukungan sosial pada 
siswa kelas VII SMPN 11 Semarang, (2) adakah hubungan antara konsep diri dan 
penyesuaian diri pada siswa kelas VII SMPN 11 Semarang, (3) adakah hubungan 
antara dukungan sosial dan penyesuaian diri pada siswa kelas VII SMPN 11 
Semarang, (3) adakah hubungan antara konsep diri dan dukungan sosial dengan 
penyesuaian diri pada siswa kelas VII SMPN 11 Semarang 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif korelasional.Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah konsep diri, dukungan sosial dan variabel terikatnya 
adalah penyesuaian diri. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 286 siswa kelas 
VII. Teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling sehingga 
diperoleh jumlah sampel 158 siswa. Pengumpulan data menggunakan skala 
psikologi dan angket tertutup. Validitas diuji dengan rumus product moment, dan 
reliabilitas diuji dengan rumus Alpha. Teknis analisis data yang digunakan yaitu 
analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) konsep diri siswa termasuk 
dalam ketgori tinggi, dukungan sosial termasuk dalam ketgori tinggi, dan 
penyesuaian diri siswa termasuk dalam kategori tinggi, (2) terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara konsep diri dengan penyesuaian diri (rxy = 0,648; 
p<0,05), (3) terdapat hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial 
dengan penyesuaian diri (rxy = 0,350; p<0,05), (4) terdapat hubungan antara 
konsep diri dan dukungan sosial dengan penyesuaian diri (R = 0,658 > 0,159; 
p<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara konsep diri dan dukungan sosial dengan penyesuaian diri. Jika konsep diri 
dan dukungan sosial semakin meningkat, maka penyesuaian diri siswa semakin 
tinggi. Sedangkan jika konsep diri dan dukungan sosial semakin rendah, maka 
penyesuaian diri siswa semakin rendah. Oleh karena itu, disarankan untuk guru 
bimbingan dan konseling untuk memberikan treatment sesuai kebutuhan siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah Menengah Pertama merupakan Sekolah lanjutan setelah Sekolah 

Dasar, pada masa ini merupakan masa peralihan siswa yaitu, masa peralihan dari 

masa anak-anak ke masa remaja. Siswa dalam masa remaja akan mengalami tahap 

perkembangan pubertas. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Desmita (2016: 

36) “anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada pada tahap 

perkembangan pubertas (10-14 tahun)”. Pada usia ini, terkadang siswa mengalami 

berbagai masalah yang ada karena terjadi perubahan pada fisik, psikis, dan 

lingkungan sosial. Masa transisi tersebut sangat banyak menimbulkan kesulitan-

kesulitan dalam dirinya untuk menyesuaikan diri pada lingkungan, salah satunya 

yaitu lingkungan sekolah baru. 

Siswa dalam melakukan penyesuaian diri di lingkungan sekolah baru tidak 

akan terlepas dari interaksi dengan orang lain maupun lingkungannya. 

Berinteraksi merupakan suatu kebutuhan bagi individu dalam memperoleh 

pertolongan, menjalin keakraban, memberi kegembiraan, memotivasi, mengkritisi 

dan memberi saran. Interaksi akan berhasil jika siswa tersebut mampu 

mengembangkan penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu upaya yang 

dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk mengubah dirinya agar sesuai dengan 

lingkungan yang baru di tempatinya, sehingga akan terwujud suatu keharmonisan 

baik secara jasmani ataupun rohani. Sunarto dan Hartono (2013: 222) juga
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sependapat bahwa “penyesuaian diri merupakan usaha manusia untuk mencapai 

keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya”. Keharmonisan dapat 

terwujud jika siswa mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan 

baru.  

Lingkungan sekolah baru, khususnya di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sangatlah berbeda dengan lingkungan Sekolah Dasar, mulai dari teman 

baru, guru baru, peraturan sekolah baru, bahkan sampai kegiatan-kegiatan yang 

ada di sekolah baru. Siswa dalam lingkungan sekolah baru harus mampu 

menyesuaikan diri dengan teman baru, karena teman baru di sekolah baru tidak 

sama dengan teman sewaktu di Sekolah Dasar, meskipun ada hanya beberapa saja. 

Guru juga tidak sama dengan guru waktu di Sekolah Dasar yang hanya satu guru 

mengampu berbagai mata pelajaran, sedangkan di Sekolah Menengah Pertama 

setiap mata pelajaran hanya diampu oleh satu guru dan terkadang juga merangkap 

sebagai wali kelas. Peraturan-peraturan di Sekolah Menegah Pertama lebih ketat 

dibandingkan dengan peraturan sewaktu di Sekolah Dasar. Oleh karena itu, siswa 

harus mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan sekolah baru supaya terjalin 

suatu keharmonisan. Keharmonisan tersebut merupakan suatu keberhasilan siswa 

dalam melakukan penyesuaian diri.  

Individu dikatakan memiliki penyesuaian diri yang baik apabila memenuhi 

aspek-aspek yang dikemukakan Desmita (2016: 195-196) yaitu kematangan 

emosional, kematangan intelektual, kematangan sosial, dan tanggung jawab. Bila 

seseorang memiliki aspek-aspek tersebut maka proses penyesuaian diri siswa akan 

tercapai secara optimal. Kemampuan penyesuaian diri yang baik sangatlah 
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dibutuhkan siswa ketika berinteraksi di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan 

karena dengan penyesuaian diri yang optimal siswa akan merasa aman, nyaman, 

bahagia, memiliki sikap dan pandangan positif baik pada diri sendiri maupun pada 

lingkungannya. Selain itu, ada banyak hal yang dapat menjadi faktor terbentuknya 

kemampuan penyesuaian diri siswa dari Sunarto dan Hartono (2013: 229) adalah 

(1) kondisi fisik, (2) perkembangan dan kematangan, (3) penentu psikologis, (4) 

kondisi lingkungan, (5) penentu cultural. 

Pentingnya kemampuan penyesuaian diri bagi setiap individu adalah untuk 

mengembangkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari 

dalam diri maupun lingkungannya. Dengan kemampuan tersebut, maka siswa 

akan mudah dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga dapat mencapai 

prestasi belajar yang memuaskan, sedangkan siswa yang gagal dalam 

menyesuaikan diri akan berdampak pada menurunnya prestasi belajar siswa 

(Sunarto dan Hartono, 2013: 238). 

Salah satu faktor dalam diri yang mempengaruhi penyesuaian diri yaitu 

konsep diri. Desmita (2016: 164) mendefinisikan konsep diri adalah “gagasan 

tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian 

seseorang terhadap dirinya sendiri”. Konsep diri mempunyai peran yang sangat 

penting dalam kemampuan penyesuaian diri. Hal ini disebabkan karena konsep 

diri bagian dari nilai-nilai dasar pribadi. Setiap siswa memiliki konsep diri atau 

pandangan yang berbeda-beda terhadap dirinya sendiri. Pandangan mengenai 

dirinya sendiri sangat mempengaruhi siswa dalam melakukan penyesuaian diri di 

sekolah baru. Pandangan tersebut bisa pandangan yang positif dan bisa pandangan 
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negatif.  William dan Philip, sebagaimana dikutip oleh Rahmat (2011: 103-104) 

menyatakan bahwa siswa yang memiliki konsep diri positif pada dirinya akan 

memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) individu yakin akan kemampuannya 

mengatasi masalah, (2) individu merasa setara dengan orang lain, (3) individu 

dapat menerima pujian tanpa merasa malu, (4) individu menyadari bahwa setiap 

orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan perilaku yang tidak seluruhnya 

disetujui masyarakat, (5) individu mampu memperbaiki dirinya sendiri.  

Berdasarkan hasil dari DCM yang diperoleh dari Guru Bimbingan dan 

Konseling didapatkan hasil bahwa permasalahan dalam bidang sosial termasuk 

dalam derajat D. Adapun rincian permasalahan dibidang sosial yang mendapat 

derajat D, salah satunya yaitu: siswa malu untuk menjalin hubungan dengan orang 

baru. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa siswa memiliki 

pandangan yang negatif terhadap dirinya sendiri dan tidak bisa mengatasi masalah 

yang sedang dihadapi yaitu, malu sebelum mencoba menjalin hubungan dengan 

orang lain. Jika siswa tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut maka akan 

berdampak pada kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri.  

Siswa yang memiliki konsep diri negatif akan membentuk perilaku yang 

negatif melalui proses penyesuaian diri, sebaliknya siswa yang memiliki konsep 

diri positif maka akan membentuk perilaku yang positif melalui proses 

penyesuaian diri. Hal ini sesuai dengan pendapat Pudjianto (dalam Ajeng, 2007: 

79) siswa yang memiliki konsep diri positif mampu menyelaraskan diri dengan 

lingkungannya, sehingga ia dapat mengambil dari lingkungannya yang pada 

gilirannya menjadi pendorong dalam hal pencapaian penyesuaian diri yang positif. 



5 
 

 

Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep diri sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan penyesuaian diri siswa.  

Penyesuaian diri juga dipengaruhi oleh dukungan sosial yang diberikan 

orang lain kepada siswa. Menurut Sarafino (2011: 81) menyatakan bahwa 

dukungan sosial yang diberikan orang lain kepada individu akan membantu untuk 

menyesuaikan diri. Pada lingkungan sekolah baru siswa membutuhkan dukungan 

sosial dari guru maupun dari teman-teman, karena dengan adanya dukungan sosial 

tersebut baik berupa dukungan emosional, dukungan nyata, dukungan informasi, 

dan dukungan persahabatan membuat remaja menganggap bahwa dirinya dicintai, 

diperhatikan, dan dihargai oleh orang lain. Hal tersebut diperkuat dengan 

pendapat Kartika (dalam Kumalasari dan Latifah, 2012: 21) apabila individu 

diterima dan dihargai secara positif, maka individu tersebut cenderung 

mengembangkan sikap positif terhadap dirinya sendiri, lebih menerima, dan dapat 

menghargai dirinya sendiri, sehingga remaja mampu hidup mandiri ditengah-

tengah masyarakat luas secara harmonis.  

