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ABSTRAK 

Masbur, M. Ag 
llniver11ita,1 IJIN Ar- rautry 
Masbur _ mb@yahoo.co.id 

Pcnelitian yang berjudul "Perbandiugau pcnyesuaian diri siswa ditinjau dari 
lokasi sckolah kota SMA N I Mutiara dan dcsa SMA N 2 Mutiara", dengan 
latar belakang masalah ialah tingkat kemampuan siswa dalam pcnyesuaian 
diri yang baik bisa saja terjadi pada siswa sekolah kota maupun sekolah 
desa, rumusan masalah adalah bagaimanakah tingkat kcmampuan 
pcnycsuaian diri siswa sckolah ota dan sekolah desa dan adakah pcrbcdaan 
antarn keduanya, tujuannya adalah mclihat scjauh mana 1ingkat penycsuaian 
diri siswa sckolah kota dan sekolah desa serta hasil perbandingan 
pcnyesuaian diri sekolah kola dan sckolah dcsa, dengan metode pcnclitian 
menggunakan pcnelitian komparasi, pcmilihan sampel secara Lingkatan kelas 
yaitu kelas X (satuljumlah sampcl 31 pcrsekolah , teknik pcngumpuln data 
secara angket menggunakan instrument uji rcbialitas mcnggunakan versi 23, 
teknik analisis data mcnggunakan rumus anova perbandingan sccara SPSS, 
hasil pcnclitian yaitu tingkat pcnyesuaian diri siswa sekolah kota (SMA 
Ncgcri I Mutiara) lcbih unggul dibandingkan sckolah dcsa (SMA Ncgeri 2 
Mutiara) hal ini didasarkan hasil pcrscntase nilai interval yaitu sekolah kola 
dcngan persentasc 45,2 % sedangkan sckolah dcsa dcngan pcrsentasc 35,6 
%, ada pcrbcdaan yang signifikan dilihat dari nilai Fhiturig > Fia/Je1) atau 

1.373 > 0.180 entara pcnyesuaian diri siswa sckolah kota dan dcsa. 

Kata Kunci : Pcnyesuaian Oiri, Siswa Sekohtb Kota, Siswa Sekolah 
Des a 
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BABI 
PENDAHULUAN 

A. Latu Bclalomg Mt1ialah 

Sckolah merupakan saraua untuk mcmpcrdalam ilmu dan 
pcngctahuan. Sckolah mcrupakan tempal dimana kita bisa 

mengeksplorasi apa yang ada dalam di alam sekitar melalui ilmu asli 

maupun tcrapan. Pada dasarnya sctiap sekolah memiliki tujuan yang 
sama yakni menjadi rumah belajar bagi para siswa. Sctiap siswa 
memiliki jenjang usia yang berbeda. Sehingga sekolah formal di 

Indonesia dapat dikclompokkan menjadi SO/Ml untuk siswa 7-12 

tahun, SMP/MTs untuk siswa 13-15 tahun dan SMA/MA untuk 
siswa 16-18 tahun. Pcncliti lebih mcnckankan siswa dalam 

penelitian ini adalah siswa SMA, dan pcrkcmbangan siswa SMA 
yang rata-rata berada pada usia antam 15-19 tahun bcrada padn masa 
rcmaja madya (middle adolescence). Desmita mcngatakan Usia 

rcmaja mulai berpikir dan mcnginterprestasikan scbagaimana yang 
dilakukan para ahli teori kepribadian berpikir dan 

menginterprcstasikan kpribadian, dan memantau dunia sosial dcngan 
cara unik.1 

Dalam Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistcm 

Pcndidikan Nasional pada Bab I, Pasal layat (I) dijclaskan bahwa: 

"Pendidikan adalah usaha sadar dan tcrcncana untuk 

mcwujukan suasana bclajar dan proses pcmbclajaran 
agar pcserta didik sccara aktif rncngembangkan potcnsi 
dirinya untuk memifiki kekuatan spritua! kcagamaan. 
pcngendalian diri. kepribadian, kcccrdasan. ahklak mulia 

I Desmita. 2009. Psikotogi Perkembangan t'cserta Drdik: (Bandung: Kcmaja 
Rosda Karya, 2009), hal 205. 



serta ketrampilan yang di perlukan dirinya,. masyarakat, 

bangsa dan negara". 

Pendidikan adalah media, aktivitas untuk menccrdaskan 

bangsa. Dalam prosesnya guru merupakan ujung tombak dalam 

pcningkatan kualitas pendidikan sehingga semakin tinggi kualitas 

guru maka kualitas pendidikan diharnpkan juga mcningkat, dcngan 

demikian idealnya mampu mt:njawab semua permasalahan yang 

dimiliki bangsa baik yang berupa material maupun sepiritual. 

Selain guru yang dapat meningkalkan kualitas dari 

pendidikan adalah siswa itu sendiri yang memiliki prestasi dan 

mampu mengembangkan diri dengan baik di mulai dari lingkungan 

sekolah, keluarga maupun masyarakat sekitamya. Diharapkan sudah 

mcmiliki konsep diri yang kuat dalam membentuk karakter dan cara 

penycsuaian diri terhadap hubungan sosial. 

Menurut Sunarto dan Hartono "Penyesuaian berarti adaptasi 

yaitu dapat mempcrtahankan eksistensinnya, arau bisa, survive dan 

mcmperoleh kcscjahteraan jasmaniah dan rohaniah dan dapat usaha 

manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendin dan 
lingkungannya•·.2 Berdasarkan uraran pemyataan di alas 

mcmbuktikan bahwa scsorang butuh hubungan sosial dengen yang 

lainnya agar memperoleh kebahagiaanjasmani maupun rohaniah. 

Runyon dalam Siswanto "konsep penyesuaian diri scbagai 

kcadaan rnengimplikasikan bahwa individu merupakan keseluruhan 

yang bisa bersifat well adjusted dan maladjusted'.3 Well adjusted 

yaitu individu yang mampu mcnyesuaikan diri dengan baik, 

scdangkan maladjusted adalah individu yang tidak bisa 

mcnycsuaikan diri dcngan baik. 

1 Sunano dan 1 lanono, Ag.ung (2008). l'erkembnngan reseno D1d1k. 
(Jakarta Rineka Cipta. 2008), ha! 222. 

J Siswanto, (2007). Kesehatan Mental. Knnsep Cakuprm dan 
Perkemhangannya.(Yokyakarta. Andi Yokyakarta), hal 87. 
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Penycsuaian diri merupakan salah satu faktor kcberhasilan 
dalam proses belajar di sckolah. Hal ini sesuai pcndapat Ahmadi 
yang menjelaskan faktor faktor yang mempcngoruhi kcbcrhasilan 
belajar siswa diantaranya yaitu unsur-unsur kcnribadian terh::11111 

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuha.n, motivasi berprcstasi, 
cmosi dan penycsuaian diri.J Faktor-faktor yang mempcngamhi 
penyesuaiau Jiri dianl.aranya yailu kondisi lingkungan sepcrti 
lingkungan kcluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan 
teman sebaya. 5 

Hal yang paling utama dilakukan bagi srswa yang baru 
melanjutkan sckolah menengah atas (SMA) adalah penycsuaian diri 
dengan lingkungan sckolah tersebut, dimulai dcngan tata tcrtib 

pcraturan sekolah, baju seragam sekolah, kcgiatan kcsiswaan, 
fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, termasuk aparatur sckolah. 
Siswa yang mampu mentaati scmua pcraturan kedisplinan sekolah 
akan mudah rncnycsuaikan diri dengan ling.kungan sckolah, tcrlcbih 
lagi ikut bcrpartisipasi dalam sctiap acara-acara yang dilaksanakan 
di sckolah. Siswa yang tidak dapat menyesuaikan diri dcngan 
lingkungan baru di sekolah scperti teman, guru, dan peraturan 
sekolah dapat bcrakibat pada nilai prestasi serta kesulitan dalarn 
mengembangkan setiap potensi yang dimiliki. 

Namun fenomena yang tcrlihat sekarang banyak siswa yang 
masih kurang marnpu dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan 
sckolah baru. Seperti hal dengan siswa tingkat sckolah menengah 
atas (SMA) yang rnasih kurang pcrcaya Uiri dalam bergaul dan 
berintcraksi dengan teman-tcman di sekolah. Siswa-siswa yang 
kurang percaya diri kurang berinteraksi dengan lingkungan disekitar 

4 Ahmadi, Abu. ( 2004). Psikofogi Bela;ar. (Jakana: Pr. Rincka Cipta 2004), 
hat 54. 
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dan sering mcndapat pcrlakuan yang kurang haik dari tcman-tcman 
sckelas maupun dari kakak kelas. Siswa yang tidak mmnpu 
menyesuaikan diri dengan baik akan berpengaruh pada prestasi 
he/ajar disckolah, disehahkan siswa selalu merasa tidak nyaman 
berada di sekolah, tidak semmg dengan scmua kegiatan sekolah 
(organisasi), tidak ikut kegiatan ekstra kurikuker, menutup diri 
dcngan teman-teman, tidak berani mcngungkapkan pcndapat, tidak 
mampu mcnyelesikan tugas sekolah dan bisa mcnyesuaikan diri 
dengan aturan sekolah. 

Gejala-gcjala fenomena yang dipaparkan di alas bisa terjadi 
di sckolah manapun tcnnasuk di sckolah yang mcnjadi unggulan di 
suatu daerah (sckolah favorit) maupun sekolah yang tcrletak di 

perdesaan yang hanya memiliki bcbcrapa ruang kelas dan fasilitas 
yang masih kurang. Sekolah favorit di suatu dacrah akan menjadi 
ketcrtarikan terscndiri bagi siswa untuk bisa ditcrima disekoluh 
tcrsebur. Banyak siswa tingkat SMA ingin mcndafl:arkan diri di 
sckolah favorit, dcngan harapan dapat ditcrima. 

Salah saru sckolah favorir di wilayah Mutiara Timur adalah 
SMA Negeri I Mutiara. Sekolah ini sctiap tahun mendapatkan 
pcncalonan murid baru mclcbihi kapasuas ruangan yang ada. 
Scdangkan sekolah yang terlclak di perdesaan adalah SMA Negcri 2 
Mutiara, gejala fcnomcna yang tcrlihat merupakan sckolah yang 
kurang diminati oleh orangtua maupun siswa. Faktor yang sangat 
tcrlibat yaitu susah dijangkau kcnclaraan umum, lokasi sckolah 
diperdalaman kampung.jauh dari keramaian pasar pcrbclanjaan, dan 
jauh dari perkantoran dinas pcmcrintah. Siswa yang mendaftar di 
sckolah dcsa merupakan siswa yang bcrlokasi di dekat sekolah dan 
hcrckonomi rendah atau tidak mcmiliki kcndaraan untuk bcrsekolah 
jauh. 

