
i 

 

i 
 

 

 

PENGARUH LAYANAN INFORMASI BIDANG 

SOSIAL DENGAN TEKNIK SOSIODRAMA 

TERHADAP PENYESUAIAN DIRI PADA SISWA 

KELAS VIII F SMP NEGERI 2 KAJEN 

TAHUN AJARAN 2017/2018 
 

 

 

 

Skripsi 

disusun sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

oleh 

 

Aulia Dwikintari 

1301413025 

 

 

 

 

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

“Hidup Bukan Tentang Bertahan, Namun Tentang Cara Bagaimana Kita 

Menyesuaikan Diri Secara Seimbang” (Aulia Dwikintari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Persembahan 

Seiring rasa syukur dan atas ridho-nya, skripsi ini 

saya persembahkan kepada: 

Almamater Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Negeri 

Semarang 

 

 

 



v 
 

PRAKATA 

Puji dan sukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Layanan Informasi Sosial Dengan Teknik Sosiodrama 

Terhadap Penyesuaian Diri pada Siswa Kelas VIII F SMP Negeri 2 Kajen”. 

Penulis skripsi bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh 

gelar sarjana pendidikan S1 pada program studi Bimbingan dan Konseling 

Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan  skripsi ini.  

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga 

pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa 

hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun 

tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, oleh 

karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:  

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas 

Ilmu Pendidikan. 

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberikan izin Penelitian untuk 

penyelesaian skripsi ini. 



vi 
 

3. Drs. Eko Nusantoro, M.Pd., Kons, Ketua Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motovasi untuk 

kesempurnaan dan terselesaikan skripsi ini.. 

4. Prof. Dr. Sugiyo, M.Si, dosen pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dan motovasi untuk kesempurnaan dan terselesaikan skripsi ini. 

5. Tim penguji yang telah menguji skripsi dan memberikan masukan untuk 

kesempurnaan skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu dosen jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

7.  Kepala sekolah, guru BK, dan karyawan SMP Negeri 2 Kajen yang telah 

mengijinkan dan membantu peneliti untuk melakukan penelitian. 

8. Siswa-siswi kelas VIII F SMP Negeri 2 Kajen yang bersedia menjadi 

subyek penelitian. 

9. Bapak Turyono dan ibu Sutriwarni tercinta yang selalu memberikan doa, 

motivasi dan kasih sayangnya. 

10. Kakakku Aulian Ekarifianto dan Yasmine Darais yang selalu memberikan 

semangat, kasih sayang dan motivasinya. 

11. Wawan Widhianto yang selalu memberikan dukungannya untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman BK angkatan 2013, dan Rekan-Rekan Kos, atas segala doa, 

semangat, kasih sayang dan dukungannya kepada saya sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 



vii 
 

13. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian 

ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat 

memberikan inspirasi positif terkait dengan perkembangan ilmu bimbingan dan 

konseling. 

     Semarang, November 2017 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRAK 

Dwikintari, Aulia. 2017. Pengaruh Layanan Informasi Bidang Sosial dengan 

Teknik Sosiodrama Terhadap Penyesuaian Diri Pada Siswa Kelas VIII F 

SMP Negeri 2 Kajen. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas 

Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Drs. 

Eko Nusantoro, M.Pd,.Kons dan  Prof. Dr. Sugiyo, M.Si 

 

Kata Kunci : penyesuaian diri, layanan informasi bidang sosial, sosiodrama 

Penelitan ini dilakukan berdasarkan pada fenomena di kelas VIII F SMP N 

2 Kajen yang memiliki sikap kurang mampu menyesuaiakan diri dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK SMP N 2 Kajen diperoleh 

informasi bahwa masih ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, tidak 

mengerjakan PR yang diberikan guru, ada siswa yang membolos, tidak masuk 

sekolah tanpa keterangan selama satu minggu dan berkelahi dengan teman hingga 

dipanggil keruang BK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyesuaian diri 

siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi sosial dengan teknik 

sosiodrama, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh layanan informasi 

bidang sosial dengan teknik soisodrama terhadap penyesuaian diri siswa kelas 

VIII F SMPN 2 Kajen. 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VIII F dengan jumlah siswa 36 dan sampelnya 

menggunakan sampel studi populasi sehingga subjek penelitian adalah seluruh 

siswa kelas VIII F. Teknik pengumpulan data menggunakan skala psikologis yang 

diberikan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Sedangkan teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis deskriptif presentase dan uji t-test. 

Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa penyesuaian diri siswa 

mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Penyesuaian diri siswa sebelum memperoleh layanan informasi bidang sosial 

dengan teknik sosiodrama berada pada kriteria sedang (2) Penyesuaian diri siswa 

setelah memperoleh layanan informasi bidang sosial dengan teknik sosiodrama 

berada pada kriteria tinggi, (3) Hasil analisis uji t-test menunjukan = 11.927 

dan =2.042, jadi  >  sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima 

yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

penyesuaian diri siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi bidang 

sosial dengan teknik sosiodrama. 

Simpulan penelitian ini adalah bahwa penyesuaian diri siswa kelas VIII F 

SMP N 2 Kajen dapat ditingkatkan melalui layanan informasi bidang sosial 

dengan teknik sosiodrama. Saran yang dapat diberikan hendaknya guru BK 

meningkatkan kualitas layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan siswa tidak 

hanya menekankan pada aspek kedisiplinan akan tetapi juga harus menekankan 

pada penyampaian nilai-nilai pada penyesuaian diri terutama yang kaitanya 

dengan menerima lingkungan secara objektif, agar siswa lebih menghargai 

kondisi lingkungan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia 

selalu mengadakan interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan dan mencapai hubungan yang harmonis dengan lingkungannya. Dalam 

mencapai hubungan yang harmonis seseorang individu harus mampu 

menyesuaikan diri dengan kondisi di lingkungan sekitarnya. Apabila seseorang 

individu dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkunganya, maka 

aktivitas interaksi dengan lingkungan akan berjalan dengan baik. 

Siswa sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses 

perkembangan memiliki kebutuhan dan dinamika dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Saat siswa memasuki masa remaja, terkadang siswa mengalami 

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

kehidupan sosial. Masa transisi ini lah yang sangat banyak menimbulkan 

kesulitan-kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru. Agar 

remaja tidak mengalami permasalahan terkait dengan perubahan tersebut, maka 

diperlukan kemampuan penyesuaian diri. 

Penyesuaian diri adalah sebuah proses alamiah yang dinamis yang memiliki 

tujuan untuk mengubah individu agar berprilaku sesuai dengan kondisi 

lingkunganya (Fatimah (2006: 194). Hal Senada dikemukakan oleh Sunarto dan 

Hartono (2013: 222) Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai
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keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Hal ini 

berarti individu harus berusaha  mengembangkan diri agar terarah dan terkendali 

serta menyadari realita yang terdapat di lingkungan sehingga penyesuaian diri 

akan berjalan dengan baik. Dalam prosesnya penyesuaian diri muncul berbagai 

hambatan atau masalah yaitu berupa konflik, tekanan, dan juga frustasi, dan dalam 

keadaan tersebut individu berusaha untuk mencoba berbagai perilaku agar dirinya 

dapat membebaskan diri dari masalah yang ada serta dapat meningkatkan 

kemampuan penyesuaian dirinya.  

Seseorang dikatakan memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik jika 

telah belajar bereaksi terhadap diri dan lingkunganya dengan cara-cara yang 

matang, efisien, memuaskan dan sehat, serta dapat mengatasi konflik mental 

frustasi, kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengembangkan perilaku simptomatik 

dan gangguan psikosomatik (Ali & Asrori, 2005: 178). Sedangkan menurut 

Supriyo (2008:92) menyatakan individu yang tergolong mampu melakukan 

penyesuaian diri yang positif ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) mampu 

menerima dan memahami diri sebagai mana adanya, (2) mampu menerima dan 

menilai lingkungan secara objektif, (3) mampu bertindak sesuai dengan potensi 

diri, (4) memiliki perasaan aman, (5) hormat pada sesama manusia dan mampu 

bertindak toleransi, (6) bersifat terbuka, (7) memiliki kestabilan emosi, serta (8) 

mampu bertindak sesuai dengan norma. 

Pada hakikatnya penyesuaian diri adalah suatu hal yang penting bagi 

kehidupan individu. Penyesuaian diri menuntut kemampuan remaja untuk hidup 

dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga remaja merasa puas 
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terhadap dirinya dan juga terhadap lingkungannya. Karena pada hakekatnya 

perkembangan remaja merupkan usaha penyesuaian diri yaitu usaha secara aktif 

mengatasi tekanan-tekanan dan mencoba mencari jalan keluar dari berbagai 

masalah yang dihadapinya. Oleh sebab itu kemampuan penyesuaian diri yang baik 

sangat diperlukan remaja dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, terutama 

di lingkungan baru.  

Individu yang berada pada lingkungan baru harus mampu melakukan 

penyesuaian diri dengan baik agar individu dapat berkembang sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya dan tidak mengalami permasalahan di lingkungan baru. 

Namun ligkungan baru terkadang membuat siswa mengalami permasalahan dalam 

menyesuaikan diri, karena siswa masih terpengaruh dengan lingkungan yang 

lama, sehingga perilaku dan sikap yang dimunculkan masih mengidentifikasi dari 

lingkungan yang lama. Padahal sebagai manusia harus mampu memposisikan diri 

agar dapat diterima oleh orang lain dan lingkungan sekitarnya, karena ketidak 

mampuan untuk memposisikan diri dengan lingkungan baru, akan mengakibatkan 

siswa mengalami kegagalan dalam penyesuaian diri. Seperti yang diberitakan oleh 

merdeka.com yang menyebutkan bahwa “ Kesiapan kronis adalah satu penanda 

bahwa seseorang memiliki ketidak mampuan untuk menyesuaikan diri. Kegagalan 

untuk terhubung secara sosial dengan rekan-rekan menjadi alasan dibalik sebagian 

besar kasus putus sekolah dikalangan anak-anak. Peristiwa tersebut menunjukan 

fenomena siswa belum mampu menyesuiakan diri dengan ligkungannya. 

Pemberitahuan tersebut mendukung bahwa lingkungan sangat berpengaruh 

terhadap pembentukan kemampuan penyesuaian diri individu. 
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Berdasrkan penuturan guru BK dan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan guru BK kelas VIII diperoleh informasi bahwa masih ada 

beberapa siswa kelas VIII yang kemampuan penyesuaian dirinya rendah, terutama 

di kelas VIII F. Hal ini dapat dilihat dari sikap siswa yang ditunjukan (1) 

melanggar peraturan sekolah sepeti terlambat datang sekolah, memakai rok 

pendek dan celana yang ketat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa siswa belum 

mampu bertindak sesuai dengan norma, (2) mengeluh akan jam belajar yang lama 

dan tugas yang banyak. Sikap tersebut menunjukkan siswa belum mampu 

menerima lingkungan secara objektif, (3) berkelahi dengan teman hingga 

dipanggil keruang BK. Sikap tersebut menunjukkan siswa belum mampu 

mengendalikan emosinya dan (4) memilih-milih teman dalam membentuk 

kelompok belajar. Sikap tersebut menujukkan siswa belum mampu bertindak 

toleran . 

Selain itu dari hasil daftar cek masalah yang disebarkan dan dianalisis oleh 

guru BK, permasalahan dalam bidang sosial termasuk dalam derajat D yaitu 

41.72%. Adapun rincian permasalahan dibidang sosial yang mengarah pada topik 

penyesuaian diri yaitu sering menyesali diri sendiri 37.5 % (D), merasa malu jika 

berhadapan dengan orang banyak 34.4% (D), saya sukar bergaul 15,6% (C), saya 

sukar menyesuaiakan diri 19.4% (C), kurang percaya diri 46.9% (D), tidak 

disiplin 22.6% (C), saya mudah tersinggung 43.8% (D), saya mudah marah 25.0% 

(C), sukar menyelesaikan tugas PR 22.6% (C), sering merasa curiga terhadap 

orang lain 28.1% (D). Berdasarkan masalah tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa dalam penyesuaian diri masih kurang atau dapat diartikan 



5 

 

 

masih rendah. Hal ini membuktikan bahwa penyesuaian diri yang baik itu penting 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun dalam kenyataannya masih ada beberapa siswa yang kemampuan 

penyesuaian dirinya masih kurang baik, seperti yang dinyatakan pada masalah di 

atas, padahal harapannya dengan belajar atau sekolah siswa dapat memiliki 

kemampuan menyesuiakan diri dengan baik terhadap lingkungannya, namun itu 

semua tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan saat ini. Dalam 

pelaksanaanya siswa mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri 

karena siswa tidak dapat menyikapi pengaruh-pengaruh lingkungan tersebut 

dengan baik . 