Berdasarkan hasil dari DCM yang diperoleh dari Guru Bimbingan dan 

Konseling didapatkan hasil bahwa permasalahan dalam bidang sosial termasuk 

dalam derajat D. Adapun rincian permasalahan dibidang sosial yang mendapat 

derajat C, salah satunya yaitu: saya merasa kurang nyaman bila berada dalam 

kelompok. Ketidaknyamanan siswa dalam berkelompok disebabkan karena 

kurangnya dukungan dari guru maupun teman yang berada dalam satu kelompok. 

Jika siswa mendapatkan dukungan sosial, siswa akan merasa dirinya diperhatikan 

dan diberi motivasi sehingga tercipta suatu kenyamanan dalam berkelompok. 
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Siswa yang kurang mendapatkan dukungan sosial baik dari guru maupun teman 

akan berdampak pada penyesuaian diri siswa yang negatif atau kurang optimal. 

Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari 

dan Latifah (2012: 29) menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri. Makna hubungan 

korelasi positif yang sangat signifikan dari kedua variabel tersebut adalah semakin 

tinggi dukungan sosial yang didapatkan seseorang maka semakin tinggi pula 

penyesuaian dirinya. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dukungan 

sosial sangat berpengaruh terhadap kemampuan penyesuaian diri siswa. 

Siswa dalam melakukan penyesuaian diri di lingkungan sekolah baru, 

harus memiliki konsep diri yang positif supaya siswa dapat menyesuaikan diri 

dengan optimal. Konsep diri yang positif terbentuk ketika siswa mendapatkan 

dukungan sosial dari lingkungan, salah satunya di lingkungan sekolah yaitu 

dukungan dari guru dan teman-teman. Ghufron dan Risnawita (2016: 17) 

berpendapat bahwa konsep diri tidak berkembang dengan sendirinya, akan tetapi 

berkembang dengan adanya interaksi dengan individu lain. Dapat disimpulkan 

bahwa dukungan sosial sangat berpengaruh dalam pembentukan konsep diri 

seseorang. Jadi ketika seseorang yang memiliki dukungan sosial yang rendah 

maka akan membentuk konsep diri yang negatif, namun sebaliknya jika seseorang 

memiliki dukungan sosial yang tinggi maka akan membentuk konsep diri yang 

positif.  

Selanjutnya Hurlock (dalam Sugiyo, 2005: 53) mengatakan bahwa 

dukungan guru, pengaruh teman sebaya, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan 
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ekstrakurikuler merupakan faktor yang menentukan penyesuaian diri yang baik di 

lingkungan sekolah. Siswa yang mendapatkan dukungan sosial baik dari guru 

maupun dari teman, akan membantu siswa dalam pembentukan konsep diri. 

Konsep diri sendiri terbentuk ketika siswa mampu berinteraksi dengan orang lain. 

Pandangan mengenai dirinya sendiri serta penilaian dari orang lain tentang diri 

individu akan mempengaruhi siswa dalam melakukan penyesuaian diri. Baik itu 

penyesuaian diri positif maupun penyesuaian diri negatif. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara konsep diri dan dukungan sosial 

dengan kemampuan penyesuaian diri. 

Berdasarkan informasi dari guru pembimbing maupun guru mata 

pelajaran, diperoleh informasi bahwa siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang 

masih terdapat siswa yang memiliki penyesuaian diri rendah. Siswa yang 

penyesuaian dirinya rendah tersebut ditunjukkan dengan: siswa sulit bergaul 

dengan teman-temannya, malu ketika ingin bertanya, tidak konsentrasi dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan tidak melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh guru.  

Untuk memperkuat informasi tersebut, maka ditindak lanjuti dengan 

menyebarkan angket kepada siswa kelas VII. Hasil angket tersebut menunjukkan 

bahwa 72% siswa gugup ketika ditunjuk Bapak/Ibu guru ke depan kelas, 58% 

siswa tidak menyapa guru ketika di luar jam pelajaran, 81% mudah bosan saat jam 

pelajaran, 59% tidak setuju dengan peraturan tata tertib sekolah, 59% berperilaku 

negatif, dan 55% kurang percaya diri saat diskusi kelompok di dalam kelas. 
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Dari pemaparan di atas sebagai calon guru bimbingan dan konseling 

menimbulkan rasa keingintahuan untuk memperdalam dari sisi keilmuan 

bimbingan dan konseling dalam permasalahan penyesuaian diri yang dialami oleh 

para siswa. Permasalahan penyesuaian diri merupakan salah satu masalah dalam 

bidang sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari sudut pandang Bimbingan 

dan Konseling. Hal ini tentunya harus senantiasa adanya pendampingan melalui 

layanan bimbingan dan konseling, agar siswa tidak mengalami penurunan pada 

kualitas individualnya, dan diharapkan siswa dapat menyesuaikan diri dengan 

baik di lingkungan sekolah. Sehingga siswa mampu mencapai tujuan-tujuan 

perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan karier. Dengan 

konsep diri dan dukungan sosial yang baik maka akan menghasilkan penyesuaian 

diri yang baik pula. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul 

tentang “Hubungan antara Konsep Diri dan Dukungan Sosial dengan Penyesuaian 

Diri pada Siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan tersebut, peniliti menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian dibawah ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah tingkat penyesuaian diri, konsep diri, dan dukungan sosial 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang?  

2. Adakah hubungan antara konsep diri dan penyesuaian diri pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 11 Semarang? 

3. Adakah  hubungan antara dukungan sosial dan penyesuaian diri pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 11 Semarang? 
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4. Adakah hubungan antara konsep diri dan dukungan sosial dengan 

penyesuaian diri pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat penyesuaian diri, konsep diri, dukungan sosial pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 11 Semarang.  

2. Mengetahui hubungan konsep diri dan penyesuaian diri pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 11 Semarang. 

3. Mengetahui hubungan dukungan sosial dan penyesuaian diri pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 11 Semarang. 

4. Mengetahui hubungan konsep diri dan dukungan sosial dengan penyesuaian 

diri pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi siapapun 

yang membaca dan memanfaatkanya. Peneliti berharap penelitian ini dapat 

memiliki manfaat dalam ranah teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis berkenaan 

dengan manfaat bagi kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis 

berkaitan dengan manfaat bagi pihak- pihak yang memanfaatkan meliputi 

konselor dan  sekolah. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di 

bidang bimbingan dan konseling terutama mengenai keterkaitan antara konsep 
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diri, dukungan sosial dan penyesuaian diri serta dapat dijadikan sebagai referensi 

ilmiah bagi yang membutuhkan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi guru BK diharapkan dapat memberikan strategi untuk meningkatkan 

konsep diri dan dukungan sosial siswa sehingga siswa dapat mencapai 

penyesuaian diri yang optimal.  

2. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

penelitian lain dengan topik konsep diri, dukungan sosial, atau penyesuaian 

diri. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Peneliti telah menyusun sistematika penelitian skripsi untuk memberi 

gambaran menyeluruh mengenaiskripsi. Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.  

1. Bagian Awal  

Bagian ini terdiri atas halaman judul, pengesahan, pernyataan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari lima bab, 

yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu dan teori-teori 

yang melandasi penelitian ini. Beberapa konsep teori yang disajikan pada bab ini 

mencakup pengertian, karakteristik, aspek-aspek, faktor-faktor yang memengaruhi 

penyesuaian diri. Ditambah teori mengenai konsep diri: pengertian, isi, 

karakteristik, aspek-aspek, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. 

Kemudian diperlengkap dengan teori dukungan sosial yaitu, pengertian, sumber 

dukungan, bentuk-bentuk, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. 

Bab 3 Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan desain penelitian, 

variabel penelitia, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpulan 

data, penyusunan instrumen, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian 

yang meliputi hasil analisis deskriptif persentase, hasil uji asumsi, hasil uji 

korelasi sederhana dan korelasi ganda, hasil uji hipotesis, pembahasan penelitian  

Bab 5 Penutup, berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran-saran 

peneliti.  

3. Bagian Akhir  

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

yang mendukung  penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Bab ini akan menguraikan landasan teori yang melandasi penelitian ini, 

yang meliputi (1) penelitian terdahulu (2) penyesuaian diri (3) konsep diri (4) 

dukungan sosial (5) kerangka berpikir (6) hipotesis  

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi 

peneliti dan untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan penelitian 

yang lain. Dalam penelitian terdahulu akan di uraikan pokok bahasan sebagai 

berikut:  

Penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari dan Latifah (2012: 29), 

penelitian ini tentang hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri 

Remaja di Panti Asuhan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari dan 

Latifah menunjukkan bahwa pada variabel dukungan sosial responden sebagian 

besar adalah kategori sedang yaitu sebanyak 20 orang (36,36%). Sedangkan pada 

variabel penyesuaian diri sebagian besar adalah kategori sedang yaitu sebanyak 25 

orang (45,45%). Hasil uji statistik lebih lanjut diperoleh bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri pada Remaja di 

Panti Asuhan.  