Jumlah siswa di sekolah kota lebih ramai dibandingkan 
sckolah desa untuk itu siswa harus benar-benar dapat mcnycsuaikan 
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diri dengan baik. Terkadang orang tua juga memaksakan kchendak 

mereka untuk melihat siswa (anak) disekolah yang bagus, tanpa 
mcmpersiapkan kemampuan dalam membina hubungan sosinl yang 
baik. 

Namun penycsuaian diri yang baik bisa ditinjau dari sekolah 

manapun baik sckolah yang berasal dari sekolah kota rnaupun 
sckolah yang terletak di dese. Setiap siswa mcmiliki kemampuan 
yang berbeda dalam mengembangkan konsep diri atau cara 
mcmbina hubungan sosial. Disinilah peran guru BK atau konsclor 

membantu membimbing siswa dalam meningkatkan kepercayaan 
diri dalam membina hubungan sosial. 

Guru Bimbingan dan konseling (BK) adalah "guru yang 
mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara 
pcnuh dalam kegiatan bimbingan dan konscling terhadap peserta 
didik". Berdasarkan uraian di atas maka guru BK yang bertugas 
dalam memberikan bimbingan maupun mcngatasi pcrmasalah siswa 

tcrmasuk dalam penycsuaian diri dengan lingkungan baru. Dcngan 
demikian diharapkan setiap permasalahan siswa dapat scgera diatasi 
agar siswa lcbih berkosentrasi dalam belajar schingga siswa 
mcmiliki nilai prestasi yang tinggi. 

Sebagaimana dikemukakan di atas tentang dasar arti 
pcndidikan menginginkan ,peserta didik akan mampu menjadi sosok 

yang cerdas dan berguna bagi dirinya, keluarga, rnasyarakat, agarna, 
juga bagi ncgara. Scbagaimana pcndapat Dewantara "Pendidikan 

merupakan daya upaya untuk bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, 
dan tubuh anak untuk memajukan kehidupan anak didik sclaras 

dcngan dunia". Semakin canggih perkembangan dunia diharapkan 
semakin tinggi juga budi pckcrti anak didik. Namun untuk 

mewujudkan scmua itu haruslah ada komponen lain yang sangat 
pcnting dalam dunia pendidikan di sekolah yaitu adanya program 
bimbingan dan konseling, adanya pembelajaran serta adanya 
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kegiatan administrasi. Ketiga komponcn terscbut sangatlah 

mcmpengaruhi satu sama lainnya dan apabila semua bcrjalan dcngan 

scmcstinyn pasulah akan mcmudahk:m 11nt11k tercapaianya tujuan 

dari pendidikan. 

Selain itu yang mcnunjnng suutu kcbcrhasilan dalam dunia 

pcndidikan adalah lokasi sckolah yang tepat dan srrategis untuk bisa 

<lijangkau oleh siapa saja yang berada di kawa?n daerah terscbut. 

Lokasi sekolah yang berada di pusat kota maka akan sangat 

menguntungkan karena bisa dijangkau oleh siapa saja dan juga 

menjadi sekolah yang sering diperhatikan olch pemerintah maupun 

oleh masyarakat. Sedangkan sekolah yang berada di pinggir kola 

maupun di desa biasa menjadi sekolah yang sering dilupakan olch 

masyarakat sekitar. 

Penyesuaian diri siswa yang baik tidak terfokus pada 

sckolah yang bagus juga. sekolah yang bcrasal dari manapun bisa 
mcmbentuk siswa melakukan interaksi sosial sesuai dcngan 

kcmampuan dan perkcmbangan diri siswa. Berdasarkan lmar 

belakang masalah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan 

pcnelitian dengan judul "Per-bandingan pcnyesuaian diri siswa 

ditinjau dari lokasi sekolab kota SMA N I Mutiara dau desa 
SMA N 2 Mutiara". 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam pcnelitian ini adalah: 

I. Bagaimanakah penyesuain diri siswa di tinjau dari lokasi 

sckolah kola SMA Negeri Mutiara dengan sckolah desa SMA 

Ncgeri 2 Mutiara? 

2. 13agaimanakah Pcrbandingan (komperatif) penyesuamn diri di 

tinjau dari lokasi sekolah kota SMJ\ Negeri 1 Mutiara dcngan 

sekolah dcsa SMA Negcri 2 Mutiara? 
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3. Apakah ada pcrbedaan yang signifikan antara penyesuaian diri 

di tinjau dari lokasi sekolah kola SMA Negeri I Muliara dengan 
sckolah desa SM/\ Ncgeri 2 Mutiara? 

C. Tujuau Peuelitia11 

Dalam suatu penclitian harus ada tujuan yang harus dicapai 

unruk mengarahkan suatu penclitian yang sedang diteliti. Adapun 

tujuan daiam pcnelitian ini adalah: 

I. Mcngctahui gambaran pcnycsuain diri siswa di tinjau dari lokasi 

sckolah kota SMA Negcri I Mutiara dengan sekolah desa SMA 

Negeri 2 Mutiara. 

2. Mengetahui perbandingan (komperatif) pcnyesuaian diri di tinjau 

dari lokasi sekolah kota SMA Negcri I Mutiara dcngan sekolah 

dcsa SM/\ Ncgeri 2 Mutiara. 

3. Mcngctahui Perbedaan yang signifikan antara pcnyesuaian diri di 

tinjau dari lokasi sekolah kora SMA Negeri l Mutiara dengan 

sekolah desa SMA Ncgcri 2 Mutiara. 

l). Manfaat Pcnelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan barn dalam pendidikan khusunya bimbingan dan 

konseling yaitu memahami penycsuaian diri siswa yang baik 

ditinjau dari lokasi sekolahkota rnaupun sckolah desa. 

b. Sccara Praktis 
I. Untuk gum BK diharapkan pcnelitian uu menjadi 

pengetahuan baru. ide maupun gagasan yang dapat 

disalurkan pada saat mcmbcrikan bimbingan dan konseling 

tcrhadap siswa khususnya dalam pcnycsuaian diri. 

2. Untuk siswa di harapkan pcnelitian ini mcnjadi infonnasi 

yang dapat mcngcmbangkan kepcrcayaan diri membina 

hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. 
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3. Unluk urnum penelitian ini diharapkan menjadi suatu hacaan 

yang menarik, bagi siapapun karcna bisa menjadikan suatu 

perbandingan Jalam penyesuaian Ji, i siswa ditinjau <lari 

lokasi sckolah k.ota 111.1.uµu11 sekolah pedesaan. 
E. Hipotesis Penelitian 

Pengertian hipotesis menurut Riyanto adalah jawaban yang 
sifatnya sementara terhadap permasalah yang diajukan dalam 
penelitian6. Hipotesis penelitian ini "adalah jawaban terhadap 
penelitian yang dianggap paling tinggi dan mungkin kebenaranya, 
untuk membuktikannya dilakukan pengujian dari data empiris. 

Berdasarkan permasalahan dan teori yang di.kemukan dalam 

penelitian ini, hipotesis yang dikemukakan adalah Hipotesis 
altematif (Ha). Menurut Riyanto Hipotcsis altematif (Ha) adalah 

"hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara 

variabel dengan variabel lain dan hipotesis nol (Ho)yang 
menyatakan tidak ada hubungan atau pcrbedaan antara variabel satu 

dengan variabel lainnya".7 Berdasarkan uraian pendapat di alas 

maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

I. Ada perbedaan yang signifikan antara penyesuaran diri srswa 

ditinj�u dari sekolah kola SMA Negcri Mutiara dcngan sekolah 

desa SMA Negeri 2 mutiara (Ha). 
2. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara penyesuaian diri 

siswa ditinjau dari sekolah kotaSMA Negeri 1 Mutiara dengan 
sckolah desa SMA Negcri 2 mutiara (Ho). 

F. Definisi Operasional Variabel 
Definisi Opcrasional 

Penyesuaian diri adalah hubungan sosial yang mampu dibangun olch 

siswa dalam lingkungan yang baru seperti siswa yang baru rnasuk 

6 Riyanto, Merodctogi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Sic), 2001, hal. 16. 
1 Riyanto, Yatim (2001). Metodologi pencl!tian pendidikan, (Surabaya: Sic 

2001), hal 17. 
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sckolah mampu melakukan interak.si sosial dengan teman maupun 
dengan peraturan yang ada di sckolah mcncngah atas baik terletak di 
kotn mnupun di dcsa. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Pcnyesuaian Oiri 

Pcnycsuaian diri dalam bahasa aslinya dikenal dengan 
istilah ac!Jusment atau personal adjusmenl. Sedangkan menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (online.http://kbbi. jagokata. 
com/20 l 7) Pcnycsuuian adalah suatu proses, cara. perbuatan 

.k ' mcnyesuar an. 

Menurut asron Penyesuaian diri dapat ditinjau dari tiga 
sudut pandang, yaitu: 

1. Penyesuaian diri scbagai adaptasi (adaptation), pada mulanya 
penycsuaran diri diartikan sama dcngan adaptasi, padahal 
adaptasi ini pada umumnya lebih mengarah pada penyesuaian 
diri dalam arti fisik, fisiologis atau biologis. 

2. Pcnyesuaian diri sebagai bentuk konformitas (confimnity), 
pcnyeuaran diri juga diartikan sama dengan penyesuaian yang 
mcncakup konfonnitas terhadap suatu norma. Pcmaknaan 
penyesuaian diri sebagai suatu usaha konformitas, menyiratkan 
bahwa disana individu seakan-akan mendapat tekanan kuat 
untuk harus selalu mampu menghindarkan diri dari 
pcnyrrnpangan perilaku, baik secara moral, sosial, maupun 
emosional. 

3. Penyesuaian dirt sebagai usaha penguasaan (masterys. 
pcnycsuatan diri diartikan sebagai usaha penguasaan, yaitu 
kemampuan untuk mercncanakan dan mengorganisasikan 
rcspons dalam cara-cara tertcntu schingga konnik-konflik, 
kesulitan den frustasi tidak tcrjadi'". 

� Ali dan Asrori Perkologr Rcmaja l'erkembangan Pcserta Didik. (Jakarta: 
Bur111 Ak&ara). 2005. hal !73-175. 
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Gerugun mengalakan Penyesuaian diri dalam arti yang luas 

Uapal berarti: mcngubah diri sesuai dengan keadaan Jingl..ungan, 
tetapi juga: mengubah lingkungan sesuai dengan kcadaan 

(kci.nginan) diri. Penyesuaian diri yang pertamo discbut juga 
penvesuaian diri yang autoplastis (dibentuk scndiri), sedangkan 
penyesuaian diri yang kedun jugu discbut pcnycsuaian diri yang 
aloplastis (alo = yang lain). Jadi, penyesuaian diri ada artinya yang 
"pasif", dimana kegiatan kita ditentukan oleh lingkungan, dan ada 

artinya yang "aktif", dimana kita pengaruhi lingkungan.!" 