Apabila gejala tersebut dibiarkan secara terus menerus maka akan 

menghambat individu dalam pembentukan kebribadian, kemandirian dan 

aktulisasi dirinya. Tidak hanya itu jika penyesuaian diri yang salah atau 

menyimpang tidak segera ditanggulangi akan berdampak buruk bagi siswa itu 

sendiri, baik dalam lingkungan sosialnya mapun proses belajarnya. Akibat atau 

dampak buruk dari ketidakmampuan dalam penyesuaian diri bagi siswa di 

lingkungan yaitu siswa akan mengalami kesulitan dalam bergaul, muncul rasa 

minder, tertutup, dan tidak hanya itu ia juga akan mengalami masalah dalam 

proses belajar yaitu siswa akan sulit untuk merespon dan menyerap informasi 

yang ada sehingga mengakibatkan kegagalan dalam belajar.  

 Berangkat dari permasalahan dan dampak yang sangat merugikan siswa 

tersebut, maka perlu dilakukan upaya guru bimbingan dan konseling dalam rangka 

memberikan pemahaman dan memperbaiki perilaku siswa agar mampu 
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melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di 

sekolah adalah pemberian layanan bimbingan dan konseling. Format layanan 

bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan di sekolah adalah layanan format 

klasikal, kelompok, dan individual. Adapun layanan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah layanan format klasikal dikarenakan layanan yang 

disampaikan dapat diterima oleh semua siswa, sehingga tidak hanya siswa yang 

memiliki kemampuan penyesuaian diri yang rendah saja tetapi siswa yang 

memiliki kemampuan penyesuianan diri yang baik juga dapat memperoleh 

informasi agar lebih mampu memahami diri dan lingkungan sehingga dapat 

menyesuiakan diri dengan baik. 

Adapun nantinya upaya yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk 

dapat mempengaruhi siswa dalam  penyesuaian diri yaitu berupa pemberian 

layanan informasi bidang sosial dengan teknik sosiodrama. Menurut Sukardi 

(2003:33) layanan informasi merupakan salah satu bentuk pemberian bimbingan 

yang bersifat pemahaman, melalui penjelasan atau acuan dalam meningkatkan 

kegiatan prestasi belajar, dan mengembangkan penyesuaian diri. Sedangkan 

bidang sosial menurut Yusuf & Nurikhsan merupakan bimbingan untuk 

membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan layanan informasi sosial merupakan salah 

satu layanan yang membentuk siswa agar menerima dan memahami berbagai 

informasi baik tentang proses belajar maupun kondisi-kondisi sosial yang ada di 

lingkungan sekitarnya. Pemahaman yang didapatkan dari layanan informasi sosial 
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dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat siswa itu bergaul baik 

di lingkungan sekolah mapuan luar sekolah. 

Pemberian Layanan informasi sosial dapat dilaksanakan dengan metode 

ceramah, diskusi kelompok dan dapat didukung dengan teknik peragaan, 

pemberian contoh. Dalam memberikan layanan infomasi sosial ini peneliti 

menggunakan teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama merupakan salah satu 

teknik/bentuk pembelajaran, dimana peserta didik ikut terlibat aktif memainkan 

peran-peran tertentu. Menurut Romlah (2001:104) sosiodrama adalah permainan 

peran yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam 

hubungan antar manusia. Jadi dalam sosiodrama ini seseorang akan memerankan 

suatu peran tertentu dari situasi masalah sosial sehingga dia mampu merasakan 

secara langsung peran yang dimainkannya. 

Tujuan dari teknik sosiodrama itu sendiri adalah meningkatkan pemahaman 

seseorang terhadap situasi sosial, meningkatkan pemahaman tentang peran 

seseorang atau orang lain dalam situasi sosial dan memungkinkan peserta didik 

melepaskan emosinya dengan mengungkapkan pemikiran dan perasaan tentang 

situasi sosial (Eckloff (dalam Mclennan, 2008). Melalui peran yang dimainkan 

siswa belajar memahami kondisi lingkungan yang ada disekitarnya, mengetahui 

sifat orang lain dan perasaan yang dirasakan orang lain, berhubungan dengan 

orang lain, serta mampu mengungkap apa yang ia rasakan dalam situasi 

disekitarnya. Oleh sebab itu sosiodrama merupakan kegiatan yang cocok untuk 

membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan sosialnya seperti penyesuaian 

diri. Alasan digunakanya teknik sosidrama ini memungkinkan konselor atau guru 
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BK untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas keakuratan peran dan isi cerita 

yang disampaikan. Penggunaan sosiodrama dapat memberikan contoh mengenai 

perilaku yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya dan merangsang siswa 

untuk dapat memcahkan masalah dalam kondisi yang ada. 

Sosiodrama yang akan di sampaikan pertama bertemakan “menghargai 

karya orang lain”. Sosiodrama tersebut menceritakan seseorang yang tidak mau 

menerima pendapat orang lain dan selalu meremehkan pekerjaan orang lain 

karena merasa pekerjaan orang laian jelek, melihat sikap tersebut membuat teman-

temanya menjahuinya dengan alasan tidak pernah menghargai orang lain. 

Sosiodrama berikutnya bertemakan “jadilah diri sendiri”, dimana drama tersebut 

menceritakan seseorang yang tidak menerima dirinya secara fisik, ia ingin 

menjadi seperti teman-temanya yang terkenal akhirnya ia merubah dirinya dengan 

mengikuti pergaulan temanya yang tidak sesuai dengan keadaanya, namun 

membuat dirinya menjadi sosok yang berbeda, akhirnya teman dekatnya 

menjauhinya. Sosiodrama ketiga bertemakan “teloransi”, yang menceritakan 

bahwa seseorang siswa yang tidak senang dengan kedatangan siswa baru dan 

teman” yang berbeda status dengan dirinya, ia selalu bersikap merendahkan dan 

tidak menerima perbedaan orang lain, yang akhirnya membuat teman-teman 

disekitannya tidak mau bergaul dengan dirinya. Sosiodrama selanjutya 

bertemakan “ pentingnya beretika” yang menceritakan siswa yang tidak tertib 

akan peraturan dan berprilaku sesuka hati di sekolah, ketika pelajaran berlangsung 

ia tidak mendengarkan, tidur ketika diterangkan, sehingga sering ditegur oleh guru 

dan dihukum. Karena sikapnya yang urakan menjadikan siswa-siswa yang lain 
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menghindarinya. Kemudian Sosiodrama berikutnya adalah mengendalikan emosi, 

drama tersebut menceritakan seseorang yang egois tidak mau mengalah dengan 

orang lain. Apabila ada yang tidak sesuai dengan dirinya seperti pendapat yang 

berbeda ia akan meluapkan emosinya dengan marah sampai berkelahi. Pada 

akhirnya mengetahui karakternya yang mudah emosi akhirnya teman-teman 

disekitarnya takut untuk mendekatinya. 

   Dalam pelaksanaan sosiodrama siswa dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok pemeran dan kelompok penonton yang akan memerankan secara 

bergantian dalam setiap pertemuan. Setiap kelompok pemeran berjumlah sekitar 

6-7 orang yang akan memainkan sebuah peran yang ditentukan oleh konselor 

kemudian permainan peran tersebut di evalusai oleh kelompok penonton. 

Kelompok penonton akan mengevaluasi jalanya pelaksanaan drama tersebut, dari 

peran yang dimainkan, situasi yang terjadi dan memberikan arahan mengenai 

pemecahan masalah dalam peristiwa tersebut dengan mendiskusikan secara 

bersama. Peneliti melakukan sosiodrama ini dalam 7 pertemuan. Setiap pertemuan 

akan disajikan cerita drama yang berbeda-beda, kelompok pemeran dan kelompok 

penonton yang berbeda-beda pula. Toko pemeran yang sudah pernah memerankan 

sebuah peran, di pertemuan berikutnya akan menjadi kelompok penonton begitu 

pula kelompok penonton sampai pertemuan berakhir. Hal ini memiliki alasan agar 

semua siswa dapat merasakan apa yang dirasaksan ketika menjadi tokoh pemain 

dan penonton. Tujuanya agar siswa dapat memahami kondisi sosial yang ada serta 

dapat mencari solusi untuk menyikapi keadaan tersebut apakah baik atau tidak 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Pemahaan yang diperoleh dari layanan informasi bidang sosial dengan 

teknik sosiodrama tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

meningkatkan kegiatan proses belajar, mengembangkan cita-cita, 

menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan serta dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku untuk menyesuiakan diri 

dengan lingkungan. Untuk itu layanan informasi dalam bidang sosial dengan 

teknik sosiodrama perlu diberikan kepada siswa, agar siswa mampu memahami 

tugas-tugas perkembangan remaja tentang kemampuan dan pengembangan diri 

secara nyata, sehingga dapat menunjang siswa dalam membantu menyesuaikan 

diri dengan baik di lingkungan sekolah. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “ Pengaruh Layanan Informasi Bidang Sosial 

dengan Teknik Sosiodrama Terhadap Penyesuaian Diri Pada Siswa Kelas VIII. F 

SMP Negeri 2 Kajen”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang muncul dalam penelitian ini, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah utama yaitu “ Apakah layanan informasi 

bidang sosial dengan teknik sosiodrama berpengaruh terhadap penyesuaian diri 

siswa?”. Dari rumusan masalah utama tersebut dijabarkan menjadi tiga rumusan 

masalah meliputi: 

1. Bagaimana gambaran penyesuaian diri siswa kelas VIII F SMPN 2 Kajen 

sebelum mengikuti layanan informasi bidang sosial dengan teknik 

sosiodrama ? 
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2. Bagaimana gambaran penyesuaian diri siswa kelas VIII F SMPN 2 Kajen 

setelah mengikuti layanan informasi bidang sosial dengan teknik 

sosiodrama 

3. Seberapa besar pengaruh layanan informasi bidang sosial dengan teknik 

sosiodram terhadap penyesuaian diri siswa kelas VIII F SMPN 2 Kajen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang 

ada yaitu mengetahui dan menganalisis pengaruh layanan informasi bidang sosial 

teknik sosiodrama terhadap penyesuaian diri siswa. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui penyesuaian diri siswa pada kelas VIII F SMPN 2 Kajen 

sebelum layanan informasi sosial dengan teknik sosiodrama. 

2. Untuk mengetahui penyesuaian diri siswa pada kelas VIII F SMPN 2  Kajen 

sesudah layanan informasi sosial dengan teknik sosiodrama. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh layanan 

informasi bidang sosial dengan teknik soisodrama terhadap penyesuaian diri 

siswa kelas VIII F SMPN 2 Kajen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah 

sumbangan pemikiran ilmiah dan menambah pengetahuan pada umumnya serta 

pengembangan ilmu bimbingan dan konseling khususnya tentang meningkatkan 

penyesuaian diri siswa melalui layanan informasi bidang sosial. 



12 

 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Konselor Sekolah,  

Hasil penelitian ini dapat  dijadikan  sebagai  informasi  dan masukan bagi 

guru  bimbingan  dan  konseling agar bisa lebih mengoptimalkan layanan 

informasi bidang sosial dalam layanan bimbingan dan konseling guna membantu 

siswa dalam meningkatkan penyesuaian diri. 

2. Bagi Kepala sekolah  

Bagi kepala sekolah diharapkan dapat memotivasi guru bimbingan dan 

konseling untuk dapat mengoptimalkan kegiatan layanan informasi bidang sosial 

guna membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan penyesuaian diri. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi yang 

bertujuan untuk mempermudah menelaah skripsi. Sistematika dalam penulisan 

skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi memuat tentang halaman judul, persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, motto, persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

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

Bab 1 pendahuluan, pada baba ini akan dikemukakan tentang latar belakang 

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

skripsi.  
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Bab 2 Tinjauan Pustaka (Berisi tentang landasan teoritis yang menunjang 

penelitian meliputi, penelitian terdahulu, pengertian Penyesuaian Diri, faktor-

faktor yang mempengaruhi faktor-faktor penyesuaian diri, proses penyesuaian 

diri, karakteristik penyesuaian diri, pengertian layanan informasi sosial, tujuan 

bimbingan kelompok, tujuan layanan informasi, fungsi layanan informasi, bidang 

sosial, langkah-langkah layanan informasi, pengertin sosiodrama, tujuan teknik 

sosiodrama, manfaat sosiodrama, jenis-jenis sosiodrama, kelebihan dan 

kekurangan sosiodrama, langkah-langkah pelaksanaan sosiodrama, pengaruh 

layanan informasi bidang sosial dengan teknik sosiodrama tehadap penyesuaian 

diri, hipotesis. 