Penelitian ini memberikan sumbangsih pada penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu kesamaan dalam penelitian ini terletak pada
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pencarian hubungan dukungan sosial dengan penyesuaian diri. Hasil penelitian di 

atas terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan 

penyesuaian diri siswa, sehingga memungkinkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti juga menghasilkan hubungan yang signifikan, namun penelitian yang 

akan dilakukan terdapat 3 variabel yang akan diteliti oleh peneliti.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi (2013: 8), penelitian 

ini tentang hubungan antara konsep diri dan penyesuaian diri pada remaja di 

Islamic Boarding School SMPIT Daarul Hikmah Bontang. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa Islamic Boarding School SMPIT 

Daarul Hikmah Bontang memiliki konsep diri yang tinggi sebesar 55% dan 51% 

siswa Islamic Boarding School SMPIT Daarul Hikmah Bontang yang memiliki 

penyesuaian diri. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara konsep diri dengan penyesuaian diri siswa Islamic Boarding 

School SMPIT Daarul Hikmah Bontang. 

Penelitian di atas memberikan sumbangsih dalam penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti hubungan konsep diri dengan 

penyesuaian diri yang mana keduanya memiliki hubungan yang signifikan 

sehingga memungkinkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga 

menghasilkan hubungan yang signifikan. Sedangkan perbedaannya dalam 

penelitian di atas terletak pada penyesuaian diri siswa di setting Islamic Boarding 

School, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih 

memfokuskan pada penelitian mengenai penyesuaian diri siswa di sekolah.  
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Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Handono dan Khoiruddin 

(2013:87), penelitian ini tentang hubungan antara penyesuaian diri dan dukungan 

sosial terhadap stress lingkungan pada santri baru. Hasil penelitian menyimpulkan 

terdapat 73% subjek penelitian memiliki penyesuaian diri sedang. Bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara penyesuaian diri dan dukungan sosial dengan 

stress lingkungan pada santri baru.  

Penelitian di atas memberikan sumbangsih pada penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada variabel stress lingkungan, sedangkan 

peneliti menggunakan penyesuaian diri sebagai variabel terikatnya dan dukungan 

sosial sebagai variabel bebas. Namun dalam penelitian diatas variabel terikat ada 

pada stress lingkungan. Sampel yang diambil dalam penelitian di atas 

menggunakan santri baru, sedangkan peneliti menggunakan siswa sebagai 

sampelnya. 

Beberapa penelitian terdahulu yang tercantum di atas mengenai 

penyesuaian diri, konsep diri dan dukungan sosial mendukung dan memperkuat 

penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Dari penelitian terdahulu dapat 

dikatakan bahwa penyesuaian diri, konsep diri dan dukungan sosial merupakan 

hal yang sangat mempengaruhi diri individu. Berkaitan dengan hal tersebut 

peneliti akan meneliti hubungan antara konsep diri dan dukungan sosial dengan 

penyesuaian diri siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang.  
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2.2 Penyesuaian Diri  

Pembahasan tentang penyesuaian diri dalam penelitian ini mencakup 

pengertian penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri, aspek-aspek 

penyesuaian diri, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, serta 

penyesuaian diri di sekolah.  

2.2.1 Pengertian Penyesuaian Diri 

Individu yang dapat menyesuaikan diri, berarti dapat dikatakan bahwa 

siswa tersebut mampu mencapai suatu keharmonisan pada dirinya sendiri dan 

lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunarto dan Hartono (2013: 222) 

yang mengatakan bahwa “penyesuaian diri merupakan usaha manusia untuk 

mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya”. Individu yang 

dapat menyesuaikan dirinya dengan baik, maka ia akan berusaha untuk 

menghadapi persoalan-persoalan yang ada pada dirinya maupun tuntutan-tuntutan 

dari dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh 

pendapat Ghufron dan Risnawita (2016: 52) yang menyatakan bahwa 

“penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-

tuntutan, baik dari dalam diri maupun lingkungan sehingga terdapat 

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan”.  

Sedangkan penyesuaian diri menurut Fatimah (2006: 194) “merupakan 

suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu 

agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya”. Ketika 

dalam proses penyesuaian diri individu harus mampu merubah perilakunya supaya 

terjalin suatu hubungan yang baik terhadap lingkungannya. Pendapat tersebut 
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selaras dengan pendapat Supriyo (2008 : 90-91) yang mengemukakan bahwa 

“penyesuaian diri merupakan suatu proses yang dinamis yang bertujuan untuk 

mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri 

individu dengan lingkungannya”. Sedangkan Willis (2014: 55) juga menyatakan 

bahwa penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk hidup dan bergaul 

dengan lingkungannya untuk mencapai suatu kepuasan terhadap dirinya dan 

lingkungannya. Kepuasan bisa didapat ketika individu mampu dalam 

menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungannya.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa 

penyesuaian diri merupakan kemampuan atau usaha individu untuk berinteraksi 

dengan baik antara individu, orang lain, dan lingkungannya supaya individu dapat 

diterima oleh lingkungan guna memperoleh kenyamanan dan keharmonisan dalam 

hidup yang dilakukan dengan cara proses belajar, belajar menghadapi masalah-

masalah yang muncul dari diri individu maupun dari tuntutan-tuntutan dalam 

lingkungannya.  

2.2.2 Karakteristik Penyesuaian Diri 

Proses penyesuaian diri tidak selamanya berjalan dengan lancar, terkadang 

terdapat rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasilnya proses 

penyesuaian diri. Pada kenyataanya setiap individu memiliki kemampuan 

penyesuaian diri yang berbeda-beda, ada yang kemampuan penyesuaian dirinya 

positif dan ada juga yang kemampuan penyesuaian dirinya negatif. Berikut ini 

akan dijabarkan tentang karakteristik penyesuaian diri yaitu:  
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Karakteristik penyesuaian diri menurut Sunarto dan Hartono (2013: 224-

229) ada dua yaitu:  

1. Penyesuaian diri secara positif  
Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara 
positif ditandai hal-hal sebagai berikut: (1) Tidak menunjukkan 
adanya ketegangan emosiaonal, (2) Tidak menunjukkan adanya 
mekanisme psikologi, (3) Tidak menunjukkan adanya frustasi 
pribadi, (4) Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, 
(5) Mampu dalam belajar, (6) Menghargai pengalaman, (7) 
Bersikap realistik dan objektif. 
2. Penyesuaian diri secara negatif 
Penyesuaian diri diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk 
tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang 
tidak realistik, agresif. Ada tiga bentuk reaksi dalam penyesuaian 
diri yang salah yaitu: (1) Reaksi bertahan (defence reaction), (2)  
Reaksi menyerang (aggressive reaction), (3) Reaksi melarikan diri 
(escape reaction).  

Adapun rumusan penjelasan dari pernyataan di atas mengenai penyesuaian 

diri secara positif adalah sebagai berikut, yaitu:  

4. Tidak menunjukkan adanya ketegangan, yaitu apabila individu sedang 

memiliki masalah individu dapat mengatasinya dengan tenang tanpa adanya 

suatu ketegangan.  

5. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, yaitu individu tidak menunjukan 

perasaan cemas dan tegang pada situasi yang baru.  

6. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, yaitu individu mampu 

menunujukan pilihan-pilihan yang tepat serta mampu memposisikan diri pada 

sesuai dengan norma yang berlaku. 

7. Mampu dalam belajar, yaitu individu dapat mengikuti kegiatan belajar di 

sekolah dengan baik, dan individu dapat memahami pelajaran yang diajarkan 

oleh guru di sekolah. 
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8. Menghargai pengalaman, yaitu individu mampu belajar dari pengalaman 

sebelumnya dan berperilaku positif apabila mengalami pengalaman yang baik 

maupun mengalami pengalaman yang negatif. 

9. Bersikap realistik dan objektif, yaitu individu mampu bersikap sesuai dengan 

kenyataan yang ada di sekitarnya, tidak membeda-bedakan antara yang satu 

dengan yang lainnya, dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Sedangkan penyesuaian diri secara negatif di atas dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Reaksi bertahan, yaitu individu selalu berusaha menunjukkan bahwa dirinya 

selalu mempertahankan dirinya seolah-olah tidak mengalami suatu kegagalan. 

Bentuk reaksi bertahan antara lain: rasionalisasi, represi, proyeksi, dan sour 

grapes.  

2. Reaksi menyerang, yaitu individu selalu menyerang pihak lain untuk menutupi 

kesalahan yang telah dirinya perbuat, supaya tidak terlihat kegagalannya. 

Reaksi ini tampak dalam tingkah laku individu antara lain: selalu 

membenarkan diri sendiri, selalu ingin menang sendiri tanpa memikirkan 

perasaan orang lain, selalu ingin memiliki segalanya, suka mengganggu orang 

lain, menggertak orang lain baik dengan ucapan maupun perbuatan, menindas 

orang lain, dan suka marah dengan sadis.  

3. Reaksi melarikan diri, yaitu individu melarikan diri dari situasi yang akan 

menimbulkan suatu kegagalan pada dirinya, reaksi tersebut bisa dilihat dari 

tingkah lakunya antara lain: individu bersenang-senang untuk memuaskan 

keinginannya yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan seolah-olah 
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keinginannya tercapai, suka mengantuk dan tidur, minum-minuman keras, 

berusaha untuk bunuh diri, dan mengosumsi ganja atau sabu-sabu.  

Individu yang berhasil dalam melakukan penyesuaian diri di lingkungan 

baru, maka dirinya akan merasa nyaman, merasa bahagia, dan merasa bahwa 

dirinya mampu berinteraksi dengan baik pada lingkungannya. Keberhasilan 

individu dalam melakukan penyesuaian diri pastinya memiliki berbagai 

karakteristik-karakteristik tersendiri yang dapat menunjang keberhasilannya. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa individu memiliki karakteristik yang positif 

dalam malakukan penyesuaian dirinya di lingkungan baru. Karakteristik 

penyesuaian diri secara positif dapat dilakukan individu dalam berbagai bentuk. 