Harlock mengatakan Penyesuaian diri merupakan perbaikan 
perilaku yang dibangun oleh scscorang. Seseorang yang mcrasa 

kalau selama iui perilakunya menycbabkan dirinya sulit untuk 

menyatu dan diterima dalam kelompok, maka orang tersebut akan 

berusaha untuk memperbaiki perilakunya, sehingga dapat ditcrima 

oleh kelompok.11 Sunarto dan Hartono Penyesuaian diri adalah 

sebagai suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara 

tuntutan internal dan tuntutan cksrernat.'" Fatimah Penyesuaian diri 

merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bcrtujuan 
mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai 

dengan kondisi lingkungannya.':' Tingkah laku manusia dapal 
dipandang sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tckanan 

lingkungan tempat ia hidup, scperti cuaca dan berbagai unsur 
alamiah lainnya. 

10 Gerungan. Psikologi Soswi. (Bandung: Refika Aditama, 2009)hal 59-60. 
11 Hurlock, Elizabeth B. 1999. Perkembangan Anak. (Jakarta. Erlangga, 1999), 

hal. 278. 
12 Sunarto dan Hartono, Agung Perkembangan Pescrta Didik. (Jakana:Rmcka 

Cipta, 2008)hal .222-223). 
"Patlmeh, Enung. Psikologi Perkembangcm (Perkemhangan reseno 

Dtdik).(Bandung: Pustaka Setia, 2006), hat 194. 
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Jadi penycsuaran diri menurut peneliti adalah suatu usaha 

atau proses yang dilakukan olch scorang individu dalam keadaan di 

Jingkungan atau situasi yang baru dikcnalnya yang bertujuan untuk 

mencapai suatu hubungan yang harmonis antara lingkungan yang 

baru dengan individu tersehut. Penyesuaian diri di dalam penelitian 

ini lebih difokuskan pada lingkungan sekolah, dimana individu yang 

baru dalam subjek penelhian ini adulah siswu kclas IX yang baru 

masuk di dalam lingkungan sekolah tingkat SMA. 

Penycsuaian diri yang ncgatif 
I. Rcaksi bcrtahan (Defence Reaction) 

a. Rasionalisasi, yaitu rnencari atasan-alasan yang masuk akal 

untuk membenarkan tindakannya yang satah. 

b. Represi, yaitu menckankan pemsaan yang dirasakan kurang 

enak kc alam tidak sadar. la berusaha melupakan pcngalamannya 

yang kurang mcuyenangkan. 

c. Proyeksi, yaitu melcmparkan scbab kegagalau dirinya kepada 

pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. 

d. Sourgrapes (anggur kccut), yaitu memutar balikkan kcadaan. 

2. Reaksi menycr:tng (Aggressive Re"ctio11) 

a. Sclalu rnembcnarkan diri sendiri 

b. Selafu bcrkuasa dalam set lap situasi 

c. Suka rnembalas dendam 

d. Mau rncmilih scgalanya 

c. Merasa senang bila rncngganggu orang lain. 

f. Suka mcnggcrtak. baik dcngan ucapan maupun pcrbuatan 

g. Menun,iukkan sikap permusuhan sccara tcrbuka 

h. Mcnunjukkau sikap mcnycrang dan mcrusak 

1. Kcras kepala dalam sikap perbuatannya 

J. Bcrsikap balas dcnda111 

k. Mcmperkosa ha!.. orang lam 
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I. Tindakan yang serampangan dan 

m. Marah secare sadis 

3. Reaksi melarikan diri (Escape Reaction) 
a. Suka bcrfantasi untuk memuaskan keinginan yang tidak tercapai 

dengan bertukang-angan (seolah-olah sudah tcrcapai) 

b. Oanyak tidur, suka minuman keras, bunuh <liri, atau mcnjadi 

pccandu narkoba. 
c. Rcgresi, yaitu kembali pada tingkah laku kckanak-kanakan. 

Misalnya, orang dewasa yang bcrsikap dan berpcrilaku scpcrti 

anak kecil, dll. 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyesuaian Diri 
Proses pcnyesuaian diri identik dcngan faktor-faktor yang mengatur 

pcrkcmbangan dan terbcntuknya pribadi sccara bertahap. Pcncntu-pencntu 

itu dapat dikelompokknn sebagai bcrikut: kondisi-kondisi fisik (keturunan), 

susunan saraf, kesehatan dan scbagainya, pcrkcmbangan dan kematangan 

(kernatangen intelektual sosial dan cmosional), pcncntu psikologis (tcrmasuk 

didalamnya pengalaman, pcnentuan diri, frustasi dan konflik), kondisi 
I ingkungan (kcluarga dan sckolah), pencntu kultural (budaya dan ngama) . 

u. Kondisi jasmaniah 
Kondisi jasmaniah seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi · 

fisik dan temperamcn scbagai disposisi yang diwariskan, aspek 

perkcmbangannya secara instrinsik berkaitan erat dengan susunan atau 

konstitusi tubuh. 
h. Pcrkembangae, kematangan dan penyesuatan diri 

Dalarn proses perkembangan, respon anak berkembang dari 

rcspon yang bcrsifat instinktif men_jadi respon yang diperolch melalui 

belajar dan pengalaman. 
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c. Pcncntu psikologis tcrhadap pcnyesuaian diri 

13ebcrapa faktor psikologis yang mcmpengaruhi pcnyesuaian diri 

diantaranya adalah : 

I. Pcngalaman 
2. Proses be I ajar 

J. Determinasi diri 

4. Konflik dan pcnyesuaian 

d. Lingkungan scbagai pcncntu pcnyesuaian diri 

Bcrbagai lingkungan anak scpcrti kcluarga, dan pola hubungan di 

dalamnya, sckolah masyarakat, kultur, dan agama bcrpcngaruh dalam 

penyesuaian diri. 

I. Pcngaruh rumah dan kcluarga 

2. Hubungan orang tua dan anak 

J. 1-lubungan saudara 

4. 1-!ubungan masyarakat 

5. Sckolah 

c. Kultural dan agama scbagai pcncntu penycsuninn diri 

Lingkungan kultural dimana individu bcrada dan bcrirueraksi akan 

rnenentukan pola-pola pcnycsuaian dirinya. Contohnya : tatacara kchidupan 
di sckolah, masjid, gcreja dan scmacamnya akan mempcngaruhi bagaimana 
anak menempatkan diri dan bcrgaul dengan masyarakat sckitamya. /\gama 
rnerupakan surnbcr nilai. kepercayaan dan pola-pola tingkah laku yang akan 

mcmberikan tuntunan bagi arri tujuan, dan kestabilan hidup umat manusia. 

/\gama memegang penman pcnting sebagai pencntu dalam proses 
pcycsua ian d iri. 
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D. Permasalahan-Pcrmasalau Pcuyesuaian Diri Rcmaja 
a. Sikap orang tua yang otoriter 

Otoritas kepada rernaJa dapat menghambat proses penyesuaian 

diri rcmaja. Biasanya rcmaja berusaha menentang kekuasa.nn 

or:.ing tua dan ia nantinya akrm cendcrung otoritcr terhadap 

teman-temannya scrta cenderung otoritas yang ada baik di 

�ef. .. olah maupun di masyarakat. 

b. Pcrbedaan pcrlakuan antara laki-Jaki dan perempuan 
Memungkinkan timbulnya rasa m hati dalam jiwa anak 

perempuan tcrhadap saudara yang laki-laki. 

c. Remaja yang hid up di kcluarga yang rctak 

'I ampak padanya ada kecenderungan yang besar untuk marah, 

suka rnenycndiri, kurang kepekaan terhadap penerimaan sosial 

dan kurang mampu menahan din scrta lebih gelisah dibandingkan 
dcngan remaja yang hidup dalayang wajar. 

Penyesuaian du-i bcrasal dari kata adaplasi dalarn biologi yang 
bcrarti usahaindividu untuk rnenyesuaikan diri dengan 
lingkungan tcmpat m hrdup. Dalam psrkologiini dikenal dengan 
kara adjustment (penycsuaian diri ), selama hidupnya manusia 

selalu duunuu unruk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
Calhoun dan Acocella menyatakan penyesuaian diri adalah interaksi 

individu yang kontinyu dengan dirinya sendiri, dcngan orang lain dan 

dcngan lingkungan sekitar tcrnpat individu hidup. 

Satmoko mendefinisrkan pcnycsuaran diri sebagai interaksi 

scseorang yang sccara kontiuyu dengan dirinya sendin, orang lain, dan 

dumanya 

Menurut Schneiders penycsuaian diri ( adjustment) adalah suatu 

proses dimann individu berusaha kcra-, untuk mcngatasi atau mcnguasai 
kcbutuhan datam din. kctegangan. fru:,ta:.i. dun konflik, tujuannya untuk 

mendapatkan kchaunonisan dan kcsclarasan amara tuntutan lingkungan 
dirnan:1 dia tmggal d,,:11ga11 uuuutan di dal,Hn du-inya 
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Pcnyesuaian diri juga dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu 
mcmiliki kcmarnpuan untuk rncmbuat rcncana dan mcngorganisasi rcspon 

rcspon sedemikian rupa, schingga bisa mcngatasi segala macam konflik, 

kcsuliran dan frustrasi-frustrasi sccara cfisieu Suuarto dan Hartono 

Runyon dan Haber menjelaskan bahwa penycsuaian diri mcrupakan 

proses yang terns berlangsung dalam kchidupan individu situasi dalam 

kchidupan selalu berubah, individu mengubah tujuan dalam hidupnya seiring 
dengan pcrubahan yang terjadi di lingkungannya. 

Runyon dan Haber rnenjelaskan bahwa pcnyesuaian diri merupakan 

proses yang tcrus bcrlangsung dalam kehidupan individu situasi dalam 

kchidupan sclalu bcrubah, individu mengubah tujuan dalam hidupnya seiring 
dcngan perubahan yang tcrjadi di lingkungannya. 

Oerdasarkan bcbcrapa pcndapat diatas dapat disimpulknn bahwa 

pcnyesuaian diri mcrupakan intcraksi yang tcrjadi secara terus - mcnerus 

1erhad�p diri scndiri, orang lain, dan scscorang tcrscbut rnmnpu uutuk 

mcnyeimbangkan tuntutan dari dalrun dirinya dan iempar sescomng terscbut 
berintcrnksi, sehingga terjadi kesesuaian antara dirinya dan sckitamya. 

2. Aspck dari Pcnycsuaian Oiri 

Runyon & Huber menycbutkan bahwa penyesuaian diri yang 
dilakukan individu memiliki empat aspek scbagai bcrikut: 

Pcrsepsi terhadap realitas. 
Gambaran diri yang posit if. 

Kcmampuan mcngekspresikan emosi dcngan baik. 

1-lubungan interpcrsonnl yang baik. 

Sementara itu. karaktcristik pcnycsuarnn diri yang baik menurut 
Dcsmita dapat dilihal dari cmpat aspek kepribadian yang meliputi: 

Kematungan cmosional 

Kematangan intclektul 

Kcnmtangan sosial 

Tanggungjawab. 
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Menurut Alberlt & Emmons dalam Pramadi ada ernpat aspek dalam 
penyesuaian diri, yaitu: 

I) Aspek self knowledge dan self msrght. 
2) Aspck self objcctifity dan self acceptance. 
3) Aspck self development dan self control. 
4) Aspek satisfaction. 