Bab 3 Metode Penelitian berisi uraian metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, desain 

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

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

analisis data.  

Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan. berisi tentang hasil penelitian 

beserta uraian penjelasan tentang masalah yang dirumuskan pada bab I, selain itu 

pada bab ini juga dijelaskan mengenai keterbatasan penelitian sehingga dapat 

disampaikan rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 

Bab 5 penutup berisi tentang penyajian simpulan hasil penelitian dan 

penyajian saran sebagai implikasi dari hasil penelitian.  

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Suatu penelitian ilmiah membutuhkan tinjauan pustaka yang kuat agar 

dapat menunjang penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan dengan baik, khususnya dalam menjawab permasalahan 

yang diajukan. Teori-teori yang digunakan dapat memberikan alur berfikir dalam 

penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka yang melandasi 

penelitian, meliputi (1) penelitian terdahulu; (2) penyesuaian diri; (3) layanan 

informasi bidang sosial; (4) teknik sosiodrama; (5) kerangka berpikir; (6) 

hipotesis. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat proses penelitian ini, peneliti akan mengemukakan 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan diuraikan dalam penelitian 

terdahulu adalah sebagai berikut: 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Yuniati, Tri (2013) menyimpulkan 

bahwa kemampuan penyesuaian diri dapat ditingkatan  melalui teknik sosiodrama. 

Terdapat kaitan antara penelitian Yuniati dengan peneliti ini, dimana penyesuaian 

diri dapat ditingkatkan melalui teknik sosiodrama, namun kali ini peneliti 

mengkombinasikan dengan layanan informasi bidang sosial. Layanan informasi
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bidang sosial ditekankan untuk memberikan pemahaman secara kognitif agar 

siswa dapat mencegah perilakunya ke arah yang kurang baik. 

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan M, Merry Mutiara (2013) 

menunjukkan bahwa teknik sosiodrama dapat meningkatkan penyesuaian sosial. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Merry dan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti terletak pada variabel yang akan diteliti yaitu jika 

penelitian Merry hanya mencakup hal penyesuaian sosial, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti mencakup hal yang lebih luas lagi yaitu 

penyesuaian diri, dimana penyesuaian sosial merupakan salah satu aspek dari 

penyesuaian diri.  

Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aini, Nur ( 2014: 105) 

menunjukkan bahwa model bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 

terbukti efektif dalam meningkatkan penyesuaian diri siswa. Penelitian ini 

memberikan  sumbangsih terhadap penelitian sekarang bahwa penyesuaian diri 

dapat  ditingkatkan dengan layanan BK dengan jenis layanan tertentu. model 

bimbingan kelompok dilakukan dengan menggali kemmpuan siswa dalam 

interaksi sosial dan membahasa masalah secara luas, sedangkan penelitian ini 

menggunakan layanan informasi bidang sosial dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman  kognitif sejak dini agar siswa dapat mencegah timbulnaya perilaku 

maladjustment. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, jika penelitian diatas 

menggunakan jenis penelitian RnD sedangkan penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian eksperimen. 
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Penelitian ke empat dari Anggun, Purwaningtyas (2014: 38) menyatakan 

bahwa bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat   meningkatkan 

ketrampilan sosial dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Hasil penelitian 

tersebut terbukti bahwa penggunaan treatmen melalui bimbingan kelompok 

dengan teknik sosiodrama mampu meningkatkan keterampilan sosial dalam 

pergaulan di lingkungan sosial. Penelitian diatas memberikan sumbangsih 

terhadap penelitian sekarang yaitu sama-sama mengkaji tentang teknik 

sosiodrama dimana sosiodrama membentuk adanya interaksi antar pemeran yang 

dapat memahami bagaiaman situasi yang ada dalam peran tersebut. Dengan 

demikian dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian pengaruh layanan 

informasi bidang sosial dengan teknik sosiodrama terhadap penyesuian diri siswa, 

sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan akan menghasilkan hubungan 

yang signifikan diantara dua variabel tersebut. 

Penelitian kelima dari Musripah dan Marapaung (2015) menyimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara layanan infomasi dengan penyesuaian 

diri. Layanan informasi memberikan peran dalam membantu siswa untuk 

mencegah dan menghindarkan diri dari berbagai masalah yang menghambat 

perkembangan diri sejak dini. Terdapat kaitan antara penelitian Musripah dan 

Marapaung dengan penelitian ini, dimana penyesuaian diri dapat ditingkatkan 

melalui layanan informasi, namun kali ini peneliti mengkombinasikannya dengan 

bidang soisal dan teknik sosiodrama. 

 Penelitian terdahulu dapat diasumsikan bahwa layanan informasi sosial dan 

teknik sosiodrama berpengaruh terhadap peningkatan penyesuaian diri siswa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh peneliti nantinya hampir serupa dengan kajian 

sebelumnya namun dalam pelaksanaanya peneliti menghasilkan temuan baru yang 

melengkapi kajian sebelumnya. 

2.2 Penyesuaian Diri 

Dalam sub bab ini akan dibahas lebih mendalam mengenai penyesuaian diri 

siswa yang menjadi fokus penelitian meliputi beberapa hal yaitu pengertian 

penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri, faktor yang mempengaruhi 

penyesuaian diri, proses penyesuaian diri. 

2.2.1 Pengertian Penyesuaian Diri 

Dalam menjalani hidup bersama dengan orang lain disebuah lingkungan, 

manusia memerlukan adaptasi dengan lingkungan tersebut agar nantinya mampu 

hidup berdampingan. Adaptasi inilah yang disebut penyesuaian diri, dengan 

menyesuaikan diri siswa dapat menjalin hubungan dengan orang lain dan hidup 

berdampingan secara harmonis. Penyesuaian terjadi apabila siswa berada dalam 

situasi yang baru, sehingga siswa melakukan interaksi sebagai cara 

menyesuaiakan diri untuk dapat diterima dalam lingkungan. Penyesuaian diri 

merupakan suatau usaha atau proses yang dilakukan oleh seseorang individu di 

lingkungan baru atau situasi yang baru dikenalnya yang bertujuan untuk mencapai 

suatu hubungan yang harmonis antara lingkungan yang baru dengan indivdu 

tersebut. 

Willis (2005:55) menyatakan bahwa penyesuaian diri ialah kemampuan 

seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkunganya sehingga 

ia merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungan. Sedangkan menurut 
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Fahmi dalam Sobur (2003: 526) menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah suatu 

proses dinamik terus menerus yang bertujuan untuk mengubah kelakuan guna 

mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dan lingkungan. Senada 

dengan pendapat Fahmi, penyesuaian diri menurut Fatimah (2006: 194) 

didefinisikan sebagai sebuah proses alamiah yang dinamis yang memiliki tujuan 

untuk mengubah individu agar berperilaku sesuai dengan kondisi lingkungannya. 

Jika ditelaah dari pendapat diatas bahwa untuk dapat menyesuaiakan diri 

dengan baik dapat dilakukan dengan mengubah diri  sesuai dengan lingkungan 

atau pun sebaliknya sehingga terjadi keselarasan dalam diri dengan lingkungan 

dan menghasilkan perilaku yang sesuai norma yang ada..  

Selanjutnya menurut M. Ali & M. Asrori (2004: 175) mengemukakan 

bahwa “penyesuaian diri adalah proses yang mencakup respons-respons mental 

dan behavioral yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi 

kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik serta untuk 

menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan 

tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada”. Kemudian 

penyesuaian diri menurut Sunarto & Hartono (2006: 222-223) adalah sebagai 

suatu proses kearah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan tuntutan 

eksternal.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penyesuaian diri merupakan kemampuan atau usaha individu untuk berinteraksi 

secara kontinyu dan dinamis dengan diri sendiri, orang lain serta lingkungan 

untuk menghadapi tuntutan internal dan eksternal yang mengarah pada terciptanya 
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hubungan yang harmonis. Kemampuan penyesuaian diri dalam penelitian ini 

difokuskan pada lingkungan sekolah dan proses belajar, dimana subjek penelitian 

merupakan siswa kelas VIII.  

2.2.2 Karakteristik Penyesuaian Diri 

Penyesuaianan diri tidak selamanya dapat berjalan lancar, terkadang 

terdapat rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasilnya proses 

penyesuaian diri. Karena penyesuaian diri antara siswa dengan siswa yang lain 

berbeda-beda, ada siswa yang mampu menyesuiakan diri dengan baik (positif) ada 

pula yang tidak mampu menyesuaiakan diri dengan baik (negatif). Siswa yang 

tergolong dapat menyesuaiakan diri dengan baik maupun tidak baik dapat 

diketahui dari ciri-ciri perilaku yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Perilaku tersebut dapat menunjukkan karakteristik penyesuaian diri yang 

dimunculkan, maka perlu diketahui kalasifikasi penyesuaian diri menurut beragam 

teori, karena berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa ada penyesuaian diri yang 

menghasilkan positif dan ada yang menghasilkan negatif.   

Menurut Supriyo ( 2008: 92 ) ciri-ciri penyesuaian diri yang positif antara 

lain adalah sebagai berikut:  

1. Kemampuan menerima dan memahami diri sebagai mana 

adanya dan sanggup menerima kelemahan-kelemahan, 

kekurangankekurangan, di samping kelebihannya.  

2. Kemampuan menerima dan menilai kenyataan lingkungan 

di luar dirinya secara obyektif sesuai dengan 

perkembangan rasional dan perasaan dan memiliki 

ketajaman dalam memandang realitas.  

3. Kemampuan bertindak sesuai dengan potensi diri, 

kemampuan yang ada pada dirinya dan kenyataan obyektif 

yang ada pada luar dirinya.  

4. Memiliki perasaan aman yang memadai.  
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5. Rasa hormat pada sesama manusia dan mampu bertindak 

toleran. 

6. Bersifat terbuka dan sanggup menerima umpan balik.  

7. Memiliki kestabilan psikologis terutama kestabilan emosi.  

8. Mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, serta 

selaras dengan hak dan kewajibannya. 

 

Berdasarkan ciri-ciri penyesuaian diri positif tersebut dapat dijelaskan 

secara rinci sebagai berikut: 

1. Kemampuan menerima dan memahami diri sebagai mana adanya. 

Karakteristik ini mengandung pengertian bahwa orang yang 

mempunyai penyesuaian diri positif adalah orang yang sanggup 

menerima kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan di samping 

kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan memiliki keyakinan diri, mampu menerima kelemahan dan 

kelebihan dalam dirinya. 

2. Kemampuan menerima dan menilai kenyataan lingkungan di luar 

dirinya secara objektif.  

Orang yang memiliki penyesuaian diri positif memiliki ketajaman 

dalam memandang realita, dan mampu memperlakukan realitas atau 

kenyataan secara wajar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ia 

dalam berperilaku selalu bersikap mau belajar dari orang lain, sehingga 

secara terbuka pula ia mau menerima feedback dari orang lain. Contoh 

individu yang memiliki kemampuan menerima dan menilai kenyataan 

lingkungan diluar dirinya yaitu mampu menerima keberadaan orang 

lain, menerima keadaan lingkungan apa adanya, menilai orang lain 

secara objektif.  
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3. Kemampuan bertindak sesuai dengan potensi, kemampuan yang ada 

pada dirinya dan kenyataan objektif di luar dirinya.  

Menurut Sri Habsari (2005:2)  potensi diri  adalah kemampuan dan 

kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan 

mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan 

ditunjang dengan sarana yang baik.  

Karakteristik ini ditandai oleh kecenderungan seseorang untuk tidak 

menyia-nyiakan kekuatan yang ada pada dirinya dan akan melakukan 

hal-hal yang jauh di luar jangkauan kemampuannya. Hal ini terjadi 

perimbangan yang rasional antara energi yang di keluarkan dengan 

hasil yang di perolehnya, sehingga timbul kepercayaan terhadap diri 

sendiri maupun terhadap lingkungannya.  Orang yang mampu bertindak 

sesuai dengan potensinya ditandai dengan percaya terhadap 

kemampuan diri sendiri, mampu mengarahkan diri, serta memiliki cita-

cita sesuai dengan kemampuanya. 

4. Memiliki perasaan yang aman dan memadai.  

Hal tersebut berarti, ia tidak lagi di hantui oleh rasa cemas atau pun 

ketakutan dalam hidupnya serta tidak mudah di kecewakan oleh 

keadaan sekitarnya. Perasaan aman mengandung arti pula bahwa orang 

tersebut mempunyai harga diri yang mantap, tidak lagi merasa terancam 

dirinya oleh lingkungan dimana ia berada, dapat menaruh kepercayaan 

terhadap lingkungan dan dapat menerima kenyataan terhadap 

keterbatasan maupun kekurangan-kekurangan dan lingkungan-nya.  
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5. Rasa hormat pada manusia dan mampu bertindak toleran.  