Hal tersebut Sejalan dengan pendapat Fatimah (2006: 195) mengemukakan bahwa 

terdapat tujuh karakteristik penyesuaian diri secara positif yang dilakukan 

individu dalam berbagai bentuk yaitu: 

(1) Penyesuaian diri dalam menghadapi masalah secara langsung, 
(2) Penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi (penjelajahan), 
(3) Penyesuaian diri dengan trial dan error, (4) Penyesuaian diri 
dengan subsitusi (mencari pengganti), (5)Penyesuaian diri dengan 
belajar, (6) Penyesuaian diri dengan pengendalian diri, (7) 
Penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat.  

Adapun rumusan penjelasan dari pernyataan di atas mengenai karakteristik 

penyesuaian diri secara positif tersebut yaitu:  

1. Penyesuaian diri dalam menghadapi masalah secara langsung, yaitu terlihat 

dari individu saat menghadapi masalahnya dengan melakukan tindakkan yang 

sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi.  

2. Penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi, yaitu individu mencari 

berbagai pengalaman untuk memecahkan masalah-masalah yang ia hadapi. 
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3. Penyesuaian diri dengan trial dan error, terlihat dari individu dalam 

melakukan tidakan mencoba-coba dalam menyesuaiakan dirinya.  

4. Penyesuaian diri dengan mencari ganti, ketika individu gagal dalam 

memecahkan masalah ia menyesuaikan dirinya dengan mencari ganti untuk 

memecahkan masalahnya. 

5. Penyesuaian diri dengan belajar terlihat dari individu dalam memperoleh 

pengetahuan atau ketrampilan untuk menyesuaikan dirinya. 

6. Penyesuaian diri dengan pengendalian diri, yaitu individu harus bisa 

mengendalikan dirinya untuk melakukan hal yang salah dan benar. 

7. Penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat terlihat dari sikap dan 

tindakkan yang dilakukan individu dalam mengabil suatu keputusan.  

Berdasarkan beberapa teori di atas mengenai karakteristik penyesuaian 

diri, maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri yang positif ditandai dengan 

tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya 

frustrasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu 

dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistis dan objektif, mampu 

mengendalikan diri, penyesuaian diri dengan menjelajah, dan penyesuaian diri 

dengan trial dan error. Sedangkan penyesuaian diri yang negatif diartikan usaha 

untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan namun 

dengan cara yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan reaksi 

bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. 
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2.2.3 Aspek-Aspek Penyesuaian Diri yang Sehat 

Penyesuaian diri memiliki berbagai aspek-aspek penting dalam kehidupan 

individu. Apabila individu memiliki penyesuaian diri yang baik sama saja ia 

memiliki kepribadian yang sehat. Kepribadian sehat akan merujuk pada konsep 

diri individu baik dalam kehidupan pribadinya, hubungan dengan orang lain, 

maupun dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, individu harus dapat 

mengembangkan dirinya secara optimal di lingkungan baru. Berikut ini akan 

dijabarkan tentang aspek-aspek penyeseuaian diri yaitu:  

Aspek-aspek penyesuaian diri menurut Desmita (2016: 195-196) 

menyebutkan empat aspek-aspek dalam penyesuaian diri yaitu: (1) Kematangan 

emosional, (2) Kematangan intelektual, (3) Kematangan sosial, (4) Tanggung 

jawab. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Kematangan emosional 

Individu dalam menyesuikan dirinya harus mampu mengontrol emosionalnya, 

dengan mengontrol emosionalnya akan menjadikan suatu keharmonisan dalam 

hidup antara individu dengan orang lain. Kematangan emosional mencakup 

kemampuan bersikap tenang dalam melakukan suatu hal, dan tidak mudah 

tersinggung dengan perbedaan pendapat atau kesalahan yang diperbuat oleh orang 

lain.  

2. Kematangan intelektual  

Individu dalam menyesuaikan dirinya harus mampu mengambil keputusan 

sesuai dengan keadaan dirinya, dan individu mampu mempertimbangkan dahulu 

apa yang akan dirinya lakukan.  
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3. Kematangan sosial 

Individu dalam hal ini sudah memiliki kesiapan untuk bergabung dengan 

orang lain maupun lingkungannya, sehingga individu harus mau terlibat dalam 

partisipasi sosial, kesedian tolong menolong, dan keakraban dengan orang lain.  

4. Tanggung jawab 

Individu dalam menyesuaikan diri harus mampu bertanggung jawab dalam 

setiap perbuatan yang dirinya lakukan. Tanggung jawab sendiri meliputi 

kedisiplinan, dan kemampuan dalam belajar.  

Keberadaan orang lain sangat dibutuhkan individu dalam kehidupan 

sehari-hari, tanpa adanya orang lain individu akan merasa serba kekurangan. 

Berinteraksi dengan orang lain tidaklah mudah, karena individu harus mampu 

mengontrol dirinya sendiri baik itu dalam mengatur emosinya, rasa tertekan, 

bahkan rasa kebencian, dan rasa mudah tersinggung. Individu yang dapat 

mengontrol dirinya ia akan mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik 

pada orang lain maupun lingkungannya, sehingga suatu keharmonisan akan 

mudah tercapai. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Fatimah (2006: 207) 

yang menyebutkan bahwa terdapat dua aspek dalam penyesuaian diri yaitu: (1) 

Penyesuaian pribadi, dan (2) Penyesuaian sosial. Adapun rumusan penjelasan dari 

masing-masing pernyataan aspek-aspek penyesuaian diri tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penyesuaian pribadi, yaitu kemampuan individu untuk mencapai suatu 

keharmonisan baik dari diri sendiri maupun dari lingkungannya. Individu yang 

berhasil dalam menyesuaikan dirinya ditandai dengan tidak ada rasa benci, 
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tidak ada keinginan untuk lari dari kenyataan, dan percaya dengan potensi 

yang ada pada dirinya. Sebaliknya, individu yang gagal dalam menyesuaikan 

diri ditandai dengan adanya emosi dan kegoncangan, kecemasan, 

ketidakpuasan, dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya. 

2. Penyesuaian sosial, yaitu dalam melakukan penyesuaian diri terjalin suatu 

timbal balik antara individu dengan lingkungannya. Proses tersebut akan 

timbul suatu tingkah laku dan kebudayaan sesuai dengan hukum, norma, nilai 

serta aturan yang berlaku dimasyarakat.  

Berdasarkan aspek-aspek di atas dapat disimpulkan bahwa, aspek-aspek 

penyesuaian diri yang sehat meliputi kematangan emosional, kematangan 

intelektual, kematangan sosial, dan tanggung jawab. Adanya penyesuaian diri 

yang sehat individu akan merasakan kenyaman, kehangatan dalam berinteraksi 

dengan orang lain, merasa senang, tenang, tidak tertekan dan merasakan 

kebebasan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungannya.  

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri 

Kemampuan penyesuaian diri individu tidak selamanya berjalan dengan 

baik, namun terkadang individu menemukan suatu hambatan yang menjadikan 

kemampuan penyesuaian dirinya buruk. Adanya suatu hambatan tersebut, bukan 

hanya dipengaruhi oleh faktor dalam diri individu akan tetapi terdapat pula faktor 

yang mempengaruhi dari luar diri individu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa 

penyesuaian diri individu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kumalasari dan Latifah (2012: 29) memperoleh hasil bahwa 

dukungan sosial merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri 
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siswa. Dukungan sosial merupakan suatu bantuan yang diterima remaja dari 

lingkungan, baik berupa dorongan semangat, perhatian, penghargaan, bantuan dan 

kasih sayang membuat remaja menganggap bahwa dirinya dicintai, diperhatikan, 

dan dihargai oleh orang lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri menurut Sunarto dan 

Hartono (2013: 229) yaitu meliputi: (1) Kondisi fisik, (2) Perkembangan dan 

kematangan, (3) Penentu psikologis, (4) Kondisi lingkungan, (5) Penentu cultural. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Kondisi-kondisi fisik, terutama di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, 

susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. 

Kesehatan dan penyakit jasmaniah juga berhubungan dengan penyesuaian 

diri. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat diperoleh dan dipelihara 

dalam kondisi kesehatan jasmaniah yang baik pula. Hal ini berarti gangguan 

penyakit jasmaniah akan mengganggu proses penyesuaian diri. 

2. Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, 

moral, dan emosional. Individu dalam proses perkembangan, respon akan 

berkembang dari belajar dan pengalaman. Bertambahnya usia, perubahan dan 

perkembangan respon tidak hanya melalui proses belajar saja, melainkan 

anak juga menjadi matang untuk melakukan respon dan ini menentukan pola-

pola penyesuaian dirinya. 

3. Penentu psikologis, dalam faktor ini yang mempengaruhi penyesuaian diri 

meliputi pengalaman, belajar, kebutuhan-kebutuhan, determinasi, dan 

frustasi. 
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4. Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Berbagai lingkungan 

seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, seperti sekolah, masyarakat, 

kultur, dan agama akan berpengaruh terhadap penyesuaian diri. 

5. Penentu kultural, termasuk agama. Proses penyesuaian diri mulai dari 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi 

oleh faktor-faktor kultur dan agama. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri bukan hanya dari 

kondisi-kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, penentu psikologis, kondisi 

lingkungan, dan penentu kultural saja seperti yang di jelaskan di atas, melainkan 

masih terdapat faktor-faktor yang lain seperti yang di kemukakan oleh Supriyo 

(2008: 94-95) bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, 

faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor  eksternal, yaitu: (1) Seseorang 

yang mempunyai motif berafiliasi yang tinggi, (2) Konsep diri, (3) Persepsi, (4) 

Sikap, (5) Kepribadian, (6) Kondisi sekolah yang sehat, (7) Kelompok teman 

sebaya. Adapun rumusan penjelasan dari pernyataan di atas yaitu:  

1. Seseorang yang mempunyai motif berafiliasi yang tinggi akan memiliki 

semangat yang tinggi untuk mencapai suatu keharmonisan dalam 

lingkungannya, karena ada suatu keinginan untuk diterima, disukai, dan 

keinginan untuk selalu berusaha supaya tetap ada.  