4. Perrnngunun Konsclor Tcrhadap Masalah Penycsuaian Diri Siswa 

Salah saru pcnanganan konselor terhadap rnasalah penycsuaian diri 
siswa yaitu dengan mcnggunakan konscling Gestalt. Dalam pandangan 
Gestalt tcntang hakikat manusia bahwa manusia mcrniliki kcsauggupan 
untuk memikul tanggung jawab yang hidup scbagai pribadi yang terpadu, 
seJaras, dan tidak lcrpccah bclah secara kcscluruhan. 

Mcnurut Corey dalam tcrapi Gestalt kouflik tcntang urusan- urusan 
yang tidak tersclesaikan mcncakup pcrasaan- pcrsaan yang tidak 

tcrungkapkan scpcrti dendam. kcmarahan, kcbcncian, saku hati, kecemasan, 
kedudukan, rasa berdosa, rasa diabaikan dan sebagainya, tcrrnasuk masalah 
afcktif Siswa mcninggalkan jam pelajaran O lnggris .Matcmatika dan 
Akuntansi karcna mercka mcrasa matas mcngikuti jam pclajaran Bdnggris, 
untuk jam pelajaran Matematika mcrcka tidak suka dengan cam guru 
mcncrangkan clan untuk mata pclajaran akuntansi mercka mcrasa tcrbebani 
dan rnalas rneugcrjakan tugas yang bcgitu banyak. Dan saat mercka sulit 
untuk rnernaharni kc tiga mata pclajaran tcrscbur . teman- ternannya pun 
cnggan untuk dimintai tolong 111111.. rncnjclaskan J..embalr bagian rnatcri yang 
kurang dimcngcrti. mereka mcrasa diabaikan olch tcman- tcmannya yang 
rnemiliki kcmampuan menguasui rnata pclajaran tcrscbut. Hal tersebut 

menjadikan mercka scrnakin tidak peduli dcng.m kcgiutan bclajar dikclas 
dan dan rnemitih untuk mcninggalkan kelas untuk pcrg1 kckantin. 1 lal 
tcrscbut menjadikan rnercka merasa di tolak. tidak brsa bcrbuar apa-apa , 
putus asa.pasrah.tidak mau berusaha untuk mengcrjakan tugas . sclungga 
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ndak bias menyesuaikan diri di sckolah. Padahal tuntutan disekolah siswa 

mampu bcradaptasi di lingkungan sekolah baik di kelas pada saat jam 
pclajaran atau peraturan- peraturan sekolah sccata ununu. 

5. Faktor Pcnghamhat Pcnycsuaian Diri pada Siswa 

Mcnurut Schneiders faktor-faktor yang menghambat penyesuaran 
diri adalah: 

a. Kcadaan fisik 

Kondisi fo..ik individu merupakan faktor yang mempengaruhi 
pcnyesuaian diri, sebab keadaan sistcm-sistem tubuh yang baik 

merupakan syarat bagi terciptanya penyesuaian diri yang baik. 
b. Perkembangan dan kematangan 

Bentuk-bentuk penyesuaian diri individu bcrbeda pada setiap tahap 
perkembangan. Sejalan dengan perkembangannya, individu 
meninggalkan lingkah laku infantil dalam merespon. 

c Keadaan psikolugis 

Kcadaan mental yang sehat merupakan syarat bagi tercapainya 
penyesuaian din yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya 
frustrasi, kecemasan dan cacat mental akan dapat melatarbc[akangi 
adanya hambatan dalam penycsuaian diri. 

d. Keadaan keluarga 

Kcadaan keluarga rnemegang pcranan penting pada individu dalam 

rnclakukan pcnyesuaian diri. Susunan individu dalam keluarga, 
banyaknya anggota keluarga, peran sosial individu serta pola 
hubungan orang tua clan anak dapat mcmpengaruhi individu dalam 
mclakukan pcnycsunian dirt 

c Tingl...al rcligiusitas dan kebudayaan 

Retigiusitas rnerupakan faktor yang rncmberikan suasana psikologis 
yang dapat diguuakan untuk rncngurangi konflik, frustrasi dan 

l...eLegangan psil...is laio.Kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan 
suatu faktor yang membentuk warak clan tingkah laku individu untul... 
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menyesuaikan dh i dengan baik atau ju-aru memhentuk individu yang 
sulit menyesuaikan diri. 

Scdangkan menurut (I lariyamenjelaskan bahwa pnrl::i d.:i.::ar11yc1 proses 
pcnycsuoiun diri siswa dipcngaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intenal 

dan faktor ekstemul. Adapun pcnjclasan dari kedua faktor terscbut 
adalah scbagai berikut : 
a).Faktor- faktor internal 

Faktor internal yang mempengaruhi proses penyesuatan diri 
individu adalah: 

I). Faktor Motif. 

2). Faktor Konsep Diri Siswa 

J). Faktor Persepsi Siswa 

4). Faktor Sikap Siswa 

5). Faktor lntelegensi dan Minal 
6). Faktor Kepribadian 

b). Faktor Ekstemal 

Faktor-fa.ktor cksternal yang rnempengaruhi proses penyesuaian diri 
siswa adalah: 

I). Faktor Keluarga 
2). Kondisi Sekolah 

3). Faktor Kelornpok Sebaya 
4). Prasangka sosial 

5). Faktor 1-lukum dan Norma Sosial 

Pencliti setuju dcngan pendapat dari Schneiders bahwa faktor- faktor 

penyebab rnasalah penyesuaian diri dr sekolah yang dialami oleh siswa yaitu 
diantaranya adalah keadaan fisik, pcrkembangan dau kematangan, keadaan 
psikologis, keadaan dan tingkat religiusitas dan kebudayaan. 
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8. Karakte,·islik Peuycsuaian Ui.-i 

Tidak sclamanya individu berhasil Jalam melakukan 

pcnycsuaian din, karcna kadang-kadang ada rintangan tertentu ynng 
menyebabkan tidak berhasrl rnclakukan pcnycsuaian Jiri. Rinlangan 
tcrscbut mungJ..in terduput dnlam drrinya atau mungkin Jiluar 

dirinya. Dalam hubungannya dengan rintangan-rintangan terscbut 

ada individu ya11g dapat melakukan pcnyesuaian diri secara positif, 
namun ada pula individu yang negauf'{salah). 

C. Aspck-Aspek Peoycsuaian Diri yang Sehat 

Menurur Fatimah penyesuaian diri mcmiliki dua aspek yairu 
penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. 

a. Pcnyesuaian pribadi adalah kemampuan seseorang untuk 

menerima diri demi tercapainya hubungan yang hannonis 

antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. 

b. Penyesuaian sosial, dalam kchidupan di masyarakat tcrjadi 
proses saling mempengaruhi satu xama lain yang terus-mcncrus 

dan silih bcrganti. Dart proses tersebut, 1imbul suatu pola 
kebudayaan dan pola tingkah taku yang sesuai dengan aturan, 
hukurn, adat istiadal, mlat, dan norrna sosial yang berlaku 

dalarn masyarakat. Proses ini dikenal dengan istilah proses 
. . I " penyesuaian sosia . 

Desrnita Pcnycsuaian diri yang sehat dapat dilihat dari 

ernpat aspck kepribadian. yaitu: (I) kernatangan ernosional; (2) 
kematangan intclcktual; (3) kematangan sosral; dan (4) tanggung 
jawab. Pcnjelasannya adalab sebagai berikur: 

1. Kematangan cmosionat rncncakup aspek-aspek 
2. Kematangan mtclcktual mencakup aspck-aspek: 
3. Kematangan sosial rncncakup aspck-aspck .. 

4 Tanggung jawab mencakup aspck-aspek 

14 I atimah. Enung Ps1kolog1 l'e1J..embanj!,a11 (Perkembangan Peserta Didik). 
(Bandung: Pustaka Setia. 2006). hal. 207-208 
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a. Sikap produktif dalam mengembangkan diri. 
b. Melakukan pcrencanaan dan melaksanakannya sccara 

Ileksibel. 
c. Sikap altruisme, ompati, berschabat dalam hubuugan 

interpersonal. 
d. Kesa.damn akan etika dan hidup jujur. 
e. Melihat pcrilaku dari segi konsekucnsi alas dasar sistcm 

nilai. 
f. Kemampuan bertindak independen. rs 

Berdasarkan uraian kedua aspek penyesuaian diri di atas 
dapat disimpulkan bahwa kcdua aspek tersebut saling 

mcmpengaruhi satu dengan yang lainnya, dimulai dari diri siswa 

(pribadi) dan kemampuan rnenyesuaikan diri dengan lingkungan 
sosial dan akan mencapai kebahgiaan dalam diri siswa. Aspek-aspck 
tersebut kaitannya dalam penelitian ini yaitu dapat digunakan 
pcncliti sebagai bahan atau matcri yang lebih lengkap dalarn 
memahami penycsuaian diri siswa baik dari sekolah kota maupun 

sekolah desa. 
D. Faktor-Faktor yang Mempengarubi Penycsuaian Diri 

Desmita Faktor-faktor yang mempengaruhi pcnyesuaian diri 
dari dilihat dari konsep psikogenik dan sosiopsikogenik. Psikogcnik 
mcmandang bahwa pcnyesuaian diri dipcngaruhi oleh riwayat 
kehidupan sosial individu, terutama pengalaman khusus yang 
membcntuk perkcmbangan psikologis.16 

Pengalaman khusus ini lebih banyak berkaitan dengan latar 
bclakang kehidupan keluarga, terutama menyangkut aspek-aspek: 

15 Desmita. Psikologt Perlr.embangan Peserta Didtk, (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 2009), hal 195-196. 