Karakteristik ini ditandai oleh adanya pengertian dan penerimaan 

keadaan di luar dirinya walaupun sebenarnya kurang sesuai dengan 

harapan atau keinginannya. Sikap tersebut ditandai dengan menerima 

perbedaan dengan tulus, membiarkan orang lain sebagaimana adanya 

dan jauh dari sikap memaksakan keinginan diri kepada orang lain 

seperti apa yang dikehendaki, menghargai pendapat orang lian. 

6. Bersikap terbuka dan sanggup menerima umpan balik. 

Sikap terbuka adalah sikap untuk bersdia memberitahukan dan sikap 

untuk bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. 

Menurut Singgih (2004: 152) sikap terbuka adalah sikap yang ditandai 

oleh kematangan bepikir dan kemampuan menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya.  Karakteristik ini ditandai oleh kemampuan bersikap 

dan berbicara atas dasar kenyataan sebenarnya tidak berpura-pura, ada 

kemauan belajar dari keadaan sekitarnya, khususnya belajar mengenai 

reaksi orang lain terhadap perilakunya, bersedia berpartisipasi dalam 

lingkungan sosial, dapat menerima kritikan orang lain. 

7. Memiliki kestabilan psikologis terutama kestabilan emosi.  

Kestabilan emosi terdiri dari dua kata yaitu kestabilan dan emosi. 

Menurut Crow & Crow (dalam Sunarto, 2008: 149) emosi adalah 

pengalaman afektif yang disertai penyesuaian diri dalam diri individu 

tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang 

tampak. Jadi kestabilan emosi adalah keadaan emosi seseorang yang 
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stabil dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mencapai 

kesejahteraan dan keselamatan dirinya 

Hal ini tercermin dalam memelihara tata hubungan dengan orang lain, 

yakni tata hubungan yang hangat penuh perasaan, mempunyai 

pengertian yang dalam, tidak mudah tersinggung, tenang dalam 

mengahadapi masalah dan tidak mudah kecewa akan suatu keinginan 

yang tidak tercapai .  

8. Mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, serta selaras 

dengan hak dan kewajibannya.  

Bertindak sesuai dengan norma yang berlaku adalah dapat memeatuhi 

aturan atau kaidah yang digunakan dalam warga kelompok agar 

perilaku yang ditimbulkan tidak melenceng dari aturan yang berlaku. 

Hal ini ditandai dengan mematuhi peratura/ tata tertib, bersikap disiplin 

dan melaksanakan kewajiban. 

Selain itu menurut Schneiders dalam Yusuf & Nurihsan (2012: 211) 

menyatakan penyesuaian diri yang normal ialah sebagai berikut:  

(1) Terhindar dari ekspresi emosi yang berlebihan dan 

merugikan, mampu mengontrol diri 

(2) Terhindar dari mekanisme psikologis seperti rasionalisasi, 

agresi, kompensasi, represi, sublimasi, interjeksi, dan lain 

sebagainya  

(3) Terhindar dari perasaan kecewa karena tidak terpenuhi 

kebutuhannya  

(4) Memiliki pertimbangan diri yang rasional, menyelesaikan 

masalah secara bijaksana dan bertanggung jawab  

(5) Mampu meningkatkan kualitas diri, terus belajar dan 

memperbaiki diri khususnya dalam kehidupan sehari-hari  

(6) Mampu belajar dari masa lalu sebagai pembelajaran untuk 

menjadi lebih baik  
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(7) Bersikap obyektif, menjalani hidup dengan wajar, 

berprasangka positif, dan berpikir positif 

Dari ciri-ciri penyesuaian secara positif tersebut dapat dijelaskan bahwa 

individu dikatakan mampu menyesuaikan diri secara positif apabila dirinya 

mampu memperoleh makna dan eksistensi dalam kehidupannya dan di sisi lain 

mendapat peluang atau tuntutan dari luar dirinya sendiri. Kemampuan 

penyesuaian diri tersebut dapat ditunjukkan dengan mampu mengontrol emosinya 

secara baik dimanapun berada, tidak melakukan mekanisme pertahanan psikologis 

ketika menghadapi permasalahan, tidak merasakan kecewa ketika kebutuhan yang 

diperlukan belum tercapai, dapat berpikir rasional serta bertanggungjawab ketika 

menghadapi masalah, dapat meningkatkan kualitas diri, selalu belajar dari 

pengalaman masa lalu, berprasangka serta berpikiran positif dan menjalani hidup 

secara wajar.  

Menurut Sunarto & Hartono (2013 : 224) karakteristik penyesuaian diri ada 

dua yaitu : 

1. Penyesuianan diri secara positif 

Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian 

diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut : (a) 

Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, (b) 

Tidak menunjukkan mekanisme psikologis (c) Tidak 

menunjukkan adanya frustasi pribadi, (d) Memiliki 

pertimbangan rasional dalam pengarahan diri, (e) Mampu 

dalam belajar, (f) Menghargai pengalaman, (g) Bersikap 

realistik dan obyektif 

2. Penyesuaian diri secara negative 

Penyesuanan diri yang salah ditandai dengan berbagai 

bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, 

emosional, sikap yang tidak realistic, agresif. Ada tiga 

bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah yaitu : (a) 

reaksi bertahan (defence reaction), (b) reaksi menyerang 

(aggressive reaction), (c) reaksi melarikan diri (escape 

reaction). 
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Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik penyesuaian 

diri ada dua macam yaitu penyesuaian diri positif dan penyesuaian diri negative. 

Penyesuaian diri positif ditandai dengan hal- hal seperti, mampu menghilangkan 

ketegangan emosi, dapat mengelola mekanisme psikologis, mampu menekan 

frustasi pribadi, memiliki pengarahan diri, mampu belajar, menghargai 

pengalaman, dan bersikap realistik terhadap lingkungan. Sedangkan penyesuaian 

diri negative ditandai dengan sikap yang tidak realistik, agresif, emosional, 

tingkah laku yang tidak terarah. Penyesuaian diri negative dapat menimbulkan 

beragai reaksi dalam kehidupan individu seperti, reaksi menyerang, reaksi 

bertahan, dan reaksi melarikan diri. Dengan demikian karakteristik penyesuaian 

diri positif perlu dimiliki oleh setiap individu agar individu dapat bersosialisasi 

dengan baik di lingkungannya.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik ditandai dengan ciri-ciri yaitu: 

(a) mampu menerima dan memahami diri sebagaimana adanya, (b) menerima dan 

menilai kenyataan lingkungan di luar dirinya secara objektif, c) bertindak sesuai 

dengan potensi diri, (d) memiliki perasaan aman, (e) bersikap terbuka dan 

sanggup menerima umpan balik, (f) menghormati sesama manusai dan bertindak 

toleransi, (g) memiliki kestabilan emosi, (h) mampu bertindak sesuai dengan 

norma yang berlaku. 
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2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri 

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya 

kemampuan penyesuaian diri pada setiap individu. Faktor-faktor tersebut tidak 

hanya datang dari dalam diri individu, namun dari luar juga berpengaruh terhadap 

terbentuknya kemampuan penyesuaian diri individu seperti faktor lingkungan dan 

pendidikan. Apabila lingkungan yang mempengaruhi proses penyesuaian diri baik 

maka individu akan memiliki respon yang baik dan sehat dalam menyesuaiakan 

diri dengan lingkunganya akan tetapi apabila lingkungan yang ada memiliki 

potensi yang tidak baik maka hal itu akan dikhawatirkan berdampak negative bagi 

kemampuan penyesuaian diri siswa. Dengan demikian lingkungan dimana 

individu atau siswa tinggal dapat mempengaruhi perkembangan penyesuaian diri 

siswa. Selain itu pendidikan juga mempunyai andil dalam perkembangan 

penyesuaian diri siswa, dengan pendidikan yang baik ataupun proses belajar yang 

baik akan memunculkan respon-respon yang matang dalam perkembangan 

kepribadiannya.  

Ali & Asrori (2005: 181) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

penyesuaian diri yaitu; (1) Kondisi fisik, (2) Kepribadian, (3) Pendidikan, (4) 

Lingkungan, dan (5) Agama serta budaya. Adapun penjelasan dari masing-masing 

faktor tersebut sebagai berikut: 

1. Kondisi fisik,  

Kondisi fisik seringkali berpengaruh kuat terhadap proses penyesuaian diri 

remaja. Adapun aspek- aspek berkaitan dengan kondisi fisik yang dapat 
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mempengaruhi penyesuaian diri remaja adalah (1) hereditas dan konstitusi fisik, 

(2) sistem utama tubuh, (3) kesehatan fisik. 

Aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Hereditas dan Konstitusi fisik 

Hereditas pada dasarnya digunakan lebih kepada pendekatan fisik, karena 

hereditas dipandang lebih dekat dan tak terpisahkan dari mekanisme fisik. 

Kemudian muncul prinsip bahwa semakin dekat kapasitas pribadi, sifat, atau 

kecenderungan berkaitan dengan konstitusi fisik maka akan semakin besar 

pengaruhnya terhadap penyesuaian diri. Hal ini bahwa hereditas yang dimiliki 

seseorang akan mempengaruhi proses penyesuaian dirinya.  

2) Sistem utama tubuh 

Sistem utama tubuh yang dapat mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri 

yaitu sistem syaraf, kelenjar dan otot. Apabila sistem tubuh yang dimiliki 

seseorang berkembang dengan normal dan sehat akan berpengaruh secara baik 

pada penyesuaian diri individu. 

3) Kesehatan fisik 

Kondisi fisik yang sehat dapat menimbulkan penerimaan diri, percaya 

diri,dan  harga diri yang baik. Dalam hal ini bahwa kondisi fisik akan 

mempengaruhi proses penyesuaian diri seseorang. Penyesuaian diri seseorang 

akan lebih mudah dilakukan dan dipelahara dalam kondisi fisik yang sehat 

daripada tidak sehat. 
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2. Kepribadian,  

Proses penyesuaian diri juga dapat dipengaruhi oleh kepribadian, salah satu 

unsur-unsur kepribadian yang penting pengaruhnya terhadap penyesuaian diri 

adalah (1) kemauan dan kemampuan untuk berubah, (2) pengaturan diri, (3) 

realisasi diri, dan (4) intelegensi. Keempat unsur tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1) Kemauan dan kemampuan untuk berubah 

Sebagai suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, penyesuaian diri 

membutuhkan kecenderungan untuk berubah dalam bentuk kemauan, perilaku, 

sikap dan karakteristik sejenis lainnya. Apabila individu tidak memiliki kemauan 

dan kemampuan untuk merespon lingkungan, maka semakin besar 

kemungkinannya untuk mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri. Karena 

dalam suatu lingkungan kita harus melakukan perubahan sesuai dengan aturan 

yang ada agar dapat bersosialisasi dengan mudah. 

2) Pengaturan diri 

Pengaturan diri sama pentingnya dengan proses penyesuaian diri dan 

pemeliharaan stabilitas mental, kemampuan untuk mengatur diri dan mengarahkan 

diri. Kemampuan mengatur diri dapat mencegah individu dari keadaan malasuai 

dan penyimpangan kepribadian. Kemampuan pengaturan diri dapat mengarahkan 

kepribadian normal mencapai pengendalian diri dan realisasi diri. 

3) Realisasi diri 

Proses penyesuaian diri dan pencapaian hasilnya secara bertahap sangat erat 

kaitanya dengan perkembangan kepribadian. Jika perkembangan kepribadian 
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berjalan normal sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, akan menghasilkan 

bentuk sikap, tanggung jawab, penghayatan nilai-nilai, pengarahan diri, serta 

karakteristik lain yang akan membentuk sebuah kepribadian dewasa. 

4) Intelegensi  

Kualitas intelegensi penting perananya dalam penyesuaian diri. Karena baik 

buruknya penyesuaian diri seseorang ditentukan oleh kapasitas intelektualnya atau 

intelegensinya. Misalnya, kualitas pemikiran seseorang dapat memungkinkan 

orang tersebut melakukan pemilihan dan pengambilankeputusan secara akurat.  

3. Pendidikan 

Pendidikan merupakan unsur penting dalam mempengaruhi penyesuaian diri, 

unsur –unsur pendidikan yang mempengaruhi individu adalah (1) belajar, (2) 

pengalaman, (3) latihan, dan (4) determinasi diri.  

1) Belajar 

Kemauan belajar merupakan unsur penting dalam proses penyesuaian diri 

inidvidu karena pada umumnya respon-respon dan sifat kepribadian yang 

diperlukan bagi penyesuaian diri diperoleh dan menyerap dalam diri individu 

melalui proses belajar. 