2. Konsep diri, yaitu suatu pandangan terhadap diri kita sendiri baik dari fisik, 

psikologis, maupun kepribadian. 

3. Persepsi, yaitu pengamatan dan penilaian seseorang terhadap obyek. 
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4. Sikap, yaitu kemampuan individu dalam melakukan hal yang positif maupun 

negatif. 

5. Kepribadian mengacu kepada tipe-tipe kepribadian yang ada pada dirinya 

sendiri, seperti mengatur diri, percaya diri, dan harga diri. 

6. Kondisi sekolah yang sehat, dengan adanya kondisi sekolah yang sehat 

individu atau peserta didik akan merasa nyaman dan betah ketika berada 

dalam lingkungan sekolah.  

7. Kelompok teman sebaya, hampir setiap remaja memiliki teman-teman sebaya 

dalam bentuk kelompok. Kelompok teman sebaya ini ada yang 

menguntungkan pengembangan proses penyesuaian diri tetapi ada pula yang 

justru menghambat proses penyesuaian diri remaja. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa proses penyesuaian diri dipengaruhi oleh faktor internal 

maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi konsep diri, kondisi fisik, 

kepribadian, penentu psikologis, edukasi/ pendidikan, dan motivasi, sementara 

faktor eksternal yang mempengaruhi penyesuaian diri yaitu kondisi lingkungan, 

kondisi sekolah yang sehat, penentu kultural, dukungan sosial, kelompok teman 

sebaya, serta agama dan budaya. Dari beberapa pendapat tersebut, peneliti lebih 

menekankan bahwa faktor konsep diri dan faktor dukungan sosial merupakan 

faktor yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri siswa.  
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2.3 Konsep Diri  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam 

pergaulan sehari-hari adalah konsep diri. Pembahasan tentang konsep diri dalam 

penelitian ini mencakup pengertian konsep diri, isi konsep diri karakterisik konsep 

diri, aspek-aspek konsep diri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. 

2.3.1 Pengertian Konsep Diri 

Konsep diri merupakan pandangan individu terhadap dirinya sendiri, baik 

pandangan mengenai fisik, kemampuan yang ia miliki, dan keberhasilan dalam 

melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hurlock, sebagaimana dikutip oleh Ghufron dan Risnawita (2016: 13) 

yang menyatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran mengenai dirinya 

sendiri baik yang berhubungan dengan aspek fisik, sosial dan psikologis, prestasi 

yang mereka capai.  

Individu dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dengan 

berinteraksi serta berkomunikasi dengan orang lain, tanpa berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang lain maka ia tidak akan mengetahui kekurangan dan 

kelebihan yang ada pada dirinya sendiri, serta tidak akan tahu seperti apa dirinya 

yang ia inginkan. Sejalan dengan pendapat Agustiani (2009: 138) yang 

mengemukakan bahwa konsep diri bukanlah merupakan faktor bawaan sejak 

lahir, melainkan faktor yang terbentuk melalui pengalaman yang diperoleh dari 

interaksi dengan lingkungannya.  
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Individu yang mampu beriteraksi dengan baik maka dirinya mampu 

menyesuaikan diri. Sementara Desmita (2016: 164) juga mengemukakan bahwa 

konsep diri merupakan “gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, 

pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri”. Keyakinan pada 

diri sendiri meliputi keyakinan akan berinteraksi dengan orang lain, keyakinan 

akan penampilan yang ia tampilkan, keyakinan akan prestasinya, dan keyakinan 

akan kepribadian yang ia miliki.  

Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan oleh peneliti bahwa konsep diri adalah pandangan siswa terhadap 

dirinya sendiri yang meliputi aspek fisik, sosial, psikologis, dan penilaian 

mengenai sesuatu hal yang pernah dicapai berdasarkan pengalaman dan hasil 

interaksi dengan orang lain. Konsep diri bukan merupakan bawaan sejak lahir, 

akan tetapi konsep diri terbentuk ketika siswa berinteraksi dengan lingkungannya.  

2.3.2 Isi Konsep Diri 

Konsep diri merupakan aspek diri yang sangat penting, konsep diri 

bukanlah bawaan sejak dari lahir namun konsep diri terbentuk ketika individu 

berinteraksi dengan orang lain. Menurut Burns (1993: 209) mengatakan bahwa isi 

konsep diri secara umum, meliputi:  

(1)Karakter-karakter fisik, (2) Cara berpakaian, model rambut dan 
make up, (3) Kesehatan dan kondisi fisik, (4) Benda-benda yang 
dipunyainya dan pemilikan, (5) Rumah dan hubungan keluarga, (6) 
Olahraga, permainan dan hobi-hobi, (7) Sekolah dan pekerjaan 
sekolah, (8) Status intelektual, kecerdasan, (9) Bakat khusus dan 
kemampuan khusus atau minat khusus, (10) Ciri kepribadian, (11) 
Sikap dan hubungan sosial, (12) Ide religius, minat religius, 
keyakinan dan praktek religius, (13) Kemandirian. 
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Berdarkan uraian dari pernyataan dari masing-masing isi konsep diri di 

atas dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Karakteristik fisik 

Setiap individu memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda, ada yang 

memiliki fisik yang sempurna ada pula yang tidak, hal ini membuat cara pandang 

yang berbeda terhadap dirinya serta dipengaruhi oleh pandangan orang lain 

terhadap tiap diri individu.  

2. Cara berpakaian, model rambut dan make up  

Remaja merupakan masa peralihan masa kanak-kanak menuju ke masa 

remaja, dimana individu mencari indentitas diri. Siswa dalam lingkungan sekolah 

harus mampu menaati peraturan yang ada, yaitu meliputi cara berpakaian menurut 

peraturan sekolah, mode rambut dan make-up yang pantas dipakai di sekolah. 

3. Kesehatan dan kondisi fisik 

Manusia hidup pasti selalu memperhatikan kesehatan dan kondisi fisiknya, 

jika kondisi kesehatan yang optimal dapat membuat individu tersebut untuk 

mampu melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dengan baik dan optimal. 

4. Benda-benda yang dipunyainya dan pemilikan  

Individu yang memiliki benda-benda yang dinginkan seperti fasilitas yang 

dimilikinya, akan menunjang dan mendukung belajar individu tersebut.  

5. Rumah dan hubungan keluarga 

Keluarga merupakan rumah pertama dan interaksi pertama antara ayah, ibu, 

dan juga anak. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi konsep diri anak, jika 

orang tua menerapkan pola asuh demokatis serta komunikasi dengan baik, maka 
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individu berpandangan bahwa ia diberi kasih sayang, sebaliknya dengan keluarga 

yang kurang komunikasi dan pola asuh orang tuanya tidak demokrasi akan 

menimbulkan pandangan yang negatif pada individu.  

6. Olahraga, permainan dan hobi-hobi meliputi partisipan dan kemampuannya. 

Individu yang mampu melakukan olehraga, serta dapat malakukan kegiatan 

yang sesuai hobinya, ia akan berpandangan bahwa dirinya mampu mewujudkan 

keinginan-keinginannya yang menjadikan kepuasan pada dirinya.  

7. Sekolah dan pekerjaan sekolah- kemampuannya dan sikapnya  

Dalam lingkungan sekolah individu yang dinyatakan memiliki konsep diri 

yang positif, maka individu mampu tampil percaya diri, suka membantu teman 

yang membutuhkan, aktif dalam kegiatan belajar, dan selalu menghormati guru 

serta menghargai teman-teman. 

8. Status intelektual, kecerdasan 

Individu yang memiliki konsep diri positif, ia mampu membuat penilaian-

penilaian yang positif dan jelas mengenai kemampuan mereka untuk mewujudkan 

suatu prestasi di sekolah, dengan seperti itu akan terwujud suatu persatasi yang 

maksimal. 

9. Bakat khusus dan kemampuan khusus atau minat khusus  

Setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda. Individu yang memiliki 

potensi dan ia mampu mengembangkannya, maka dirinya akan berpandangan 

bahwa ia mampu dalam mencapai kesuksesan. Sebaliknya, individu yang malas 

untuk mengembangkan potensinya, ia akan berpandangan bahwa dirinya tidak 

memiliki kemampuan seperti teman-temannya yang lain.  
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10. Ciri kepribadian 

Ciri kepribadian individu sangatlah mempengaruhi bagaimana ia memandang 

dirinya baik pandangan positif maupun pandangan negatif, sehingga akan 

berpengaruh pada konsep dirinya. 

11. Sikap dan hubungan sosial  

Individu dalam kehidupannya memerlukan hubungan sosial dengan 

lingkungannya, begitu pula dengan sikap individu sangat mempengaruhi dalam 

melakukan hubungan sosial.  

12. Ide religius, minat religius, keyakinan dan praktek religius  

Individu dalam kehidupannya tidak akan terlepas dengan Tuhan, jika individu 

tidak memiliki keyakinan atau iman yang kuat maka individu akan mudah goyah 

dalam berbagai situasi, namun apabila individu yang memiliki keyakinan dan 

iman yang kuat maka individu akan merasa tenang dalam kehidupannya.  

13. Kemandirian 

Kemampuan individu untuk menghadapi masalah yang menghambat pada 

dirinya tanpa bergantung pada orang lain dalam memecahkan masalahnya.  