16 Dcsmita. Psikologi f'erkembangan Peserta Didik. (Bandung: Rcmaja Rosda 
Karya. 2009), hal 195-196. 
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I) Hubungan orang tua dengan anak, 

2) Iklim intelektual keluarga 

3) Iklim emosional keluarga, 

Sementara itu dilihat dari konsep sosro psikogenik, 
pcnycsuaian diri dipengarnhi olch faktor iklim lembaga sosial Ji 

mana individu terlibat di <lalamnya. Bagi siswa, faktor sosio 

psikugenik yang <lominan mcmpengaruhi penyesuaian dirinya 
adalah sekolah, yang mencakup: 
I. Hubungan guru-siswa 

2. lklim intelektual sekolah 

Fatimah Proses penyesuaian diri sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang menentukan kepribadian itu sendiri, baik intemal 

maupun ekstemal." Faktor-faktor itu dapat dikelompokkan sebagai 
berikut: Fakto fisiologis, faktor psikologis, faktor perkembangan dan 

kematangan, <lan faktor lingkungan 

Bcberapa faktor lmgkungan y<mg dianggap dapat 
menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat bagi remaja adalah 

sebagai berikut: 
a. Lingkungan keluarga yang hannonis yaitu Jingkungan keluarga 

yang di dalamnya terdapat cinta kasih, respek, toleransi, rasa 

aman, dan kehangatan, seorang anak akan dapat melakukan 

penyesuaian diri secara sehat dan baik. Di lingkungan keluarga 
juga merupakan lahan untuk mengembangkan berbagai 
kemampuan, yang dipclajarinya mclalui perrnainan, scnda 

gurau, pengalaman sehari-hari dalam keluarga. Di dalarn 

kcluarga, seorang anak belajar untuk tidak menjadi egois, ta 

diharapkan dapat berbagi rasa dengan anggota keluarga dan 

17 Fatimah, Enung. I'sikologi Perkembangan (Perkembungan Pesena Did1J..} 
(Randung: Pustaka Selia, 2006) Hal 199-203 
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belajar mcnghargai hak orang Jain. Di dalam kcluarga scorang 

anak mempclajari dasar-dasar dari cara bergaul dengan orang 
lain 

b. Lingkungon tcman scbaya yaitu menjalin hubungan erat dan 

harmonis dcngan tcman scbaya sangatlah penting pada masa 

remaja. Suatu hal yang sulit bagi remaja adalah menjauh dari 

dan dijauhi oleh h:mannya. _Pcngertian dan saran-saran dari 

tcman akan mcmbantu siswa dalam menerima keadaan serta 

mcmahami hal-hal yang menjadikan siswa berbeda dari orang 
lain. Semakin siswa mcngerti akan dirinya, semakin meningkal 
keadaan unruk menerima diri, mengetahui kekuatan dan 
kclcmahan. Siswa akan menemukan cara pcnyesuaian diri yang 

tepat sesuai dengan potcnsi yang dimiliki. 

c. Lingkungan sckolah yaitu sekolah ridak hanya terbatas pada 
masalah pcngetahuan dan infonnasi saja, tctapi juga mencakup 

tanggung jawah moral dan sosial secara luas clan komplcks. 

Dengan dcmiki:m, proses penyesuaian dengan Jingkungan 
sckolah mcrupakan pcnciptaan pcnyesuaian antara individu 

dcngan nilai-nilai yang diharuskan oleh lingkungan menurut 

kcpentingan perkcmbangan individu. 

E. Upaya-Upaya untuk Memperlancar Proses Penyesuaiao Diri 
O:anyak hal yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah dalam 

mcningkatkan penyesuaian diri siswa supaya dapat mengcmbangkan 
bakat potensi yang Jimiliki oleh peserta didik. Sunarto dan Hartono 

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses 

penycsuaian diri rcmaja khususnya di sekolah ada 12 langkah antara 

lain: 

I. Menciptakan snuasi sckolah yang dapat menimbulkan rasa 

"betah" bagi anak didik. baik secara sosial, fisik maupun 
akademis. 

23 



2. Menciptakan suasana belajar mengajar yang mcnyenangkan 

bagi anak. 

3. Usaha memahomi nnnk ciidik sccara mcnycluruh, baik prestasi 
belajnr, sosial, maupun scluruh aspck pnhadinya, 

4. Menggunakan metode dan a.lat mcngajar yang menimbulkan 

gairah belajar. 

5. Menggunakan prosedur evaluasi dpaat memperbesar motivasi 

bclajar. 

6. Ruangan kelas yang memenuhi syarar-syarat kesehatan. 

7. Pcraturan/tata tertib yagn jelas dan dipahami murid-muri" 

8. Tcladan dari para guru dalam segala segi pendidikan, kerja 
sama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan 

kegiatan pendidikan di sekolah. 

9. Kerja sama dan saling pengertian dari para guru dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 

10.Pelaksanakan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik- 

baiknya, 

11. Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan 

tanggungjawab baik pada murid maupun pada guru 
12. Hubungan baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan 
orang tua siswa dan masyarakat. 

Mcnurut AI-Mighwar upaya menumbuh kembangkan 
penyesuaian diri remaja yaitu: 

"I) Mcnciptakan interaksi edukatifyang membuat remaja merasa 

aman untuk mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai aktivitas 

keluarga atau sekolah, sehingga dia terlatih menyesuaikan diri 

dalam interaksi yang bcrguna bagi dirinya. 2) Mcnghilangkan, 
atau minimal menghindari perilaku negatif di hadapan rcaja, 
karena akan menimbulkan kesan negatif yang cenderung ditiru 

18 Sunarto dan Hartono. Pelr.embangon Peserta D,dtl, .. (Jakarta: Rineka Cipta}, 
2008, hal 239-241 
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oleh ramaja, sehingga proses penyesuaian dirinya kc arah yang 
lcbih baik akan tcrganggu atau terhambat. 3) Mencegah peranan 
yang kontradiktif dcngan jenis kelamin ramaja, sepcn i laki laki 

memerankan tugas perempuan atau sebaliknya, karena ha! iru 
akan berakibat huruk pada penycsuaian dirinya kelak" 19 

Berdasarkan dari beberapa uraian ahli tcntang upaya-upaya 
untuk memperlancar proses penyesuaian diri maka, dapat kita 

simpulkan hahwa upaya-upaya ini sangatlah penting dan juga sangat 
diperlukan oleh siswa, terulama yang mempunyai tingkat penyesuaian 

diri yang reodah. Dan semoga setiap sekolah dapat membcrikan 

kenyamanan bagi siswa dalam bclajar, lingkungan sekolah maupun 
dalam keluarganya masing-masing. 

F. Peranao Gum BK Terbadap Kemampuao Menyesuaikan Diri 
Siswa di Sekolah 

lstilah "bimbmgan"dan "konseting" rnenggunakan 
terjemahan dalam bahasa inggris "guindance ·· dan "counseling'. 
Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada indtvidu 

individu guna membantu mereka mcmperoleh pengctahuan dan 

kctrampilan yangdipcrlukan untuk mcnycsuaikan diri yang baik. 

Pritanto Konseting mcrupakan suatu proses bantuan 

pcmccahan masalah klien agar dapat mcnyesuaikan dirinya secara 

cfcktif dengan dirinya scndiri dan lingkungannya,yang di\aJ...uJ..1111 

oleh seorang konselor kepada klicn secaru bersama-sama,di rnana 

klicn mengambil kcputusan atas masalahnya sendrri baik kchidupan 
di rnasa sckarang maupun yang akan datang.i" Meskipun bnnbingan 
dan konseling dimaknai secam terprsah. akan tctapi pada dasarnya 

19 AI-Mighwar. Psilwlogi Remuja. (13andung: Pustaka Selia, 2006)hal 217- 
218. 

10 Prmyanto, Agus. Komumkw, Dan Komelmg Aplikm1 Ualam Sarana 
Pelayanan Kesehatan Untuk Perawatan Dan Iudaon (Jakana. Salemba Mcdrka. 
2009), hal 81. 
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bimbingan dan konscling merupakan kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan karena bimbingan dan konscling mcrupakan saru 

nrngl..ai,111 kegiatan y.-111g saling berkaitan. 

Jodi bimbingnu dou kcuseliug merupukun suutu proses 

bantuun yang dibcrikan olch �orang pcmhimhing (knnselnr) 

kepada individu (konscli) melalui pertemuan tatap muka dalam 

menangam sctiap pcnnasalah yang dihadapi klien agar mampu 

mcngambil keputusan yang tepat dalam memecahkan masalahnya 

sendiri. Dan pcnnasalah yang ditangani harus sccara tuntas dan 

bcrkesinambungan dengan demikian klicn atau siswa dapat 

mcnikmati kcbahagian hidupnya dan dapat memberikan sumbangan 

yang bcrarti dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. 

I. Tujuan Bimbingan dan Konseling 

Perkembangan bimbingan dan konseling inijuga diikutijuga 

dengan pcrkcmbangan tujuan bimbingan dan konseling dari yang 

sederhana sampai dcngan yang lcbih komplck atau komprensif. 

Adapun tujuan bimbingan dan konscling menurut Thompson dan 

Rudolph, dalam Prayitno menyatakan bahwa "Tujuan konseling 

dapat tcrentang dari sekedar mengikuti kemauan konselor sampai 

pada masalah pengambilan keputusan, pcngembangan pribadi, 

pcnycmbuhan, penerimaan diri sendiri".21 Mcnurut Sukardi, 

mcnyatakan bahwa "Tujuan bimbingan dan konseling adalah 

mcmbantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkcmbangan 

mcliputi aspek pribadi-sosial, belajar dan karier". 

Mcnurut Winkle, mcngcmukakan bahwa "Tujuan pelayanan 

BK yaitu supaya orang-pcrorangan atau kclompok orang yang 

dilayani menjudi mampu mcnghadapi tugas kesadaran dan 

21 Prayitno, Dasar-Da.mr Bimbingan don Komeling, (Jakarta: Pusar Perbukuan 
fkpdiknas dan Rcneka Cjpta, 2004), hal 112. 
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kebebasan itu dalam mcmbuat pilihan-pilihan sccara bijaksana serta 

mcngambil bcrancka tindakan pcnyesuaian diri secara mcrnadai". n 
Herdasarkan penjclasan dari uraian pendapm di atas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan bimbingan dan konseling adalah 
mcmbantu peserta didik dalam mencapai segala pcrkcmbangan 

potcnsinya dan mcmpersiapkan diri peserta didik dalam 

mcnyesuaikan diri dengan lingkungan dunia kerja, masyarakat dan 

juga keluarganya. 
2. Fungsi Bimbingan Dan Konseling 

Selain itu bimbingan dan konscling juga memiliki fungsi 
dalam pelaksanaan setiap layanan bimbingan dan konseling. 
Priyanto mcnyatakan bahwa fungsi bimbingan dan konscling 
adalah sebagai berikut 

a. Fungsi pcncegahan 
Layanan konscling berfungsi scbagai pencegahan artinya 

bimbingan dan konscling mcrupakan suatu usaha 

penccgahan terhadap timbulnya masalah. Layanan yang 
diberikan ini berupa layanan informasi, orientasi, 
inventarisasi data ateu pcngkajian data, analisis data dan 

scbagainya. 
b. Fungs! pcmahaman 

Dimaksudkan fungsi ini adalah untuk rnenghasilkan 
pcmahamantcntang sesuaru olch individu atau klicn sesuai 

dcngan kepentingan individu dan kelompok yang mcndapal 
pelayanan tersebut. Sepcrti pcmahaman diri klicn, 

lingkungan, kcluargedan scbagainya. 
c. Fungsi pcrbaikan atau pcngentasan 
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l'engcntasan yang dimasud yaitu terentasnya suatu 

pcrmasalahan dalam kehidupan diri konseli baik dalam 

individual maupun kclompok. 

d. Fungsi pcmeliharrum dnn pengcmbangan 

Fungsi konscling menisyaratkan bahwa layanan 

bimbingan dan konseling yang dibcrikan bermamfaat bagi 

klien dan mcngcmbaug keselurahan pribadi dengan percaya 

diri, terarah, dan hcrkelanjutan secara positif 

e. fungsi advokasi 

Fungsi konseling yang mengbasilkan kondisi pembelaan 

terhadap pcngingkaran atas hak-hak diri klien maupun 

pcngguna layanan. 