2) Pengalaman 

Pengalaman sangat berpengaruh kepada proses penyesuaian diri seseorang. 

Pengalaman yang berpengaruh terhdap penyesuaian diri yaitu, pengalaman 

menyehatkan dan traumatic. Pengalaman menyehatkan, dialami oleh individu 

ketika individu mengalami peristiwa yang menyenangkan dalam dirinya. 

Sedangkan pengalaman traumatik dialami individu ketika mengalami peristiwa 
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yang buruk, pengalaman tersebut akan mengakibatkan individu merasa ragu-ragu, 

kurang percaya diri, rendah diri, dan bahkan merasa takut ketika melakukan 

proses penyesuaian diri. 

3) Latihan 

Penyesuaian diri debagai suatu proses yang kompleks mencakup di dalamnya 

proses psikologis dan soisologis maka memerlukan latihan yang sungguh-sungguh 

agar mencapai hasil penyesuaian diri yang baik. latihan merupakan proses belajar 

yang diorientaskan kepada perolehan keterampilan atau kebiasaan. Oleh karena 

itu individu yang selalu melakukan latiah dalam proses belajar maka diakan 

terbiasa dan dapat menjalaninya dengan baik. 

4) Determinasi diri 

Determinasi diri merupakan faktor yang sangat kuat yang dapat digunakan 

untuk kebaikan atau keburukan, untuk mencapai penyesuaian diri secara tuntas, 

atau bahkan merusak diri sendiri. Dalam hal ini individu harus mampu 

menentukan dirinya sendiri untuk melakukan proses penyesuaian diri. 

4. Lingkungan,  

Faktor lingkungan sebagai variable yang berpengaruh terhadap penyesuaian 

diri sudah tentu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat. 

5.  Agama serta budaya 

Agama memberikan sumbangan keyakinan, nilai-nilai yang sangat mendalam 

untuk keseimbangan hidup individu. Sehingga faktor agama sangat berarti 
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terhadap perkembangan penyesuaian diri individu. Faktor budaya juga memiliki 

pengaruh yang berarti terhadap penyesuaian diri individu. 

Kemudian Fatimah ( 2006: 199 ) faktor- faktor tersebut dapat 

dikelompokan sebagai berikut:  

1. Faktor fisiologis yakni kondisi fisik, seperti struktur fisik 

dan tempramen, selain itu struktur jasmaniah merupakan 

kondisi yang primer bagi tingkah laku, dapat diperkirakan 

bahwa sistem syaraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor 

yang penting bagi proses penyesuaian diri 

2. Faktor psikologis yakni seperti pengalaman, hasil belajar, 

kebutuhan-kebutuhan, aktualisasi diri, frustasi, depresi, 

dan sebagainya. 

3. Faktor perkembangan dan kematangan. Kondisi-kondisi 

perkembangan dan kematangan mempengaruhi aspek 

kepribadian individu, seperti emosional, sosial, moral, 

keagamaan dan intelektual. 

4. Faktor lingkungan, seperti keluarga, masyarakat dan 

agama. 

5. Faktor agama dan budaya. 

 

Dari masig-masing faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri di 

atas akan diurakain di bawah ini, yaitu: 

1. Faktor fisiologis  

Faktor fisiologis berupa Kondisi fisik, seperti struktur fisik dan tempramen 

serta stuktur jasmaniah, merupakan kondisi yang primer bagi tingkah laku, dapat 

diperkirakan bahwa sistem syaraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang 

penting bagi proses penyesuaian diri. Dalam hal ini bahwa individu yang memiliki 

kondisi tubuh yang baik dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik. Dengan 

demikian, kondisi tubuh yang baik merupakan syarat tercapainya proses 

penyesuaian diri yang baik pula. Kesehatan dan penyakit jasmaniah berpengaruh 

terhadap penyesuaian diri. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat 
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dicapai dalam kondisi kesehatan jasmaniah yang baik pula. Hal ini berarti 

gangguan penyakit jasmaniah akan mengganggu proses penyesuaian diri. 

2. Faktor psikologis 

Banyak faktor psikologis yang memengaruhi kemampuan penyesuaian diri 

seperti pengalaman, hasil belajar, kebutuhan, aktualisasi diri, frustasi, depresi, dan 

sebagainya. Dalam hal ini bahwa pengalaman mempunyai makna dalam 

penyesuaian diri, individu yang memilik pengalaman yang baik maka dalam 

menyesuaiakan diri pun baik. Selain itu proses belajar dapat mempengaruhi 

penyesuaian diri, hal ini karena melalui belajar, pola-pola respon yang 

membentuk kepribadian akan berkembang. 

3. Faktor perkembangan dan kematangan  

Dalam proses perkembangan respons berkembang dari respons yang bersifat 

instinktif menjadi respons yang bersifat hasil belajar dan pengalaman. Dengan 

bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respons, tidak hanya diperoleh 

melalui proses belajar, tetapi juga perbuatan individu telah matang untuk 

melakukan respons dan ini menentukan pola penyesuaian dirinya.  

4. Faktor lingkungan  

Beberapa faktor lingkungan yang dianggap dapat menciptakan penyesuaian diri 

yang cukup sehat bagi remaja adalah sebagai berikut: Pertama, lingkungan 

keluarga yang harmonis yaitu lingkungan keluarga yang di dalamnya terdapat 

cinta kasih, respek, toleransi, rasa aman, dan kehangatan, seorang anak akan dapat 

melakukan penyesuaian diri secara sehat dan baik. Kedua, lingkungan teman 

sebaya yaitu menjalin hubungan erat dan harmonis dengan teman sebaya 
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sangatlah penting pada masa remaja. Suatu hal yang sulit bagi remaja adalah 

menjauh dari dan dijauhi oleh temannya. Ketiga, lingkungan sekolah yaitu 

sekolah tidak hanya terbatas pada masalah pengetahuan dan informasi saja, tetapi 

juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial secara luas dan kompleks. 

Dengan demikian, proses pendidikan merupakan penciptaan penyesuaian antara 

individu dengan nilai-nilai yang diharuskan oleh lingkungan menurut kepentingan 

perkembangan individu. 

5. Faktor agama dan budaya  

Proses penyesuaian diri anak mulai lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktorfaktor kultur dan agama. 

Lingkungan kultural tempat individu berada dan berinteraksi akan menentukan 

pola-pola penyesuaian dirinya. 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penyesuaian diri dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berhubungan erat dan 

saling mempengaruhi antara satu dengan lain. 

Melihat dari teori yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwa 

penyesuaian diri dapat dipengaruhi dari beberapa faktor seperti: a) kondisi fisik, 

b) kepribadian, c) pendidikan, d) lingkungan, e) agama dan budaya. Faktor-faktor 

tersebut, merupakan bentuk realisasi diri individu dalam proses penyesuaian diri. 

Sehingga, kemampuan individu untuk mengatur diri, baik dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat merupakan faktor determinan dalam 

kulturisasi penyesuaian diri. 
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Dari penjelasan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

penyesuaian diri dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor 

internal yaitu faktor yang datang dari dalam diri individu yang berupa kondisi 

fisik,  kepribadian, dan penentu psikologis. Sementara faktor ekternal yaitu faktor 

yang bersumber dari luar diri inidividu yang berupa lingkungan, pendidikan, 

penentu kultural,  serta agama dan budaya. 

Penelitian ini sangat berkaitan dengan salah satu diantara faktor tersebut, 

yaitu faktor pendidikan dan lingkungan. Dimana layanan yang diberikan dalam 

penelitian ini merupakan faktor pendidikan yaitu suatu bentuk pembelajaran 

berupa latihan yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa. 

Informasi yang diserap dari prose belajar dalam pendidikan tersebut dapat 

mempengaruhi kerpibadian siswa kearah yang lebih baik. Pemberian layanan 

yang dilakukan di lingkungan sekolah juga mempengaruhi siswa akan 

pengaplikasian dari proses belajar tersebut. 

2.2.4 Proses Penyesuaian Diri 

Dalam menyesuaiakan diri dengan lingkungan memerlukan sebuah proses. 

Proses penyesuaian diri itu akan terus berkembang seiring waktu berjalan dan 

bersifat sepanjang hayat, sehingga individu dalam prosesnya perlu mengkoreksi 

untuk menemukan dan mengatasi tekanan dalam setiap prosesnya,  agar mencapai 

keadaan yang harmonis serta mencapai pribadi yang sehat. Proses penyesuaian 

diri itu sendiri, merupakan serangkaian upaya individu dalam menyesuaikan 

terhadap lingkungannya. Dalam teorinya penyesuaian diri melibatkan tiga unsur 
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dalam proses penyesuaian diri yaitu: motivasi, sikap terhadap realistik, dan pola 

penyesuaian diri. Berikut penjabaran teorinya: 

 Menurut Schneiders dalam (Ali & Asrori 2006: 176-177) proses 

penyesuaian diri melibatkan tiga unsur, yaitu : 

1. Motivasi, dikatakan sebagai kunci untuk memenuhi proses 

penyesuaian diri 

2. Sikap terhadap realitas, sikap yang sehat terhadap realitas 

dan kontak yang baik terhadap realitas sangat diperlukan 

bagi proses penyesuaian diri. 

3. Pola dasar penyesuian diri, merupakan pola pembentukan 

proses penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Berdasarkan masing-masing unsur tersebut akan dijelaskan secara rinci 

sebagai berikut: 

1. Motivasi 

Motivasi sama halnya dengan kebutuhan, perasaan, dan emosi merupakan 

kekuatan internal yang menyebabkan ketegangan dan ketidakseimbangan 

dalam organisme. Secara sederhana motivasi dapat dipandang sebagai suatu 

upaya organisme untuk mereduksi atau menjauhi ketegangan dan untuk 

memelihara keseimbangan yang lebih wajar. Selain itu hubungan individu 

dengan lingkungan juga dapat menentukan kualitas yang baik. 

2. Sikap terhadap Realitas  

Sikap yang sehat terhadap realitas dan kontak yang baik terhadap realitas 

itu sangat diperlukan bagi proses penyesuaian diri yang sehat. Berbagai 

tuntutan realitas, adanya pembatasan, aturan, dan norma-norma menuntut 

individu untuk terus belajar menghadapi dan mengatur suatu proses ke arah 

hubungan yang harmonis antara tuntutan internal yang dimanifestasikan 
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dalam bentuk sikap dengan tuntutan eksternal dan realitas. Sebaliknya, sikap 

yang kurang sehat terhadap realitas akan sangat menganggu hubungan antara 

penyesuaian diri dengan realitas. 

3. Pola Dasar Penyesuaian Diri  

Pola dasar penyesuaian diri akan menjadi tolak ukur dalam penyesuaian 

diri dalam kehidupan sehari-hari. Individu akan mengalami ketegangan dan 

frustasi apabila gagal dalam memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. 

Sebaliknya, apabila individu dapat membebaskan diri ketegangan dan frustasi 

serta dapat mewujudkan keinginannya tersebut, maka individu dapat 

melakukan penyesuaian didi yang baik pula. 

Sunarto & Hartono (2008: 222) mengartikan bahwa proses penyesuaian 

diri, yaitu: 

“ Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu 

mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan 

sesuai dengan lingkungan”. Oleh karena itu penyesuaian 

diri merupakan proses sepanjang hayat (life long process), 

dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan 

mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai 

pribadi yang sehat.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa respon 

penyesuaian diri, baik atau buruk dapat dimaknai sebagai suatu usaha atau 

kemampuan individu dalam mereduksi atau menjauhi ketegangan untuk 

memelihara kondisi-kondisi keseimbangan yang lebih wajar dan sehat antara 

tuntutan internal dan eksternal untuk membebaskan diri dari ketegangan tersebut 

agar tercipta hubungan yang harmonis. 



37 

 

 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

penyesuaian diri melibatkan berbagai unsur seperti motivasi, sikap terhadap 

realitas, dan pola dasar penyesuaian diri. Motivasi memberikan dorongan dalam 

diri siswa untuk dapat menciptakan keseimbangan diri dengan lingkungan. Proses 

penyesuaian diri yang didasari akan unsur tersebut akan memunculkan sikap yang 

realitas yaitu dapat bersikap sesuai dengan kenyataan yang ada di lingkungan 

sekitarnya, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainya, dan bertindak 

sesuai aturan yang berlaku. Apabila dalam proses penyesuaian diri siswa mampu 

menerima dan memahami apa yang ada dilingkungan sekitar dan mampu belajar 

dari situasi yang ada maka proses penyesuaian diri yang siswa alami dapat 

berjalan sehat dan menghasilkan penyesuaian diri yang baik.  