Berdasarkan pendapat Burns di atas bahwa konsep diri berkembang bukan 

hanya mengenai perilaku dan sikap individu, namun membayangkan gambaran 

tentang diri kita yang bersifat fisik misalnya penampilan, cara berapakaian, atau 

ciri-ciri pribadi yang dimilikinya, bakat dan minat khusus yang dimilikinya, dan 

status intelektual dan pekerjaan yang ia tekuni. 
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2.3.3 Karakteristik Konsep Diri 

Individu dalam kehidupannya memiliki karakteristik konsep diri yang 

berbeda-beda, ada yang memiliki karakteristik konsep diri positif dan ada yang 

memiliki karakteristik konsep diri yang negatif. Menurut William dan Philip, 

sebagimana dikutip oleh Rahmat (2011: 103-104) karakteristik konsep diri 

dikategorikan menjadi dua yaitu karakteristik konsep diri positif dan karakteristik 

konsep diri. Adapun karakteristik konsep diri positif individu meliputi: 

(1) Ia yakin akan kemampuannya mengatasi masalah, (2) Ia merasa 
setara dengan orang lain, (3) Ia dapat menerima pujian tanpa merasa 
malu, (4) Ia menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai 
perasaan, keinginan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui 
masyarakat, (5) Ia mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup 
mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan 
berusaha mengubahnya. 

Sedangkan individu yang memiliki karakteristik konsep diri negatif yaitu 

ditunjukkan dengan: (1) Peka terhadap kritik, (2) Responsive terhadap pujian, (3) 

Hiperkiritis terhadap orang lain, (4) Cenderung merasa tidak disenangi orang lain, 

(5) Pesimistis. Adapun rumusan penjelasan dari masing-masing karakteristik 

konsep diri negatif di atas yaitu:  

1. Peka terhadap kritik  

Individu yang yang memiliki konsep diri negatif sangat tidak tahan dengan 

kritikan dari orang lain sehingga ditunjukkan dengan mudah marah, segala koreksi 

dari orang lain sering kali dipandang untuk menjatuhkan harga diri. Individu yang 

yang memiliki konsep diri yang negatif selalu menghindari dialog yang terbuka, 

dan bersikeras mempertahankan pendapatnya meskipun pendapatnya tidak tepat.  
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2. Responsif terhadap pujian 

Individu yang memiliki konsep diri negatif dirinya selalu menunjukkan 

dengan berpura-pura menghindari pujian yang diterima dari orang lain, padahal 

dari dalam hati dirinya sangat menginginkan untuk selalu dipuji oleh orang lain, 

dengan berpura-pura tersebut memunculkan pandangan orang lain selalu positif 

terhadapnya, sehingga dirinya menjadi suatu pusat perhatian. 

3. Hiperkiritis terhadap orang lain 

Individu yang memiliki konsep diri negatif selalu menunjukkan sikap dan 

perilaku sering mengeluh dengan apa yang sedang dirinya rasakan tanpa berusaha 

untuk mengatasi masalahnya sendiri, sering mencela orang lain tanpa ada barang 

bukti, selalu meremehkan orang lain tanpa memandang siapa dan dimana dirinya 

berada, tidak sanggup dan tidak pandai mengungkapkan penghargaan atau 

pengakuan pada orang lain. 

4. Cenderung merasa tidak disenangi orang lain 

Individu yang memiliki konsep diri negatif selalu berpandangan bahwa 

dirinya tidak disenangi dan diperhatikan oleh orang lain, padahal orang lain selalu 

memperhatikan dirinya. Ia selalu beranggapan bahwa dirinya adalah korban dan 

orang lain adalah musuh, dengan seperti itu maka tidak akan terjalin suatu 

kehangatan dan keakraban persahabatan antara dirinya dan orang lain.  

5. Pesimistis 

Individu yang memiliki konsep diri negatif selalu beranggapan bahwa dirinya 

tidak mampu untuk bersaing dengan orang dalam mendapatkan suatu prestasi, 

karena bagi individu persaingan melawan orang lain untuk mendapatkan suatu 
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prestasi adalah hal yang sangat merugikan dirinya dan hanya membuang-buang 

waktu saja.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

konsep diri terbagi menjadi dua yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. 

Individu yang memiliki konsep diri positif ditunjukkan dengan selalu yakin 

dengan kemampuannya, beranggapan selalu sama dengan orang lain tanpa 

membeda-bedakan, tidak malu ketika mendapatkan suatu pujian, menyadari 

bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, dan selalu memperbaiki 

dirinya ketika melakukan hal-hal yang negatif. Sementara individu yang memiliki 

konsep diri negatif ditunjukkan dengan selalu peka terhadap kritikan dari orang 

lain denga mudah marah, responsif terhadap pujian, hiperkritis terhadap orang lain 

dengan mencela dan meremehkan, cenderung merasa tidak memiliki teman, dan 

pesimis dalam persaingan.  

2.3.4 Aspek-aspek Konsep Diri 

Pandangan terhadap dirinya sendiri sangat mempengaruhi individu dalam 

berinteraksi. Setiap individu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda, baik 

itu pandangan positif maupun pandangan negatif. Pandangan mengenai dirinya 

sendiri tidak akan selamanya menetap melainkan akan berubah-ubah dengan 

seiringnya waktu. Seperti yang dikemukakan oleh Calhun dan Acocella, 

sebagimana dikutip oleh Ghufron dan Risnawita (2016: 17) menyebutkan ada tiga 

aspek dalam konsep diri yaitu: (1) Pengetahuan, (2) Harapan, (3) Penilaian. 

Adapun rumusan penjelasan dari pernyataan di atas tersebut yaitu: 
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1. Pengetahuan, merupakan apa yang diketahui individu terhadap dirinya sendiri 

yang meliputi kelengkapan atau kekurangan fisik, jenis kelamin, usia, agama, 

pekerjaan, dan lain-lain. Pengetahuan ini bisa diperoleh dengan 

membandingkan diri individu dengan kelompok pembanding. Pengetahuan 

individu tidak menetap sepanjang hidupnya. Pengetahuan bisa berubah 

dengan cara mengubah tingkah laku individu tersebut dan dengan cara 

mengubah kelompok pembanding. 

2. Harapan, adalah suatu keinginanan individu bagi dirinya sendiri untuk 

menjadi diri yang ideal, karena individu memiliki diri ideal yang berbeda-

beda. 

3. Penilaian, dalam hal ini individu memiliki kedudukan untuk menilai dirinya 

sendiri, baik penilaian positif maupun penilaian yang negatif.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek konsep 

diri meliputi pengetahuan, harapan, dan penilaian. Berhasil tidaknya aspek-aspek 

konsep diri tesebut tergantung pada diri individu, bila individu memiliki 

pengetahuan, harapan, dan penilaian yang postif, individu akan merasa puas dan 

percaya diri, sebaliknya individu yang tidak memiliki pengetahuan, harapan, dan 

penilaian yang negatif, ia akan merasa kurang puas dengan apa yang dimilikinya 

dan kurang percaya diri. 

2.3.5 Faktor-faktor Mempengaruhi Pembentukan Konsep Diri  

Konsep diri bukanlah merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, 

melainkan faktor yang terbentuk dari pengalaman individu dalam berinteraksi 

dengan individu lain dan lingkungannya. Menurut Rahmat (2011: 99-102) 
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menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri antara lain: (1) Orang 

tua, (2) Kelompok rujukan. Adapun uraian dari masing-masing penjelasan di atas 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Orang lain  

Seseorang diterima orang lain, dihormati, dan disenangi karena keadaan 

dirinya, maka orang tersebut akan cenderung bersikap menghormati dan 

menerima dirinya. Sebaliknya, jika orang lain selalu meremehkan, menyalahkan 

dan menolak individu tersebut, maka dia akan cenderung tidak menyenangi 

dirinya sendiri. Orang lain tidak semua mempengaruhi dalam proses pembentukan 

konsep diri pada individu, melainkan yang paling berpengaruh yaitu orang yang 

paling dekat dengan individu.  

2. Kelompok Rujukan 

Dalam suatu kelompok ataupun komunitas pasti akan terdapat norma- norma 

baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis, oleh karena itu setiap individu yang 

terkait dengan kelompok tersebut akan berupaya untuk selalu menyesuaikan setiap 

perilakunya dengan aturan atau norma yang ada dalam kelompok tersebut. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembentukan konsep diri 

individu, baik itu faktor dari orang lain maupun dari kelompok rujukan. Akan 

tetapi Syam (2014) menjelaskan lebih detail terkait dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsep diri, yaitu: (1) Pola asuh orang tua, (2) Kegagalan, (3) 

Depresi, (4) Kritik internal. Adapun rumusan penjelasan dari pernyataan tersebut 

yaitu:  
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1. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi konsep diri anak, baik konsep diri 

positif maupun konsep diri negatif. 

2. Kegagalan, yaitu individu yang seringkali mengalami kegagalan pasti akan 

menimbulkan pertanyaan pada diri sendiri, terkadang pula individu 

menyimpulkan bahwa semua penyebab kegagalannya terletak pada 

kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak 

berguna.  

3. Depresi, yaitu individu yang sedang mengalami banyak pikiran atau depresi 

akan mempunyai pemikiran yang cenderung negatif pada dirinya sendiri. 

4. Kritik internal, yaitu individu membutuhkan kritikan dari diri sendiri yang 

berfungsi sebagai rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku supaya 

keberadaannya bisa diterima oleh masayarakat di lingkungan tempat 

tinggalnya. 

Berdasarkan uraian beberapa teori di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti  

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri meliputi dua faktor yaitu, 

faktor internal dan faktor eksternal. Konsep diri yang dipengaruhi oleh faktor 

internal yaitu pengamatan atau pandangan atas diri kita sendiri, sedangkan faktor 

eksternal  yang mempengaruhi konsep diri yaitu orang tua, teman sebaya, dan 

kelompok yang ada dalam masyarakat.  