Pelaksanaan bimbingan dan konscling haruslah mcngacu 

pada satu fungsi atau bcberapa fungsi seperti yang 

dijclaskan di atas schingga dapat mcngcvaluasi sccara tcpat. 

Untuk itu seorung guru pcmbimbing harus mampu 

memahami individu mengenai persoalnya, kebutuhan, 

minat. dan kcmampuan anak didiknya 

k 1 • 23 rncnyempuma an cara-cara pcnyetesamya. 

untuk 

3. Fungsi guru BK disckolah 

Walgito Fungsi seorang guru BK disckolah ialah 

membentu Kcpala Sckolah bcserta stafnya di dalam 

mcnyelcnggarnkan kcsejahtcraan sekolah.24 Schubungan dcngan 

fungsi ini maka guru BK rncrnpunyai tugas tcrtentu yaitu : 

a. Mcngadakan penerlitian ataupun observasi terhad.ap situasi 

atau keadaan sckolah, baik mcngcnai pcrsyaratan, tenaga 

pcnyclcnggaraan rnaupun aktivitas-akrivuas yang lain. 

13 Priyanto, Komunik.asi Jan Aon,elmg llpltk.ru, dalam Sarona Pelayamm 
Keschasan untuk I'erowatan dan 81da11 (Jakarta: Salimba Mcdika). 2009, hal 81-82. 

14 W:1lgi10. !Junbingan dan Konsehng di Selwlah. {Yogyakarta: Andi Ofset). 
2004, hal 38-39. 
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b. Berdasarkan atas hasil penelitian atau observasi tersebut 

maka guru BK berkewajiban membcrikan saran-saran 

ntnupun pL.:11d11pu1 ln:prnlu kqml11 Sckolah ataupun kepada 
staf pengajar yang lain demi kelancaran dan kebajikan 
sckolah. 

c. Menyelcnggarakan bimbingan terhadap siswa baik yang 
bersifat preventif, maupun yang bersifat korektif atau 

kuratif Adapun yang dimaksud bimbingan yang bersifat 

preventif yaitu dengan tujuan menjaga jangan sampai siswa 

mengalami kesulitan, menghindarkan hal-hal yang tidak 

diinginkan. 
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IIAB ITJ 

METODE PENELITLAN 

A. Pendckatan dan Jenis Pcnclitian 
Pcnelitian ini mcnggunakan pene\itian komparasi yaitu 

penclitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji 

perbcdaan dua kclompok atau \ebih. Pcnclitian komparasi juga 

adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu 

variabcl (objek pcnclitian), antara subjek yang berbcda atau waktu 

yang berbeda dan menemukan hubungan scbab-akibatnya. Mctodc 

komparasi adalah suatu metcde yang digunakan untuk 

membandingkan data-data yang ditarik kc dalam konklusi baru. 

Komparasi sendiri dari balmsa inggris, yaitu compare, yang artinya 

membandingkan untuk mcnemukan pcrsamaan dari kedua konscp 

atau lebih. 

Menurut Sugijono "pcnelitian komparasi adalah sejcms 

pcnclitian deskriptif yang ingin rncncari jawaban secara rncndasar 

tcntang sebab-akibat, dcngnn mcnganalisis faktor-foktor pcnycbab 

tcrjadinya ataupun munculnya suatu fenomcna tertentu". S1uJi 

komparasi adalah suatu suatu bcntuk penelitian yang 

mcmbandingkan antara variablc-variabcl yang saling bcrhubungan 

dcngan mcngcmukakan pcrbcdaan-perbedaan ataupun pcrsamaan 

pcrsamaan dalam scbuah kcbijakan dan lain-lain." 

R. Populasi dan Sampcl Penclitiao 

I. Poputasi 
Populasi (universe) adalah wilayah gcncralisasi yang tcrdiri 

alas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karaktcristik 

tertcntu yang ditctapkan oleh pcncliti untuk dipclajari dan kernudian 

ditarik kesimpulannya. Martone mcnyatakan bahwe "Populasi 

" d Sugijono, Pengamar Statisuk Pendi ikan. [Jakarta; PT KJja Gr.tfindo 
Persada), 2014, hal 273. 
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adatah keseluruhan ubyck atau subyek yang berada pada suatu 

wilayah <lan rncmenuhi syarat-syarat tertcntu berkaitan dengan 
masalah pcnclitian, at.au kcscluruhan unit atau individu dalam ruang 
Jingkup yang akan ditcliti". 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

(satu) SMA Negcri I Mutiara yang bcrlokasi sekolah kota dan 

scluruh siswa SMA Negeri 2 Mutiara yang berlokasi di desa. 
2. Sampel 

Sampcl adalah sesuaru yang digunakan untuk mcnunjukkan 
sifat suatu kclompok yang lcbih besar, Bagian kecil yang mewakili 
kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Dan yang menjadi 
sampel disini adalah sebahgian kccil dari selumh siswa SM.I\ Ncgcri 
I Mutiara lokasi kota den scluruh siswa SMA Negeri 2 Mutiara 

lokasi desa. Mcngingat penelitian ini adalah pcrbandingan maka 
pcncliti mcmilih sampcl hanya satu kclas rnasing-masing sckolah 

baik sckolah kota maupun dcsa, pemilihan sampcl diambil secara 

stratified random sampling yaitu pengambilan sampcl secara 
tingkawn di dalam populasi. Sampc[ yang dipilih dalam penelitian 
ini adalah siswa kclas X (satu) karcna siswa ini baru saja melakukan 
penyesuaien diri dengan sckolah menengah atas (SMA). Adapun 
jumlah sampcl yang diambil hanya satu kelas yaitu 31 siswa, 
mcngingat pcnelitian ini menggunakan 2 sekolahjadijumlah sampel 
kescluruhan adalah 62 siswa a1a11 2 kelas. 

C. Tcknik l'cngumpul:m Dat:t 

I. Dokumcntasi 

Pada pcnelitian rm rncnggunakan dokumcntasi untuk 
mcmpcrolch data siswa yang lebih lcngkap lainnya yang tcrdapat 
pada SM/\ Ncgcri 1 Mutiarn dan juga SMA Negcri 2 Mutiara. 
Adapun data yang diperlukan bcrupa data jurnlah siswa, guru, 
Kcpala sekotah, semua data ini dapat diperoleh pada bidang 
adrninistrasi sekolah. 
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2. Teknik wawancara 

Wawacara .-.angat diperlukan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mcndapat jawaban tcntang pcranan guru bimbingan dan konscling 
dalam membantu siswu mcmbcrikan bimbingan tcntang konsep 
penyesuaian diri yang baik di masing masing sekolah terhadap siswa 

yang baru masuk SMA. Wawancara merupakan salah satu tehnik 

pengumpulan t.lala yang dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi 
kescmpurnaan data siswa, guru, dan lain sebagainya. Sebelum 

mclakukan wawancara rnaka disiapkan terlebih dahulu hal-hal yang 
akan dipertanyakan nanti saat wawancara. 

3. Metode Angket 
Menurut Walgito menyatakan bahwa "Angket merupakan 

suatu daftar berisi pertanyaan-pcrtanyaan yang hams di jawab atau 

dikerjakan olch orang yang akan disclidiki". Skala Jikert dalam 

pcuelitian ini rm:liputi skalu pcnycsuuian diri SM/\ Ncgcri 1 

Mutiara dan skala penycsuaian diri SMA Ncgeri 2 Muliara. Bcntuk 

skala yang digunakan adalah skala tcrturup yang dibcrikan 

tersrruktur, yaitu jawaban pertanyaun yang diajukan sudah 

disediakan. Subjek diminta untuk memilih satu jawaban yang 
sesuai dcngan dirinya, jadi pertanyaan bersifat lertutup dalam 

penelitian ini mcnggunakan 5 altcmatif jawaban yaitu selalu (SS), 
sering (S), kadang - kadang (KK), jarang ( J ) dan tidak pcrnah 
(TP). 

Sochartono Skala liker! terdiri atas dua kelompok item 

bagi setiap 

(favorable) 
gcjala, yaitu item yang mcndukung pcrnyataan 
dan item yang tidak rnendukung pernyataan 

(unfavorable) . Pada pemyataan yang bcrsifat favorable subjek 
akan mcmpcroleh nilai 5 jika menjawab sclalu (SS). nilai 4 jika 
menjawab sering (S). nilai 3 jika menjawab kadang- kadang (KK), 
nilai 2 jika mcnjawab jarang (J) dan nilai I jika menjawab tidak 

pcrnah (TP). Scdangkan pernyataan unfavorable subjek akan 
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mempcroleh nilai 5 jika jawaban tidak pemah (TP), nilai 4 jika 

menjawab Jarang (J), nilai 3 jika mcnjawab Kadang-kadang. nilai 2 

jika mcnjawab Sering (S) dan nilai I jika menjawab selalu (SS). 

D. lnstrumen Penelitian 
Instrument dalam pcnelitian ini adalah angket, sebclum 

Jibagikan kepada siswa a.ngkcl terlebih dahulu Ielah mclalui proses 

judgment oleh dua orang ahli dengan syarat I kriteria ahli antara lain: 

I. Berkcmpetcn dibidang yang seda.ng ditulis 

2. Pendidikan minimal S-2. 

E.. Teknik Analis Data 
I. Menca.ri Lehar Interval 

Untuk mengctahui kriteria penilaian dari penyesuaian diri 

siswa tcrhadap masing-masing sekolah yaitu, kritcria tinggi, scdang, 

dan rendah. Rumus yang digunaka.n adalah: 
R=H-L+I 

Keterangan : 
R = Jarak Pengukuran (Range) 
H = Skor tertinggi 
L = Skor tcrendah 

Setelah R diketahui dan jumlah interval kelas sudah 

ditentukan, sehin�a bisa dicari lcbar interval ( i ) dcngan rumus 

scbagai berikut: 
• • 1=- 

3 

2. Uji Relialitas 
Untuk menganalisa data dalam mcncntukan bcsarnya 

pcrbandingan pcnyesuaian diri siswa ditinjau dari lokasi sckolah kota 

yaitu SMA Ncgeri l Mutiara dan dcsa SMA Ncgeri Mutiara. 
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BAB IV 

IlAS[L PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Sejarah Single.at Sekolah 
I. SMA Ncgeri IMutiara (Kotn) 