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai pengertian penyesuaian 

diri, karakteristik penyesuaian diri, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian 

diri, dan proses penyesuaian diri, maka aspek-aspek yang akan dijadikan indikator 

dalam penelitian ini diambil dari karakteristik penyesuaian diri secara positif. 

Berdasarkan  bebrapa teori mengenai pendapat tentang karakteristik penyesuaian 

diri yang positif, dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Supriyo,  dengan 

alasan  teori tersebut lebih mewakili dan mengarah pada bidang sosial serta lebih 

menunjukkan pada perilaku yang dapat diamati. karena . Karakteristik 

penyesuaian diri tersebut diantaranya yaitu:  
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a. Kemampuan menerima dan memahami diri sebagai mana 

adanya.  

b. Kemampuan menerima dan menilai kenyataan lingkungan di 

luar dirinya secara obyektif.  

c. Kemampuan bertindak sesuai dengan potensi diri, kemampuan 

yang ada pada dirinya dan kenyataan obyektif yang ada pada 

luar dirinya.  

d. Memiliki perasaan aman yang memadai.  

e. Rasa hormat pada sesama manusia dan mampu bertindak 

toleran. 

f. Bersifat terbuka dan sanggup menerima umpan balik.  

g. Memiliki kestabilan psikologis terutama kestabilan emosi.  

Mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, serta 

selaras dengan hak dan kewajibannya. 

2.3 Layanan Informasi Bidang Sosial dengan Teknik Sosiodrama 

Pada sub ini akan dibahas berkaitan dengan layanan informasi bidang sosial 

dengan teknik sosiodrama. Dalam layanan informasi bidang sosial akan dibahas 

mengenai pengertian layanan informasi, tujuan layanan informasi, fungsi layanan 

informasi, jenis-jenis informasi, metode layanan informasi, bidang sosial, 

langkah-langkah pelaksanaan layanan informasi sosial. Dalam teknik sosiodrama  

akan dibahas mengenai hakekat teknik sosiodrama, tujuan teknik sosiodrama, 

jenis-jenis sosiodrama dan langkah-langkah pelaksanaan teknik sosiodrama.  
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2.3.1 Layanan Informasi 

2.3.1.1 Pengertian Layanan Informasi 

Layanan informasi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan 

konseling. Dimana layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan siswa akan 

informasi yang mereka perlukan, karena mengingat kegunaan informasi bagi 

siswa sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Layanan 

informasi merupakan sebuah layanan yang memungkinkan siswa untuk 

memperoleh pemahaman dari suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan 

sehingga dapat dipergunakan siswa untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan.  

Seperti yang dinyatakan Supriyo (2010 : 19) bahwa layanan informasi 

adalah kegiatan dalam rangka program bimbingan dan konseling di sekolah untuk 

peserta didik dalam mengenal diri dan lingkungan terutama kesempatan-

kesempatan yang ada di dalam lingkungannya yang dapat dimanfaatkan, baik 

pada masa kini maupun masa yang akan datang. Selain itu menurut Prayitno & 

Amti ( 2004: 259 ) “menyatakan bahwa layanan informasi adalah suatu kegiatan 

layanan yang memberikan pemahaman kepada individu-individu yang 

berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas 

atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang 

dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan 

perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling. 

Berkaitan dengan hal di atas Budi Purwoko (2008: 52) mengungkapkan 

bahwa penyajian informasi dalam rangka program bimbingan iala kegiatan 

membantu siswa dalam mengenal lingkungannya, terutama tentang kesempatan-
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kesempatan yang ada di dalamnya, yang dapat dimanfaatkan siswa baik untuk 

masa kini maupun masa yang akan datang. Senada dengan pendapat diatas 

menurut Sukardi (2003:33) yang menyatakan bahwa layanan informasi 

merupakan salah satu bentuk pemberian bimbingan yang bersifat pemahaman 

melalui penjelasan atau acuan dalam meningkatkan kegiatan prestasi belajar, dan 

mengembangkan penyesuaian diri.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa layanan informasi 

merupakan suatu layanan yang kegiatanya meberikan pengetahuan serta 

pemahaman kepada siswa tentang berbagai informasi yang menyangkut 

kehidupan sehari-hari, baik informasi yang berkaitan dengan pribadi, sosial, karir 

maupun belajar, dimana informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa baik 

dilingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Nantinya informasi yang 

disajikan harus mampu dicerna oleh siswa sehingga dapat menghasilkan 

pemahaman tentang diri sendiri dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya 

dan mengarahkan proses perkembanganya. 

2.3.1.2 Tujuan Layanan Informasi 

2.3.1.2.1 Tujuan Umum 

Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan, sama halnya dengan layanan 

informasi juga memiliki tujuan. Adapun tujuan tersebut, menurut Prayitno (2004: 

76) menjelaskan bahwa tujuan umum layanan informasi adalah untuk membekali 

individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang 

berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan 
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sebagai pelajar. Senada dengan hal tersebut, Supriyo (2010: 19) menyatakan 

bahwa tujuan layanan informasi tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga 

merangsang peserta didik untuk menilai secara kritis tentang gagasan- gagasan, 

kondisi dan kecenderungan agar memperoleh pengertian pribadi dan implikasinya 

untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. 

2.3.1.2.2 Tujuan Khusus 

Menurut Tohirin (2007: 147) tujuan khusus dari layanan informasi ada 

kaitanya dengan fungsi-fungsi konseling. fungsi pemahaman paling dominan dan 

paling langsung diemban oleh layanan informasi. Peserta layanan memahami 

informasi dengan berbagai seluk-beluknya sebagai isi layanan. Penguasaan 

informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah (apabila peserta 

yang bersangkutan mengalaminya); untuk mencegah timbulnya masalah; untuk 

mengembangkan dan memelihara potensi yang ada; dan untuk memungkinkan 

peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. 

Dalam hal pengembangan kemandirian, pemahaman, dan penguasaan 

peserta terhadap informasi yang diperlukanya akan memungkinkan ia mampu 

memahami dan menerima diri dan ligkungan secara objektif, positif dan dinamis, 

mengambil keputusan; mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna 

sesuai dengan keputusan yang diambil; dan akhirnya mengaktualisasikan diri 

secara terintegrasikan. Dengan demikian, meskipun tujuan layanan informasi 

tampak sederhana dan tunggal, apabila penguasaan informasi itu benar-benar 

berkualitas, tidak mustahil ia dapat digunakan untuk keperluan yang lebih luas. 



42 

 

 

Senada dengan tujuan khusus yang dijelaskan oleh Prayitno, bahwa 

layanan informasi menurut Supriyo (2010: 22) bertujuan membantu peserta didik 

agar dapat memperoleh pemahaman dan wawasan yang luas tentang keadaan diri 

dan lingkungannya sehingga dapat membantu perencanaan dan keputusan secara 

tepat bagi masa depanya. Selain itu bertujuan pula untuk membekali dengan 

berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna didalam 

mengenali diri, merencanakan, dan mengembangkan kehidupan sebagai pelajar, 

anggota keluarga dan masyarakat. 

2.3.1.3 Fungsi Layanan Informasi 

Selain mempunyai tujuan dalam membantu menyelesaikan masalah siswa, 

layanan informasi juga mempunyai fungsi. Walaupun layanan informasi 

merupakan layanan yang sederhana dalam bimbingan dan konseling namun fungsi 

layanan informasi bermanfaat bagi peserta didik. Layanan informasi berfungsi 

untuk membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang 

berbagai hal yang berguna untuk aktualisasi dirinya. Fungsi layanan informasi 

pada dasarnya sama dengan empat fungsi bimbingan. 

Menurut Sukardi dan Kusumawati (2008: 58)  fungsi utama bimbingan 

yang didukung oleh layanan informasi adalah fungsi pemahaman dan pencegahan. 

Senada dengan pendapat tersebut Mugiarso (2006 : 56) menyatakan bahwa 

“fungsi utama dari layanan informasi adalah fungsi pemahaman dan pencegahan”. 

Fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang 

diri siswa beserta permasalahannya oleh siswa sendiri dan oleh pihak-pihak yang 

membantu siswa, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan siswa. Dalam 
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fungsi pencegahan, layanan yang diberikan dapat membantu siswa agar terhindar 

dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya.   

Dari beberapa pendapat terkait fungsi layanan informasi dalam penelitian 

ini adalah  memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya mengetahui  

dan memahami kemampuan penyesuaian diri yang baik. Melalui informasi yang 

diberikan kepada siswa dapat memperoleh pemahaman baru dan dengan 

pemahaman tersebut diharapkan juga dapat menghindarkan siswa dari berbagai 

perilaku maladujusment. 

Berpedoman pada fungsi- fungsi layanan tersebut, maka dalam pemberian 

layanan informasi guru perlu mengoptimalkan fungsi pemahaman. Artinya 

sewaktu menjelaskan materi layanan, guru dituntut secara tidak langsung 

memberikan penjelasan maupun pertanyaan untuk memperoleh tanggapan dari 

siswa untuk mengukur pemahaman siswa tentang kehidupan sosial di sekolah. 

Dari pemahaman itulah dapat digunakan siswa segabai pengontrol diri dalam 

hidupnya sehingga dapat mencegah perilakunya dari sesuatu yang buruk yang 

dapat merugikan dirinya maupun lingkungan sosialnya. 

2.3.1.4 Bidang Sosial 

Bidang bimbingan sosial merupakan salah satu bidang layanan dalam 

bimbingan dan konseling. Dimana materi dalam bidang sosial merupakan materi 

yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sosial. Seperti yang dijelaskan Sukardi (2008: 55) bahwa bimbingan 

pribadi- sosial merupakan usaha bimbingan, dalam menghadapi dan memecahkan 

masalah pribadi-sosial, seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan 
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pergaulan. Seperti halnya pendapat diatas Yusuf dan Nurihsan (2012: 11) 

menyatakan bahwa:  

Bimbingan sosial-pribadi merupakan bimbingan untuk 

membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah 

sosial pribadi. Yang tergolong dalam masalah-masalah sosial 

pribadi adalah masalah hubungan dengan sesama teman, 

dengan dosen, serta staf, pemahaman sifat dan kemampuan 

diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan 

masyarakat tempat mereka tinggal dan penyelesaian konflik.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa bidang sosial 

dapat membantu siswa dalam memahami permasalahan tentang keadaan sosial di 

lingkungan sehingga siswa mampu memecahkan masalah terkait dengan sosial 

baik dalam hubungan teman sebaya maupun masyarakat. 

Menurut Walgito (2004: 56 ) bimbingan sosial dimaksudkan untuk 

membantu murid mengembangkan sikap jiwa dan tingkahlaku pribadi dalam 

kehidupan kemasyarakatan mulai dari lingkungan yang terbesar, berdasarkan 

ketentuan yang menjadi landasan bimbingan dan konseling.  

Berdasarkan uraian pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa bidang bimbingan sosial adalah suatu bidang layanan yang membantu  

siswa dalam memahami lingkungan sosial untuk dapat mengembangkan 

kemampuan hubungan sosial. Bidang sosial diadakan untuk meberikan arahan dan 

pemahaman kepada siswa mengenai kondisi-kondisi yang ada dilingkungan 

sekitar, sehingga dengan memahami kondisi-kondisi yang ada di lingkungan 

siswa dapat menghadapai permasalahan dalam pergaulan seperti penyesuaian diri. 
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2.3.1.5 Langkah-langkah Layanan Informasi 

Suatu proses layanan sangat ditentukan pada operasionalisai atau prosedur 

pelaksanaan sehingga terarah dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan layanan 

informasi terdapat prosedur pelaksanaan yang telah diungkapkan oleh Tohirin 

(2007: 153) menjelaskan bahwa “Layanan informasi perlu direncanakan oleh 

konselor dengan cermat, baik mengenai informasi yang menjadi isi layanan, 

metode maupun media yang digunakan”. Kegiatan peserta, selain mendengar dan 

menyimak, perlu mendapat pengarahan secukupnya. Berikut adalah Langkah-

langkah layanan informasi setelah disarikan:  

1) Perencanaan  

a. Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi subjek (calon) 

peserta layanan 

b. Menetapkan materi informasi sebagai layanan 

c. Menetapkan subyek sasaran layanan 

d. Menetapkan nara sumber 

e. Menyiapkan prosedur, perangkat dan media layanan 

f. Menyiapkan kelengkapan administrasi. 