2.4 Dukungan Sosial  

Pembahasan tentang dukungan sosial dalam penelitian ini mencakup 

pengertian dukungan sosial, sumber dukungan sosial, bentuk-bentuk dukungan 

sosial, dan faktor- faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. 
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2.4.1 Pengertian Dukungan Sosial  

Individu dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan orang-orang 

disekitarnya, baik itu orang tua, teman, guru, dan lingkungan tempat tinggal. 

Keberadaan orang-orang disekitar akan memberikan rasa nyaman, rasa didukung, 

adanya tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati, dan bahkan 

saling menyayangi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Uchino, 

sebagaimana dikutip oleh Sarafino dan Smith ( 2011: 81) yang menyatakan bahwa 

dukungan sosial mengacu pada kenyamanan, diperhatikan, harga diri, atau 

bantuan yang tersedia untuk orang dari orang lain atau kelompok. Bantuan yang di 

berikan orang lain kepada individu salah satunya yaitu memberikan informasi 

terkait masalah yang sedang dihadapi individu. Pendapat tersebut diperkuat oleh 

pendapat Taylor (2009: 187) mengatakan bahwa “dukungan sosial merupakan 

informasi yang diperoleh individu dari orang lain, yang mana individu tersebut 

dicintai, diperhatikan, dihargai, dan merupakan bagian dari jaringan komunikasi 

dan kewajiban bersama”.  

Dukungan bisa datang dari banyak orang, baik datang dari orang tua, 

teman, sahabat, masyarakat, guru, dsb. Hendono dan Bashori (2013) menyatakan 

bahwa dukungan sosial merupakan hubungan yang sifatnya menolong disaat 

individu sedang mengelami persoalan atau kesulitan, baik berupa informasi dan 

bantuan nyata. Adanya dukungan sosial dari berbagai orang di sekitar lingkungan, 

maka individu akan merasa percaya diri dan mampu untuk menghadapi masalah 

yang sedang mereka rasakan, sebagai contoh stres ketika individu dalam 
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menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Individu yang mendapatkan 

dukungan sosial ia akan merasa bahwa dirinya diperhatiakan, dihargai, disayangi, 

ditolong dan merasa dibantu sehinga ia bisa mengontrol emosionalnya dan dapat 

menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan baru.  

Mulyana dan Bashori (2015) juga berpendapat bahwa dukungan sosial 

adalah sebuah cara untuk menunjukkan kasih sayang, kepedulian, dan 

penghargaan untuk orang lain. Oleh sebab itu, ketika individu sedang menghadapi 

suatu persoalan atau kesulitan maka individu membutuhkan bantua dari orang 

lain. Bantuan dari orang lain akan memberikan kenyamanan pada individu. 

Sementara Sarafino (2011: 81) juga menyatakan bahwa dukungan sosial yang 

diberikan orang lain kepada individu akan membentu individu untuk 

menyesuaikan diri. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan peneliti bahwa 

dukungan sosial merupakan hubungan yang sifatnya menolong disaat individu 

sedang mengelami persoalan atau kesulitan, baik berupa informasi dan bantuan 

nyata, sehingga membuat individu merasa dicintai, diperhatikan, dihargai dan 

bernilai. 

2.4.2 Sumber Dukungan Sosial 

Dukungan sosial bisa datang dari banyak sumber, baik itu dukungan dari 

keluarga, teman, pasangan atau kekasih, dokter, dan masyarakat. Agar fungsi 

dukungan sosial dapat berjalan dengan baik, maka harus ada sumber bagi individu 

untuk mendapatkan dukungan sosial. Orang yang memberikan dukungan sosial 
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disebut sumber dukungan sosial. Seseorang yang menerima dukungan sosial akan 

bergantung pada komposisi dan struktur jaringan sosialnya dan itu berarti 

seberapa besar hubungan yang mereka miliki antara orang-orang dikeluarga dan 

lingkungan sekitarnya. 

Menurut Cutrona dan Gardner (dalam Sarafino, 2011: 82) hubungan itu 

dapat bervariasi pada masing-masing individu, tergantung pada siapa yang 

memiliki hubungan terdekat, seperti: (1) Frekuensi dari hubungan, (2) 

Komposisinya, (3) Kedekatan (keintiman). Adapun uraian dari masing-masing 

penjelasan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Frekuensi dari hubungan, yaitu seberapa sering individu bertemu dengan 

orang tersebut. 

2. Komposisinya, yaitu apakah orang tersebut termasuk dalam keluarga, teman, 

dan sebagainya.  

3. Kedekatan (keintiman), yaitu hubungan seseorang dengan adanya keinginan 

untuk bersama dan untuk percaya antara satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa 

sumber dukungan sosial dapat berasal dari orang lain yang dekat dengan individu 

yang membutuhkan. Tetapi orang yang memberikan dukungan tidak hanya 

berasal dari pihak keluarga saja namun sumber dukungan sosial dapat lebih luas 

lagi bahwa dukungan sosial dapat berasal dari keluarga, teman, guru, psikolog, 

dan organisasi masyarakat. 
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2.4.3 Bentuk-bentuk Dukungan Sosial  

Dukungan sosial sangat sangat penting dalam kehidupan individu, karena 

dengan adanya dukungan individu akan merasa bahwa dirinya dibantu. Menurut 

Tracy (dalam Roberts dan Gilbert, 2009: 105) menyatakan bahwa tedapat 

beberapa jenis dukungan sosial yang berbeda, seperti:  

1) Dukungan emosional yaitu adanya seseorang mendengarkan 
perasaan, menyenangkan hati, atau memberikan dorongan. 

2) Dukungan informasional yaitu adanya seseorang mengajarkan 
sesuatu, memberikan informasi atau nasehat, atau membentu 
membuat suatu keputusan utama. 

3) Dukungan konkrit yaitu adanya seseorang membantu dengan cara 
yang kasat mata, meminjamkan sesuatu, memberikan informasi, 
membantu melakukan tugas atau mengambilkan pesanan.  

Individu yang mendapatkan dukungan sosial baik itu dari guru dan teman-

teman, ia akan merasa bahwa dirinya mempunyai orang lain yang dapat menjadi 

tempat bercerita sehingga meringankan beban masalah yang sedang dihadapi. 

Selaras dengan pendapat di atas, Sarafino (2011: 82) juga mengemukakan bahwa 

terdapat empat dukungan sosial, yaitu: (1) Dukungan emosional, (2) Dukungan 

nyata atau instrumental, (3) Dukungan informasi, (4) Dukungan persahabatan. 

Adapun rumusan penjelasan terkait dengan pernyataan di atas adalah sebagai 

berikut:  

1. Dukungan emosional, bentuk dukungan ini berupa menyempaikan empati, 

rasa kepedulian, rasa perhatian, menyampaikan hal positif, dan dorongan 

kearah individu untuk menjadikan lebih percaya diri, hal ini memberikan 

kenyamanan dan diperhatikan dan rasa dicintainya individu pada saat stres. 
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2. Dukungan nyata atau instrumental, bentuk dukungan ini yaitu melibatkan 

bantuan langsung, seperti ketika orang memberikan atau meminjamkan uang 

atau membantu tugas-tugas pada saat stres. 

3. Dukungan informasi, bentuk dukungan ini yaitu memberikan saran, arah, atau 

umpan balik tentang bagaimana orang tersebut melakukan, misalnya orang 

sakit bisa mendapatkan informasi dari keluarga atau dokter tentang cara 

mengobati penyakit. 

4. Dukungan persahabatan, dukungan ini mengacu pada ketersediaan orang lain 

untuk menghabiskan waktunya dengan individu, dengan seperti itu individu 

akan merasa bahwa orang lain juga merasakan dengan seperti apa yang ia 

rasakan.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa 

jenis-jenis dukungan sosial meliputi dukungan emosional, dukungan informasi, 

dukungan persahabatan, dukungan konkirit atau dukungan nyata, dan dukungan 

validasi. Jenis dukungan-dukungan di atas sangat bermanfaat untuk individu 

ketika individu saat menghadapi suatu permasalahan maupun stress.  

2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dukungan Sosial  

Dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh setiap individu yang sedang 

mengalami suatu permasalahan, karena dengan adanya permasalahan tersebut 

membuat individu merasa tertekan dalam menjalankan suatu kegiatan di setiap 

hari-harinya. Individu tidak semuanya mendapatkan dukungan dari orang lain, 

karena hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut sesuai 

dengan pendapat Sarafino (2011: 82) yang mengemukakan bahwa tidak semua 

individu mendapatkan dukungan sosial yang mereka butuhkan, banyak faktor 
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yang menentukan seseorang menerima dukungan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dukungan sosial meliputi: (1) Penerima dukungan, (2) Penyedia 

dukungan, (3) Faktor komposisi dan Struktur Jaringan Sosial. Adapun rumusan 

penjelasan dari pernyataan di atas tersebut yaitu:  

1. Penerima Dukungan (Recipients) 

Seseorang tidak mungkin menerima dukungan sosial jika mereka tidak 

ramah, tidak pernah menolong orang lain, dan tidak membiarkan orang 

mengetahui bahwa dia membutuhkan bantuan. Beberapa orang tidak terlalu 

assertive untuk meminta bantuan pada orang lain atau adanya perasaan bahwa 

mereka harus mandiri tidak membebani orang lain atau perasaan tidak nyaman 

menceritakan pada orang lain atau tidak tahu akan bertanya kepada siapa. 

2. Penyedia Dukungan (Providers)  

Seseorang yang harusnya menjadi penyedia dukungan mungkin saja tidak 

mempunyai sesuatu yang dibutuhkan orang lain atau mungkin mengalami stress 

sehingga tidak memikirkan orang lain atau bisa saja tidak sadar akan kebutuhan 

orang lain. 