SMA Negeri I Mutiara pertama sekali dibangun oleh 

masyarakat/swadaya masyarakat pada tahun 1975 dengan luas area 9600 M2 

dengan NPSS: 10100559.SMA Negeri I Mutiara beralamat jalan Banda 

Aceh - Medan Km.125,5 Bcureunuen kecamatan Mutiara Timur Kabupaten 
Pidic Provinsi Aceh. Sckarang ini SMA Ncgeri I Mutiara dipimpin oleh 
bapak Kamaruddin, S.Pd. 

a. Kcadaan Guru Bimbingan dan Konscling diSMA Ncgeri 1 Mutiara 

Nama-nama guru Bimbingan dan konseling yang bcrtugas di SMA 
Ncgcri I Mutiaratahun ajaran 2017-2018 yaitu: 

Tabcl 4.1.1: Kcadaan Guru Bimbingan dan Konscling di SMA Ncgcri 
I Mutiara 

Sumbcr : Dokurnentasi SMA Ncgen I Muriara tahun 2018 
b. Keadaan Siswa 

Kcadaan siswa di SMA Negeri I Mutiara dengan jumlah 950 siswa 
dcngan perincian scbagai berikut: 

NO Nama Guru BK UP NIJ> 
I. lrwandi S.Ag,M.ag L 19770807 200504 2001 
2. lsmaniah S.Pd p 19800805 200604 2003 
3. Binti Masrurah S.Pdl p 19831204 200804 2005 

. 
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Tabel 4.1.2: Keadaan Jumlah Siswa SMA Negeri I Mutiara 

Kompclensi Keadaan Siswa 

keahlian/progr Kelas I Kelas 2 Kolas 3 Jumlah 

am kcahlian L p ro L p ro L p ro Siswa 

m m mb 

be be el 

I I 

IPA 73 139 6 5 I 6 70 113 6 584 

7 3 
JPS 72 72 4 5 5 4 54 59 4 366 

2 7 

145 211 I I I I 124 172 JO 950 

0 0 8 0 

9 9 

Sumbcr : Dokumentasi SMA Negcn I Mutiara tahun 2017-2018 

c. Sarana Dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangar penting datarn 

proses pcndidikan. Kurang lengkap sarana dan prasarana pada suaru sekolah 
maka proses bclajar mcngajar akan terhambat dan kurang lancer, sehingga 

upaya mencapai hasil yang maksimal tidak akan tercapai. 

Adapun sarana dan prasarana yang pencliti maksudkan disini adalah 

scgala scsuatu yang mcnunjang keberhasilan proses helajar mcnganjar 

dengan baik pada suatu SMA Negeri I Mutiara, sepcni adanya gedung dan 

ruang kelas yang masih bagus, WC, tcmpat pakir dan lapangan untuk 

olahraga dan alat pcndukung lainya. Sarana dan prasarana yang ada pada 
sekolah SMA Ncgcri I Mutiara sampai sekarnng adalah scbagai yang tcrfihat 

dalam rebel berikut ini: 



Tabel 4.1 J: Sarana dan Prasarana yang Ada pada SMA Negeri I Mutiara 

Nu Jen is Jumlah Ketcrangan 

-- 
I Ruang Kepala Sekclah I Baik - 2 Ruang Kclas JO Baik 

3 Ruang Guru I Baik 

4 Ruang Guru BK I Baik 

5 Kuang Wakil kcpala I Baik 

6 Ruang Lap LPA I Baik 

7 Ruang Lab Komputer I Baik 

8 Ruang Lab Bahasa I Baik - - 9 Ruang Uks I Baik 

JO Toilet Siswa 6 Baik 

I I Jamban Siswa 2 Baik 

12 Toilet Guru 2 B:tik 

13 Jamban Kcpala I Baik 

14 Lapangan Bola Volly I Baik 

15 Lapangan Basket I Baik 

16 Musalla I Baik 

17 Perpustakaan I Baik 

18 Ruang Tata Usaha I Baik 

Sumbcr : Dokurncntasi SMA Ne gen 1 Mutiam tahun 20 I 8 

Dari label di alas dapat disimpulkan bahwa pada SMA Ncgcri I 

Mutiara sudeh tcrsedia sarnna dan prasarana penting yang dapat menunjang 

kclancaran proses belajar mengajar. 

2. SMA Negeri 2 Muti:J.nt(Dcsa) 

SM/\ Ncgeri 2 Mutiara ini bcrdiri scjak tahun 1988 didcsa Mesjid 

Geurnpueng Kccamatan Mutiara Timur Kabupatcn Pidic, Provinsi Aceh. 

Adapun Juas area sekolah im adalah 15.259 ml. SK lzin Operasional 

pcndirian sekolah 18 Agustus 2015. Pada tahun 2017-2018 SMA Negeri 2 
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Mutiara dipimpin uleh kepala sekolah yang bemama Muslcm, S.Pd, M.Pd 

dan wakil kcpa[a sekolah yaitu bapak DRS. Aiyup Yusuf, M.Pd. 
a. Keadaan Uuru SMA Negeri 2 Mutiara 

IJi bahwa ini adalah tabel keadaan pcrsonalia guru di SMA Negeri 2 
Mutiara yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1.2.1: Keadaan Pcrsonalia Guru di SMA Ncgeri 2 Mutiara 

NO NAMA BIDANG STUD! KETERANGAN 
I. Muslem, S.Pd, M.Pd Kimia 
2. Drs. Aiyub Yusuf, PPKN 

M.Pd 
3. Mariani, S.Pd Kimia 
4. Ors. Muhammad Yusuf Ekonomi 
5. Ors. Yusrizal Matematika 
6. Abdullah S.Pd Bahasa Indonesia 
7. Ors. lskandar Pcnjaskes 
8. Drs. M. Oahlan Kimia 
9. M. Gade, S.Pd Bahasa lnggris 

10. Faizul Hasni, S.Pd Biologi 
11. Takarinawati, S.Pd Scjarah 
12. Ainsyah, S>Pd PPKN 
13. Amirnddin, S. Ag Pendidikan Agama 
14. AI-Jufri, S. Pd Matematika 
15. Marni, S. Pd Fisika 
16. Hasnidar, ST Kimia 
17. Erlina, $. Pd Biologi 
18. Abdul Hamid S. Pd Bahasa 1 nggris 
19. Hamdiah, S. Pd Malematika 
20 Miftahul Jannah, S. i\g Pendidikan agama 
21. Safrida, S. Pd Bimpen 
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22. Lainuddin S. Pd Geograf 

23. Ora. Cut Hurriah Ekonomi 

24. Masri an to TU 
-� 

25. Cut Jailinar, S. Pd Oahasa Indonesia 

26. Maidawati, S. Pd PAQ 

27. Hafni. S.Pd B. Jnggris 

28. lJiana Halifa, S.Pd B.Amb 

29. Raudatul Bastaria, S.pd TIK 
JO. Marliani, S. Pd 8.Arab 

JI. Husmarlia ST T!K 
32. Halimatun Sakdiah, B. Arab 

S.Pd 
33. M.Rizal, S. Pd Seni Budaya 

34. Nurrahmah Setia, S. Pd Seni Budaya 

35. Salbiah, S. Pd PAQ . 
36. lnahayati, S. Pd TU 
37. Nurrahmah, S. Pd TU 
38 Suriyana TU 

Sumber: Dokumentasi SMA Negcn 2 Mutiara 2018 
b. . Keadaan Siswa 

Keadaan siswa diSMA Ncgcri 2 Mutiara bcrjumlah 239 srswa 

dengan perincian scbagai bcrikut: 
Tabel 4.1.2.2: Kcadaan Jumlah Siswa SMA Ncgcri 2 Mutiara 

No Kclas Laki-laki Pcrcmpuan ,Jumhih 

I Kclas X 27 54 81 

2 Kelas XI 47 JS 82 

3 Kelas XU 42 32 74 

TOTAL 117 122 239 

Sumber : Dokumcntast SMA Negeri 2 Mutiara 2017-2018 
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c. Sarana Dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan ha! yang sangat pcnting dalam 

proses pendidiknn. K1m111g k:11gkap ..;aran;i dan prasarana pada suatu sekolnh 

mak.a proses bdajar mengajar akan terhambat dan kurang Jancar, schingga 
upaya mcncapai hasil yang maksimal tidak akan tercapai. 

Adapun sarana dan prasarana yang pcneliti maksudkan disini adalah 

segala sesuatu yang menunjang keberhasilan proses belajar menganjar 
dcngan baik pada suaru SMA Negeri 2 Mutiara, seperti adanya gedung dan 

ruang kelas yang masih bagus, WC, tempat pakir dan lapangan untuk 

olahraga dan alat pendukung lainya. Sarana dan prasarana yang ada pada 
sekolah SMA Ncgeri 2 Mutiara sampai sekarang adalah scbagai yang terlihat 
dalam tabel berikut ini: 

Tabcl 4.1.2.3: Sarana dan Prasarana yang Ada pada SMA Negeri 2 Mutiara 

Surnber · Dokumcmasi SM/\ Ncgen 2 Mutiara 2018 

No Jeois Jumlab Keterangao 

I Ruang Kepala Sekotah I Baik 
2 Ruang Kelas 10 Baik 
' Ruang Guru I Baik ' 
4 Ruang Tata Usaha I Baik 
5 Perpustakaan I Baik 
6 Ruang Lap IPA I I Baik 

BIOLOGI 
7 Ruang Lab Kornputcr I Baik .. 
8 Toilet Siswa I Baik 

12 Jamban Guru I Baik 
13 Jamban Kcpala I Baik 
14 Lapangan Bola Volly I Baik 
15 Lapangan Upacara I Baik 
16 Lapangan Tenis Meja I Baik . 
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Dari tabcl Ji atas tlapat tlisimpulkan bahwa pada SMA Negeri 2 

Mutiara sudah tersedia sarana dan prasarana pcnting yang dapat mcnunjang 
kelancnran proses bclaiar mengajar. 

B. Ha.�il Penelitian 
a. Mencari Lcbar Interval 

Untuk mengctahui kritcria pcnilaian dari penyesuaran diri siswa 

terhadap masing-masing sekolah yaitu, kriteria tinggi, sedang, dan rendah. 