2) Pelaksanaan  

a. Mengorganisasikan kegiatan layanan 

b. Mengaktifkan peserta layanan  

c. Mengoptimalkan penggunaan metode dan media  

3) Evaluasi  

a.  Menetapkan materi evaluasi 

b.  Menetapkan prosedur evaluasi 

c.  Menyusun instrumen evaluasi 

d. Mengaplikasikan instrumen evaluasi 

e. Mengolah hasil aplikasi instrumen  

4) Analisis hasil evaluasi  

a. Menetapkan norma atau standar evaluasi  

b. Melakukan analisis 

c. Menafsirkan hasil analisis  

5) Tindak lanjut  

a. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

b. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak 

terkait 

c. Melaksanakan rencana tindak lanjut 

6) Pelaporan  
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a. Menyusun laporan layanan orientasi  

b. Menyampaikan laporan kepada pihak terkait  

c. Mendokumentasikan laporan. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prosdur 

pelaksanaan/ langkah-langkah layanan informasi adalah: (a) perencanaan, (b) 

pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) analisis hasil evaluasi, (f) tindak lanjut, (g) 

pelaporan. 

2.3.2 Teknik Sosiodrama 

2.3.2.1 Pengertian Sosiodrama 

Sosiodrama merupakan salah satu teknik dalam layanan informasi yaitu 

role playing atau teknik bermain peran dengan cara mendramatisasikan bentuk 

tingkah laku dalam hubungan sosial. Seperti yang dinyatakan Sudjana (2009: 89) 

metode role playing (sosiodrama) adalah suatu cara mengajar dengan jalan 

mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Pada metode role 

playing (sosiodrama) ini, proses pembelajaran ditekankan pada keterlibatan 

emosional dan pengamatan indra ke dalam suatu situasi masalah yang secara 

nyata dihadapi, baik guru maupun siswa. 

Senada dengan pendapat diatas, menurut Moreno (dalam Radecki, 2007: 

170) sosiodrama adalah metode tindakan yang digunakan untuk membantu 

kelompok mengeksplorasi isu-isu yang timbul dalam sistem sosial. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa sosiodrama merupakan 

suatu metode yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami 

permasalahan yang ada di lingkungan secara nyata melalui dramatisasi sehingga 

siswa dapat mengetahu konflik yang terjadi dan pemecahan masalah tersebut. 
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Pendapat diatas dipertegas oleh Winkel & Sri Hastuti ( 2012 :571) 

“Sosiodrama merupakan dramatisasi dari persoalan-persoalan yang dapat timbul 

dalam pergaulan dengan orang lain, tingkat konflik-konflik yang di alami dalam 

pergaulan sosial.  

Dari uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa sosiodrama merupakan 

teknik pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan fenomena sosial. Dan di dalam proses sosiodrama terdapat 

pembelajaran yang ditekankan pada keterlibatan emosional dan pengamatan indra 

ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi, baik siswa maupun 

guru. 

2.3.2.2 Tujuan Teknik Sosiodrama 

Sosiodrama merupakan suatu cara untuk membantu memecahkan masalah-

masalah siswa melalu drama. Adapun tujuan sosiodrama, menurut Eckloff (dalam 

Mclennan, 2008:75) tujuan sosiodrama yaitu meningkatkan pemahaman 

seseorang terhadap situasi sosial, meningkatkan pemahaman tentang peran 

seseorang atau orang lain dalam situasi sosial dan memungkinkan peserta didik 

melepaskan emosinya dengan mengungkapkan pemikiran dan perasaan tentang 

situasi sosial. Sedangkan menurut Djamaroh (2002: 100) Tujuan yang diharapkan 

dalam kegiatan teknik sosiodrama adalah: 

(1) Agar siswa dapat mengikuti dan menghargai orang lain 

(2) Dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab 

(3) Dapat mengambil keputusan secara spontan 

(4) Merangsang anggota kelompok untuk dapat berfikir dan 

memecahkan masalah.   
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Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sosiodrama dalam 

pelaksanaanya memiliki tujuan untuk dapat membantu siswa dalam meghargai 

orang lain, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukanya, mampu mengambil 

keputusan mengenai peristiwa yang dialaminya dan mampu merangsang anggota 

kelompok agardapat berfikir dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi. 

Selain itu menurut Winkel & Sri Hastuti (2012 : 571) menyatakan bahwa 

sosiodrama bersifat pedagogik dan bertujuan membantu baik pihak peran maupun 

para penyaksi untuk lebih menyadari seluk beluk pergaulan sosial dan membantu 

mereka meningkatkan kemampuan bergaul dengan orang secara wajar dan sehat. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan sosiodrama 

adalah melatih siswa memainkan suatu peristiwa dengan memerankan peran 

tertentu agar memahami perasaan orang lain, mampu bertanggung jawab dan 

berfikir memecakan masalah secara baik dan sehat serta mampu meningkatkan 

kemampuan bergaul dengan sesama individu dengan wajar dan sehat. Dengan 

pemberian teknik sosiodrama kemampuan diri dalam meghadapi situasi sosial 

dapat meningkat karena dengan memainkan peran siswa belajar mengidentifikasi 

masalah, memahami masalah dan mencari jalan keluar pemecahannya sehingga 

terjadi perubahan dan perkembangan pada individu. 

2.3.2.3 Manfaat Sosiodrama 

Pemecahan masalah di dalam sosiodrama dimana individu di peroleh 

memalui penghayatan peran tentang situasi masalah yang di hadapinya. Masalah 

berbagai macam baik individu dengan individu maupun dengan kelompok. Oleh 

sebab itu didalam sosiodrama memiliki beberapa manfaat  seperti yang 
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dikemukakan oleh Djumhur (2001: 109) menyatakan bahwa sosiodrama 

dipergunakan sebagai suatu teknik di dalam memecahkan masalah-masalah sosial 

dengan melalui kegiatan bermai peran. Sedangkan. Hendarto, dkk (2003:73) 

sosiodrama berfungsi mangadaptasi dan menyesuikan. 

Dari dua pendapat di atas dapat di simpulkan fungsi sosiodrama yakni 

untuk memecahkan masalah sosial, serta mengadaptasi dan menyesuaikan diri 

melalui permainan peran. 

2.3.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Sosiodrama 

Meskipun teknik sosiodrama ini sesuai dan efektif untuk meneliti 

permasalahan-permasalahan sosial sekaligus pribadi, namun demikian teknik 

sosiodrama ini tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan (Djamaroh, 

2002 :101) 

1) Kelebihan teknik sosiodrama 

a) siswa lebih tertarik perhatiannya pada materi pembelajaran 

karena masalah sosial sangat di rasakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b) Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan aktif pada waktu 

memainkan peran/drama, dan para pemain di tuntut untuk 

mengemukakan pendapanya dengan waktu yang tersedia. 

c) Siswa melatih dirinya untuk memahami dan mengingat isi 

bahan yang didramatisasikan, menghayatiisi cerita secara 

keseluruhan, terutama untuk materi yang harus di 

perankannya. Dengan demikian daya ingat siswa harus 

tajam dan taha lama. 

d) Siswa dapat menempatkan diri seperti watak orang lain 

maupun dirinya sehingga merasakan perasaan orang lain 

dan pendapat orang lain. 

e) Menambahkan sikap salin pengertian dan tenggang rasa, 

toleransi, dan kasih sayang sesame. 

f) Suasana diskusi / kegiatan bimbingan kelompoksangat 

hidup dan menarik. 

2) Kelemahan teknik sosiodrama 
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a)  Banyak memakan waktu lama, baik persiapan dalam 

rangka pemahaman isi tema pembelajaran maupun pada 

pelakunya. 

b) Sulit mengarahkan siswa untuk bermain dengan sungguh-

sungguh atau kadang mereka masih malu. 

c) Sebagian kelompok yang tidak mendapat peran, menjadi 

kurang aktif. 

 

Dari kelebihan dan kekurangan teknik sosiodrama berdasarkan beberapa 

pendapat di atas, apabila dibandingkan satu sama lain maka lebih banyak 

kelebihannya. Adapun kelemahan yang ada dapat tertutupi dengan kelebihan yang 

ada. Selain itu kelemahan-kelemahan teknik sosiodrama dapat diminimalisir 

dengan pelaksanaannya dalam bimbingan kelompok. Teknik sosiodrama yang 

dilaksanakan dalam bimbingan kelompok akan menjadi lebih terkontrol. Hal itu 

dikarenakan jumlah anggota lebih sedikit sehingga akan memudahkan pemimpin 

atau pemandu sosiodrama dalam memfasilitasi dan mengontrol jalannya 

pelaksanaan sosiodrama. 

2.3.2.5 Langkah-Langkah Pelaksanaan Sosiodrama 

Dalam pelaksanaan sosiodrama perlu adanya prosedur dalam 

melaksanaanya agar nantinya pelaksanaan bisa terlaksana dengan baik dan teratur 

serta dapat memberikan makna bagi pemeran ataupun penonton. Kegiatan 

sosiodrama dapat di laksanakan bila sebagian besar anggota kelompok 

menghadapi masalah sosial yang hampir sama, atau bila ingin melatih atau 

mengubah sikap-sikap tertentu.  

Menurut Romlah (1999 :104-105) langkah-langkah sosiodrama secara 

umum yaitu (1) persiapan, (2) membuat sekenario, (3) menentukan kelompok 
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pemain, (4) menentukan kelompok penonton, (5) pelaksanaan sosiodrama, (6) 

evaluasi, dan (7) ulangan permainan. Adapun penjelasanya sebagai berikut: 

(1) Persiapan, pemimpin kelompok atau guru pembimbing mengemukakan suatu 

permasalahan atau tema yang akan di sosiodramakan. 

(2) Membuat sekenario drama 

(3) Menentukan kelompok yaitu anggota kelompok yang akan memainkan sesuai 

dengan scenario, dan memilik individu yang akan memegang peran tertentu. 

(4) Menentukan kelompok penonton dan memperjelas tugasnya sebagai observer 

pelaksanaan permainan. 

(5) Pelaksanaan sosiodrama, masing-masing pemain memerankan peran 

berdasarkan imajinasi tentang peran yang dimainkan. 

(6) Evaluasi dan diskusi, diadakan setelah selesai permainan dan berdasarkan 

hasil observasi dan tanggapan kelompok penonton disosiodramakan dan 

mengemukakan tujuan kegiatan. 

(7) Ulangan permainan, dari hasil evaluasi dan diskusi dapat ditentukan apakah 

perlu dilakukan permainan lagi atau tidak. 

Selaras dengan pendapat di atas, menurut Djamarah (2002:114) sebelum 

metode sosiodama digunakan, terlebih dahulu harus diawali dengan penjelasan 

dari guru tentang situasi sosial yang akan didramatisasikan oleh para pemeran. 

Tanpa penjelasan, siswa tidak akan dapat melakukan peranannya dengan baik. 

Setelah menjelaskan tentang pelaksanaan sosiodrama, barulah siswa dipersilahkan 

untuk melaksanakan kegiatan sosiodrama tersebut. Sosiodrama akan lebih 
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menarik bila pada situasi yang sedang memuncak, kemudian dihentikan. 

Selanjutnya diadakan diskusi, bagaimana jalan cerita selanjutnya. 

Berdasrkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

dalam melakukan teknik sosiodrama diawali dengan (a) Konselor menjelaskan 

tentang pengertian,tujuan serta teknik pelaksannan pada siswa, (b) menentukan 

topic yang akan diperankan, (c) membuat scenario, (d) menentukan kelompok 

yang akan memerankan, (e) pelaksanaan, (f) evaluasi 

2.4 Kerangka Berpikir 

Penyesuaian diri merupakan proses individu untuk menyelaraskan diri 

dengan lingkungan agar perilaku yang ditimbulkan sesuai dengan lingkungan 

yang ada sehingga tercipta suatu hubungan yang harmois dalam kehidupannya. 

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Fatimah (2006: 194) bahwa penyesuaian 

diri sebagai proses alamiah yang dinamis yang memiliki tujuan untuk mengubah 

individu agar berprilaku sesuai dengan kondisi lingkungannya. Penyesuaian diri 

dalam kehidupan memberikan pengaruh pada perilaku setiap individu, namu  hasil 

penyesuaian diri yang ditimbulkan setiap individu berbeda-beda, bergantung 

kepada perilaku yang mereka munculkan dalam berinteraksi dengan lingkungan, 

dari pola interksi itulah seseorang dapat dilihat prosesnya apakah mereka mampu 

meneysuaiakan diri dengan baik atau tidak.  

Secara umum, karakteristik penyesuaian diri dapat dikategorkan menjadi 

dua yaitu penyesuaian diri baik dan penyesuaian diri buruk . Penyesuaian diri baik 

akan menunjang pola interaksi yang baik pula serta menunjang perkembangan 

siswa secara optimal. Supriyo (2008:92) menyatakan individu yang tergolong 
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mampu melakukan penyesuaian diri yang positif ditandai dengan ciri-ciri: mampu 

menerima dan memahami diri sebagai mana adanya, mampu menerima dan 

menilai lingkungan secara objektif, mampu bertindak sesuai dengan potensi diri, 

memiliki perasaan aman, hormat pada sesama manusia dan mampu bertindak 

toleransi, bersifat terbuka, memiliki kestabilan emosi, serta mampu bertindak 

sesuai dengan norma. Dengan memiliki krakteristik penyesuaian diri yang baik, 

seseorang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik dalam kondisi apapun. 