3. Faktor Komposisi dan Struktur Jaringan Sosial 

Hubungan yang dimiliki individu dengan orang-orang dalam keluarga dan 

lingkungan. Hubungan ini dapat bervariasi dalam ukuran (jumlah orang yang 

berhubungan dengan individu), frekuensi hubungan (seberapa sering individu 

bertemu dengan orang-orang tersebut, komposisi (apakah orang orang tersebut 

keluarga, teman, rekan kerja) dan intimasi (kedekatan hubungan individu dan 

kepercayaan satu sama lain) . 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi dukungan sosial yaitu, faktor penerima dukungan 



44 
 

 

(recipients), faktor penyedia dukungan (providers), dan faktor komposisi dan 

struktur jaringan sosial. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan sehari-hari individu dalam melakukan penyesuain diri di lingkungan 

tempat tinggalnya.  

2.5 Kerangka Berpikir  

2.5.1 Hubungan Konsep Diri dan Penyesuaian diri 

Pandangan mengenai dirinya sendiri sangat mempengaruhi siswa dalam 

melakukan penyesuaian diri di lingkungan sekolah baru. Setiap siswa memiliki 

pandangan yang berbeda-beda. Pandangan mengenai dirinya sendiri disebut 

konsep diri. Konsep diri bukanlah merupakan faktor bawaan sejak lahir, 

melainkan faktor yang terbentuk melalui pengalaman yang diperoleh dari interaksi 

dengan lingkungannya (Agustiani, 2009: 138). Siswa yang mampu berinteraksi 

dengan lingkungannya dapat dikatakan bahwa siswa mampu dalam menyesuaikan 

dirinya. Siswa yang memiliki konsep diri positif ia akan berpandangan bahwa 

dirinya mampu dalam menghadapi keadaan baru yaitu melakukan penyesuaian 

diri di lingkungan sekolah baru, dengan adanya pandangan positif tersebut siswa 

akan mampu menyesuaikan diri dengan optimal. Sebaliknya siswa yang memiliki 

konsep diri negatif ia akan merasa bahwa dirinya tidak mampu menghadapi 

keadan baru yaitu dalam menyesuaikan diri dilngkungan baru. Pandangan 

negative tersebut akan berdampak pada kegagalan dalam melakukan penyesuaian 

diri di lingkungan sekolah baru.  

2.5.2 Hubungan Dukungan Sosial dan Penyesuaian diri 

Siswa dalam melakukan penyesuaian diri di lingkungan sekolah baru 

sangat membutuhkan dukungan sosial baik dari guru dan juga teman-temannya. 
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Sarafino (2011: 81) menyatakan bahwa dukungan sosial yang diberikan orang lain 

kepada individu akan membentu untuk menyesuaikan diri. Siswa yang 

mendapatkan dukungan sosial ia akan merasa bahwa dirinya diperhatikan, diberi 

kasih sayang, dicintai, dan diberi motivasi, dengan adanya dukungan sosial siswa 

akan merasa nyaman dan tenang dalam menyesuaikan diri. Sebaliknya jika siswa 

tidak mendapatkan dukungan sosial dari guru dan teman, maka ia merasa kurang 

diperhatikan, kurang diberi kasih sayang, kurang dicintai, dan kurang diberi 

motivasi dalam melakukan penyesuaian diri. Kurangnya dukungan sosial akan 

berdampak pada penyesuaian diri siswa yang negatif atau kurang optimal. 

2.5.3 Hubungan Konsep Diri dan Dukungan Sosial dengan Penyesuaian 
Diri. 

Siswa dalam lingkungan sekolah baru harus mampu menyesuaikan diri, 

baik dalam menyesuaikan diri dengan guru, teman-teman, mata pelajaran, dan 

peraturan tata tertib sekolah. Siswa yang berhasil dalam melakukan penyesuaian 

diri dengan baik di lingkungan baru, ia akan mampu memenuhi kebutuhan-

kebutuhan, mampu mengatasi masalah yang ada, dan menjadikan hambatan-

hambatan yang ada beralih menjadi motivasi sehingga menghasilkan suatu 

dorongan untuk menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungannya. Siswa yang 

tidak bisa menghadapi hambatan-hambatan yang ada pada dirinya, maka ia akan 

mudah emosional, merasa cemas, ketidakpuasan, dan selalu mengeluh dengan 

nasib yang dialaminya, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa tesebut gagal 

dalam menyesuikan diri atau bisa dikatakan bahwa siswa memiliki penyesuian 

diri yang rendah. 
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Penyesuaian diri siswa yang rendah ditunjukkan dengan siswa gugup 

ketika ditunjuk Bapak/Ibu guru ke depan kelas, siswa tidak menyapa guru ketika 

di luar jam pelajaran, mudah bosan saat jam pelajaran, dan tidak setuju dengan 

peraturan tata tertib sekolah, berperilaku negatif, dan kurang percaya diri saat 

diskusi kelompok di dalam kelas. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah konsep 

diri, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah 

dukungan sosial. 

Konsep diri merupakan pandangan terhadap dirinya sendiri baik 

pandangan positif maupun pandangan negatif. Konsep diri bukanlah bawaan sejak 

lahir, melainkan konsep diri terbentuk karena berhubungan dengan orang lain. 

Pandangan individu terhadap diri sendiri sangat mempengaruhi dalam 

pembentukkan konsep diri, jika individu berpandangan negatif tentang dirinya 

sendiri, maka siswa akan merasa bahwa dirinya tidak berguna dan akhirnya 

menimbulkan dampak pada siswa yaitu kurang percaya diri, sebaliknya 

pandangan positif pada diri individu sendiri akan menjadikan siswa menjadi 

percaya diri.  

Siswa dalam lingkungan sekolah baru masih susah dalam melakukan 

penyesuaian diri, karena ia merasa bahwa keadaan di sekolah baru sangat berbeda 

tidak seperti waktu di lingkungan sekolah Dasar. Hal tersebut akan membuat 

siswa kurang nyaman dan bahkan membuat siswa menjadi tertekan, dengan 

seperti itu dukungan sosial dari guru dan teman-teman di sekolah sangat 

dibutuhkan siswa untuk mencapai penyesuaian diri yang optimal. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

Masalah 

Penyesuaian diri individu dipengaruhi oleh 
faktor internal dan eksternal. Masalah yang 
timbul siswa gugup ketika ditunjuk Bapak/Ibu 
guru ke depan kelas, siswa tidak menyapa guru 
ketika di luar jam pelajaran, mudah bosan saat 
jam pelajaran, tidak setuju dengan peraturan tata 
tertib sekolah, berperilaku negatif, dan kurang 
percaya diri saat diskusi kelompok di dalam 
kelas. 

Dukungan Sosial 

Dukungan sosial yang 
diberikan orang lain 
kepada individu akan 
membantu individu 
untuk menyesuaikan 
diri.  

 

Hubungan konsep diri dan 
dukungan sosial dengan 
penyesuaian diri siswa. 

Konsep Diri 

Konsep diri bukanlah 
merupakan faktor bawaan, 
melainkan faktor yang 
terbentuk melalui pengalaman 
yang diperoleh dari interaksi 
dengan lingkungannya. 
Individu yang mampu 
berinteraksi dengan baik  
berarti dirinya mampu 
menyesuaikan diri. 
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2.6 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian. Menurut Arikunto (2010: 110) “hipotesis adalah suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul“. Bertolak dari kerangka berpikir yang 

berdasarkan pada deskripsi teoritik, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian: 

1. Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan penyesuaian diri siswa 

kelas VII SMP Negeri 11 Semarang. Semakin tinnginya konsep diri akan 

semakin baik penyesuaian diri pada siswa . 

2. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan penyesuaian diri 

siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang. Semakin tingginya dukungan 

sosial akan semakin baik penyesuaian diri siswa. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan dukungan sosial dengan 

penyesuaian diri  siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang. Semakin 

tingginya konsep diri dan dukungan sosial akan semakin baik penyesuaian diri 

siswa. 
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BAB 5 

PENUTUP 

  
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan antara 

konsep diri dan dukungan sosial dengan penyesuaian diri pada siswa kelas VII 

SMP Negeri 11 Semarang ajaran 2017/2018, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Tingkat penyesuaian diri, konsep diri, dan dukungan sosial pada siswa kelas 

VII SMP Negeri 11 Semarang termasuk dalam kategori tinggi.  

2. Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan penyesuaian diri pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun ajaran 2017/2018. Dengan 

demikian semakin tinggi konsep diri maka semakin tinggi penyesuaian diri 

pada siswa. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dan penyesuaian diri 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun ajaran 2017/2018. 

Dengan demikian semakin tinggi dukungan sosial maka semakin tinggi 

penyesuaian diri pada siswa. 

4. Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan dukungan sosial dengan 

penyesuaian diri pada siswa kelas VII SMP Negeri 11 Semarang tahun ajaran 

2017/2018. Dengan demikian semakin tinggi konsep diri dan dukungan sosial 

maka semakin tinggi penyesuaian diri pada siswa. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Guru BK 

Bagi guru Bimbingan dan Konseling, diharapkan dapat memberikan 

treatment yang berhubungan dengan penyesuaian diri untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa dalam bergaul maupun belajar di lingkungan sekolah. 

Aspek dalam penyesuaian diri yang perlu ditingkatkan berupa kematangan 

emosiaonal, kematangan intelektual, kematangan sosial, dan tanggung jawab. 

Selain itu guru BK dapat meningkatkan kemampuan siswa khususnya pada 

aspek konsep diri dan dukungan sosial dengan layanan klasikal atau 

bimbingan kelompok. 

2. Peneliti Lanjutan 

Bagi peneliti lanjutan disarankan untuk: (a) melakukan penelitian dengan 

setting sekolah yang berbeda seperti SD, SMA, dan Perguruan Tinggi; (b) 

melakukan penelitian kualitatif agar dapat memahami lebih mendalam 

tentang penyesuaian diri siswa di lingkungan sekolah baru.  
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