Namun fakta yang dapat diperhatikan adalah begitu banyak perilaku-perilaku 

maladjustment yang dimunculkan oleh siswa yang tidak sesuai dengan aturan 

yang berlaku di lingkungannya. Kemampuan penyesuaian diri yang rendah 

membuat remaja melakukan hal-hal yang kurang dapat diterima oleh lingkungan 

sekitar khususnya di lingkungan sekolah, seperti misalnya tidak mematuhi 

peraturan sekolah, membolos, berkelahi dan tidak mengerjakan tugas sekolah. Hal 

ini tentu secara langsung maupun tidak langsung akan menghambat proses belajar 

para siswa untuk mencapai hal yang optimal. Siswa akan mengalami kegagalan 

dan penghambatan pencapaian tujuan pendidikan apabila tidak memiliki 

kemampuan penyesuaian diri yang baik, maka kemampuan penyesuaian diri 

dirasa sangat penting bagi siswa ketika mereka duduk dibangku sekolah terutama 

siswa baru pada tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

Salah satu usaha untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa yaitu melalui 

pemberian layanan informasi sosial. Pemberian layanan informasi sosial 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, wawasan baru dan menanamkan 

rasa percaya diri mengenai hidupnya dimasa yang akan datang kepada peserta 
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didik, sehingga dapat menggunakan informasi itu untuk merencanakan hidupnya 

diwaktu yang akan datang secara tepat dan wajar yang pada akhirnya akan 

digunakan dalam mengambil keputusan. Layanan informasi dipandang mampu 

mempengaruhi penyesuaian diri siswa karena layanan informasi memiliki tujuan 

untuk membekali siswa dengan berbagai pemahaman dan pengetahuan tentang 

berbagai hal yang berguna bagi individu dalam megenali diri dan lingkungannya. 

Seperti yang dikemukanan oleh Supriyo ( 2004: 22) bahwa layanan informasi 

bertujuan membantu peserta didik agar dapat memperoleh pemahaman dan 

wawasan yang luas tentang keadaan diri dan lingkungan sehingga dapat 

membantu perencanaan dan keputusan secara tepat bagi masa depanya.  

Kesesuaian layanan informasi untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa 

terletak pada fungsi-fungsi utama yang terdapat dalam layanan informasi. 

Menurut Sukardi (2008: 58) fungsi utama layanan informasi adalah fungsi 

pemahaman dan fungsi pencegahan. Fungsi pemahaman membantu siswa untuk 

mengetahui dan memahami pentingnya kemampuan penyesuaian diri yang baik 

agar siswa terhindar dari perilaku maladjustment. Fungsi pencegahan bertujuan 

untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap siswa sehingga hal tersebut 

dapat meminimalisir permasalahan yang menghambat perkembanganya. Layanan 

informasi yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman akan penyesuaian diri yang baik. Pemberian layanan informasi 

berkaitan dengan penyesuaian diri merupakan usaha untuk memahami diri sendiri 

dan keadaan lingkungan yang ada untuk memperbarui tingkah laku yang ada agar 

susai dengan tata kehidupan dimasyarakat. Pemberian layanan informasi yang 
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baik dan menarik dapat membantu tersampaikannya informasi kepada siswa. 

Salah satu yang dapat membuat menarik dalam pemberian layanan informasi 

adalah penggunaan metode.  

Layanan informasi sosial dipandang sangat baik jika dipadukan dengan 

teknik sosiodrama.  Teknik sosiodrama merupakan salah satu teknik/bentuk 

pembelajaran, dimana peserta didik ikut terlibat aktif memainkan peran-peran 

tertentu. Tujuan dari teknik sosiodrama itu sendiri adalah meningkatkan 

pemahaman seseorang terhadap situasi sosial, meningkatkan pemahaman tentang 

peran seseorang atau orang lain dalam situasi sosial dan memungkinkan peserta 

didik melepaskan emosinya dengan mengungkapkan pemikiran dan perasaan 

tentang situasi sosial (Eckloff (dalam Mclennan, 2008). Melalui peran yang 

dimainkan siswa belajar memahami kondisi lingkungan yang ada disekitarnya, 

mengetahui sifat orang lain dan perasaan yang dirasakan orang lain, cara bergaul 

dengan orang lain, dan berhubungan dengan orang lain, serta mampu mengungkap 

apa yang ia rasakan dalam situasi disekitarnya. Penggunaan sosiodrama dapat 

memberikan contoh mengenai perilaku yang sesuai dengan kondisi lingkungan 

sekitarnya dan merangsang siswa untuk dapat memcahkan masalah dalam kondisi 

yang ada. 

Adapun tahapan dalam pelaksanaan layanan informasi bidang sosial yaitu, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis dan tindak lanjut serta pelaporan. 

Kemudian pelaksanaan layanan dipadukan dengan sosiodrama. Teknik 

sosiodrama digunakan sebagai metode yang mempengaruhi siswa dalam proses 

belajar melalui permainan peran yang dilakukan individu atau kelompok sebagai 
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rangsangan bagi pikiran-pikiran, tingkah laku dan pemahaman dari peran yang 

dimainkan agar siswa dapat mengetahui apakah tingkahlaku yang ditunjukkan 

baik dalam kehidupan sehari-hari.   

Sosiodrama yang akan disajikan dalam drama ini diambil dari masalah-

masalah yang muncul di sekolah terkait dengan kemampuan penyesuaian diri. dua 

diantaranya berjudul potensiku, dan introvet. Potensiku menceritakan bahwa ada 

seseorang siswa yang tidak memiliki pendirian dia selalu mengikuti teman-

temanya. Seperti ketika memilih ektrakulikuler di sekolah ia mengikuti 

ektrakulikuler yang tidak sesuai dengan kemampuanya karena mengikuti teman 

akrabnya, akhirnya ia tidak bisa mengikuti setiap proses yang ia jalani dan ia 

selalu dimarahi oleh pendamping karena pekerjanya tidak sesuai dengan prosedur. 

Pada akhirnya ia mengundurkan diri, karena menurtnya ekstrakulikuler tersebut 

terlalu sulit bagi dirinya.  

Sosiodrama selanjutnya bertemakan “ introvert” yang mendramasikan suatu 

cerita tentang seseorang yang selalu menutup diri dengan apa yang ada 

disekitarnya, dalam bergaul ia hanya berteman dengan orang yang cocok dan 

nyaman dengan ia. Di kelas ia selalu menyendiri, tidak mau bergabung dengan 

teman yang lain, tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan di kelas, setiap diberikan 

kesempatan untuk tampil didepan kelas ia selalu menolak sehingga membuat 

teman satu kelasnya merasa aneh, dan akhirnya teman-teman yang lain 

menjauhinya. Dalam pelaksanaanya siswa dibagi menjadi dua kelompok  yaitu 

kelompok pemeran dan kelompok penonton. Kelompok pemeran akan memainkan 

sebuah peran yang ditentukan oleh konselor kemudian permainan peran tersebut 
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Layanan informasi bertujuan untuk 

membekali siswa dengan berbagai 

pemahaman dan pengetahuan tentang 

berbagai hal yang berguna bagi individu 

dalam mengenali diri dan memahami 

lingkungan. Pemahaman tersebut dapat 

dicontohkan mealaui sosiodrama.  

Dalam sosoidorama siswa akan belajar 

memahami bagaimana berada dalam situasi 

sosial tertentu, karena teknik sosiodrama 

adalah teknik permainan peran yang dapat 

membuat siswa lebih aktif dan membantu 

memahami dirinya. Dari layanan ini 

nantinya siswa akan mengetahui dampak 

positif dari penyesuaian diri yang baik dan 

dampak penyesuaian diri yang buruk. 

 

di evalusai oleh kelompok penonton. Tujuanya agar siswa dapat memahami 

sebuah sifat sesorang dan kondisi sosial yang ada serta siswa dapat menyikapi 

sifat tersebut apakah baik atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemahaan yang diperoleh dari layanan informasi bidang sosial dengan 

teknik sosiodrama tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

meningkatkan kegiatan proses belajar, mengembangkan cita-cita, 

menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan serta dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku untuk menyesuiakan diri 

dengan lingkungan. Layanan informasi sosial teknik sosiodrama membantu siswa 

memahami dan mengenal tentang kondisi-kondisi lingkungan sosial yang ada, 

membantu siswa untuk berpikir positif, mengenal diri sendiri dan merefleksikan 

diri dengan peran yang diperoleh dari berlatih topik-topik yang telah disiapkan 

peneliti. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan layanan informasi sosial 

dengan teknik soiodrama dianggap berpengaruh terhdap penyesuaian diri siswa. 

Adapun gambaran kerangka berpikir penelitian : 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

penyesuaian diri yang 

rendah  ditandai dengan: 

1. Tidak menerima diri 

sendiri 

2. Menilai lingkungan 

secara negatif 

3. Tidak memiliki 

perasaan aman 

4. Tidak memiliki 

sikap  

hormat 

5. Tidak Terbuka 

6. Emosional 

7. Tidak mematuhi 

norma yang berlaku 

 

 

 

Layanan Informasi Bidang Sosial dengan 

Teknik Sosiodrama 
Kemampuan 

penyesuaian diri yang 

baik ditandai dengan: 

1. Mampu memahami 

dan meneirma dirinya 

2. Menerima lingkungan 

secara positif 

3. Bertindak sesuai 

potensi diri 

4. Memiliki perasaan 

aman 

5. Bersikap terbuka 

6. Memiliki kestabilan 

emosi 

7. Mampu bertindak 

sesuai norma. 

 

Penyesuaian Diri Rendah Penyesuaian Diri Positif  
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2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara pertanyaan penelitian (Azwar, 

1999:49). Sugiyono (2012:96) menyatakan hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Menurut pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan kebenaran masih lemah. 

Penelitian ini terdapt dua variabel yaitu variabel terikat penyesuaian diri dan 

variabel bebas layanan informasi bidang sosial dengan teknik sosiodrama. Peneliti 

memberikan perlakuan berupa layanan informasi bidang sosial dengan teknik 

sosiodram untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa. 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis penelitian 

yang diajukan adalah “ Layanan Informasi Bidang Sosial dengan Teknik 

Sosiodrama Berpengaruh Terhadap Penyesuaian Diri Pada Siswa Kelas VIII F 

SMP Negeri 2 Kajen”. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah mengenai pengaruh 

layanan informasi bidang sosial dengan teknik sosiodrama terhadap penyesuaian 

diri pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 Kajen, dapat disimpulkan bahwa 

layanan informasi bidang sosial dengan teknik sosioadrama dapat berpengaruh 

terhadap penyesuaian diri siswa. Berdasarkan simpulan umum diatas dapat 

dijabarkan menjadi tiga simpulan khusus sebagai berikut: 

1. Penyesuaian diri siswa kelas VIII F SMP Negara 2 Kajen sebelum 

diberikan layan informasi bidang sosial dengan teknik sosiodrama 

berada pada kategori sedang,   

2. Penyesuaian diri siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 Kajen setelah 

diberikan layanan informasi bidang sosial dengan teknik sosiodrama 

berada pada kategori tinggi,. 

3. Penyesuaian diri siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 Kajen setelah 

mendapatkan layanan informasi bidang sosial dengan teknik sosiodrama 

mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa layanan informasi bidang sosial 

dengan teknik sosiodrama berpengaruh terhadap penyesuaian diri pada 

siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 Kajen.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan penelitian yang telah dilakukan dengan judul 

pengaruh layanan informasi bidang sosial dengan teknik sosiodrama terhadap 

penyesuaian diri pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 2 Kajen, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut: : 

1. Bagi guru BK agar selalu berusaha melakukan inovasi dalam 

memberikan layanan serta mengintensifkan pemberian layanan yang 

terkait dengan bidang sosial serta disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

Dengan demikian siswa tidak merasa bosan dan lebih semangat 

mengikuti pelayanan. 

2. Bagi Kepala Sekolah diharapkan dapat terus mendorong dan 

memotivasi siswa untuk mendukung peningkatan penyesuaian diri 

dalam lingkungan sekolah serta menyediakan fasilitas yang dapat 

menunjang pelaksanaan proses pemberian layanan agar pelaksanaan 

layanan dapat berjalan dengan baik dan nyaman. 
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