Ghozali Rumus yang digunakun adalah: 

R-H-L+I 

Keterangan : 

R = Jarak Pengukuran (Range) 

H = Skor tertinggi 
L = Skor tercndah 

Setelah R diketahui dan jumlah interval kclas sudah ditcntukan, schingga 

bisa dicari lebar interval ( i) dengan rumus scbagai bcrikut: 
R ,� 
3 

Nilai interval pcnyesuaian diri SMA Ncgeri I Mutiara (Kota): 
R-238-186+ I 
R-51 

I= St 
3 

-17 
Tabel 4.2.1: Pcrsenrasc Interval Penyesuaian Diri Sekolah Kola 

No Lnterval Lam bang frekwcnsi Persemase (%} 

I. Tinggi A 14 45,2 
2. Sedang B 12 38,7 
3. Rendah c 5 16,1 
Jumlah 31 100 

Berdasarkan hasil hasil tabel prosentasc jawabnn rcsponden tingkal 

penycsuaian di,i di SMA Negeri I Mutiara yang ada di alas dapal 
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disimpulkan bahwa tingkat penyesuaian diri siswa berkatagori tinggi 
scbanyak 14 orang dengan persentasc 45,2 %. scdangkan katagori sedang 12 

orang dcngan nitai perscntase 38,7 % dun kutugori rcndah hanya 5 orang 
dengan nilai 16,1 %. 
b. Kcmatangan emosional 

Tabcl 4.2.2: Perscntase Interval Kematangan Emosional Sekolah Kota 

No Interval Lam bang frekwensi Persentasc (%) 
I. Tinggi A 11 35,5 
2. Sedang B 14 45.2 
3. Rendah c 6 19,3 
Jumlah 31 100 

Dari tabcl di alas dapat dilihat bahwa 1ingka1Kcmatangan 
cmosionalpada siswa di SMA Negeri I Mutiaramayoritas termasuk dalam 
katcgori scdang yaitu dcngan perscntasc 45,2%. 
c. Kcmatangan intclektual 

Tabel 4.2.3: Persentasc Interval Kcmatangan intclcknml Sekolah Kota 

Dan label ch alas dapat dilihat bahwa tingkat Kematangan 
intelektualpada siswa di SMA Negcri I Mutiaramayoritas tcnnasuk dalam 
katcgori sedang yaitu dengan pcrscmase 6 7, 7 %. 

No Interval Lam bang frckwensi Persentasc (%) 
I. Tinggi A 8 25.8 
2. Scdang B 21 67,7 
3. Rendah c 2 6,4 
Jumlah 31 100 

.. 
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d. Kematangan sosial 

Tabel 4.2.4: Pcrsenlasc Interval Kematangan sosial Sekolah Kota 

Dan tabel di atas dapal dilihat bahwa tmgkat Kematangao 
sosialpada siswa di SMA Negeri I Mutiaramayoritas tennasuk dalam 

katcgori sedang yaitu dengan perscnrase 48,4%. 

No Interval I amhang frekwensi Persentase (%) 
�- � -- 

I. Tinggi A 5 16,1 

2. Scdang B 15 48,4 

3. Rendah c 11 35,5 

Jumlah JI JOO 
.. 

o. Tanggungjawab 
Tabel 4.2.5: Persentasc Interval Tanggung Jawab Sekolah Kota 

Dan label d1 atas dapat dilihat bahwa tmgkat Tenggung jaweb pada 
siswa di SMA Negeri I Mutiaramayoritas tcnnasuk dalam katcgori scdang 
yaitu dengan persentase 45,2%. 

Sedangkan SM/\ Ncgeri 2 Mutiara (Dcsa) adalah sebagai berikut: 
R=237-1701 

R =66 

I== 66 
3 

No Interval Lam bang frekwcnsi Persentasc (%) 

I. Tinggi A 12 38,7 
2. Sedang B 14 45,2 
J. Rendah c 5 16, I 
Jumlah 31 JOO 

. .. . 

= 22 
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Tabel 4.2.6: Persentase Interval Pcnyesuaian Diri Sckolah Dcsa 

Berdasarkan hasil tabel persentase jaweban responden tmgkat 

penyesuamn diri di SMA Negeri 2 Mutiara yang ada di atas dapat 

disirnpulkan bahwa tingkat penyesuaian diri siswa bcrkatagori tinggi 

sebanyak 11 orang dcngan pcrsentase 35,6 %, sedangkan katagori sedang 13 

orang dengan nilai persentase 41,9 % dan katagori rendah hanya 7 orang 

dcngan nilai 22,5 %. 
1. Kcmatangan emosional 

Tabel 4.2.7: Persentase interval Kcmatangan emosionalSckolah Dcsa 

No Interval Lam bang frekwcnsi Perscntase (%) 

I. Tinggi A 11 JS,5 

2. Sedang B IJ 41,9 

J. Rendah c 7 22,5 

Jumlah JI 100 
. 

No Interval Lam bang frckwensi Pcrsentasc (%) 

I. Tinggi A 7 22,6 

2. Scdang B 17 54,8 

J. Rend ah c 7 22,6 

Jumlah JI 100 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkatkernatangan 

cmosionatpada siswa di SMA Ncgcri 2 Mutiaramayoritas termasuk dalam 

kategori scdang yaitu dengan pcrsentase 54,8%. Sedangkan persetase 

kategori lebih rcndah yaitu 22.6% dibandingkan sekolah kola yaitu 35,5% 
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2. Kernatangan intelektual 

Tabcl 4.2.8: Perscntase Interval Kematangan intelektualSekolah Desa 

Darr label di alas dapat difihat bahwa tingkat Kematangan 
intclcktualpada siswa di SM/\ Ncgeri 2 Mutiammayoritas termasuk dalam 

kategori sedang yaitu dengan persentasc 54,8%. 

3. Kematangan sosial 

Tabcl 4.2.9: Pcrsentasc Interval Kcmatangan sosialSekolah Dcsa 

No Interval Lam bang frekwensi Pcrscntasc (%) 
I. 'I inggi A 5 16,1 
2. Scdang D 17 54,8 

- 3. Rendah c 9 29,1 
Jumlah 31 100 

.. 

Darr label dr utas dapal drl,har bahwa ringkat Kcmatangan social 

padn siswa di SMA Ncgcri 2 Mutiararnayoritas tcnnasuk dalarn katcgori 
scdnng yaitu dcngan perscntasc 32,2%. 
4. Tanggungjawab 

Tabcl-'4.2.10: Persentase Interval TanggungjawabSekotah Dcsa 

No Interval Lam bang frckwensi Pcrsentasc (%) 
I. Tinggi A 5 16,1 
2. Scdang 1l 10 32,2 
3. Rcndah c 16 51,6 
Jumlah 31 100 

.. 

Dan tabel d1 alas dapat difihat bahwa tingkat Fanggung jawabpada 
siswa di SMA Ncgeri 2 Muuaramayoritas termasuk dalam kategori sedang 
yaitu dengan pcrsentasc 64.5%. 

No Interval Lam bang frckwcnsi Pcrsentase (%) 
- I. Tinggi A 5 16,t 

2. Scdang B 20 64,5 
3. Rendah c 6 19,3 
Jumlah 31 100 

.. 



2. Uji Reliabilitas 

Uji Rcliabilitas tingkal penyesuaiandiri SMA Negeri I Mutiara 

dengan sampel 30 siswa dan item pertanyaan 60 maka didapatkan hasilnya 
scbagai berikut: 

Tabel 4.2.11: Case Processmg Summary 

N % 
Cases Valid 31 100.0 

Excluded" 0 .0 
Total 31 100.0 

Tabel 4.2.12: Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.679 60 

Sedangkan unruk Uji Reliabilitas tmgkat penycsuaiandiri SMA 
Ncgcri 2 Mutiara dengan sampel 30 siswa dan item pertanyaan 60 maka 
didapatkan hasilnya scbagai berikut: 

Tabel 4.2.13: Case Processing Summary 

N % 
Cases Valid 31 100.0 

Excluded" 0 .0 
Total 31 100.0 
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Tabel 4.2.14: Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.710 60 

Berdesarkan hasil yang didapatkan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Cronbach's AlphaUji Rebialitas untuk tingkat penycsuaian diri siswa kota 

(SMA Negcri I Mutiara) yaitu0,679 sedangkan tingkat penyesuaian diri 

sekolah dcsa (SMA Negeri 2 Mutiara) yaitu 0.710. 

Untuk mengetahui nilai perbandingan tingkat penyesuaian diri SMA 

Negeri I Mutiara dengan SMA Negeri 2 Mutiara maka peneliti 

menggunakan rumus Anova atau menggunakan Paired Samples Statistics 
melalui SPSS 23 maka hasil bisa dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2.15: Paired Samples Statistics 

Std. Error 

Mean N Std. Deviation Mean 

Pair I XI 217.5161 JI 15.01526 2.69682 

X2 210.8387 JI 20.65284 3.70936 

Dari hasil tabcl di atas dapat diuraikan bahwa XI adalah nilai dari 

jawaban pertanyaan penyesuian diri siswa sekolah kota (SMA Negen I 

Mutiara) dan sckolah desa X2 (SMA Negeri 2 Mutiara). 

Tabet 4.14: Paired Samples Correlations 

N Correlation Sig. 

Pair 1 X1 & 
31 -.131 .483 

X2 
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Bcrdasarkan hasil Jari tabel Paired Samples Correlutium·Ji atas 

dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi yang didapat antara variabcl XI dan 
variabel X2 odntnh -0,IJldcngan nilai r hitung 0,483 jadi r hitung > r label 

yaitu 0,483 > -0, IJ I. 
Berikut ini adalah hasil akhir dari nilai yang ingin didapatknu oleh 

pcncliti yaitu mencari perbedaan antara kedua variabel x yaitu nilai 
penyesuaian diri siswa dengan menggunakan rumus Paired Samples Test. 
Tabel 4.2.16: Paired Sample.s Test 

Paired Differences 

95% Confidence 
Interval ofthe 

Std. Std. Error Difference s;g. c2- 
Mean Deviation Mean Lower Upper I df tailed) 

Pair 1 XI - 
6.67742 27.07814 4.86338 -3.25492 16.60976 1.373 30 .180 

X2 

Berdasarkan nilai label di atas maka dapat dijabarkan bahwa 

Mcncntukan kriteria pengujian : jika ( Fhitung � Ftabet), rnaka tolak Ho 

(baca H nol). Telah diperolch Fhitunn= 1.373 dan Ftabel= 0,180 dengan 

ketcntuan ( Fhitung > Fcabel) atau 1,373>0,180. 

Jadi ada perbedaen yang signifikan antara penyesuaian diri siswa 

ditijau dari sckolahkota (SMA Ncgeri I Mutiara) dengan sekolah desa (SMA 

Ncgcri 2 Mutiara). llal ini bisa dilihat dari nilai Fhitung > Frabel) atau 

1.373>0. I 80. 

C. Pcmbahasan 
Penycsuaian diri yang dimaksud dalam pcnelitian ini adalah 

kemampuan siswa dalam mengcmbangkan beberapa aspek kcpribadian 

dalam dm siswa yang diterapkan dalam ling.kungan sekolah kota maupun 

sckolah dcsa sccarn positif atau sehat. Adapun aspck kepribadian 

pcnyesuaran diri sccara sehat ini scsuar dengan pcndapat ahli, Desmita, 
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Penycsuaian diri yang sehat dapal dilihat dari cmpat aspek kcpribadian. 

yaitu: (I) kcmatangan emosional; (2) kematangan intelektual; (3) 

kematangan sosial: dan (4) tanggungjawah. 26 

keempat aspck tcrsebut dijadikan pcneliti scbagai dasar teori dalam 

pcmilihan instrument. Dan hasil pcrbandingan yang didaparkan sctclah 

mclakukan penelitian sekolah kota dan sckolah dcsa adalah: 

a. Tingkat kematangan emosional siswn sekolnh kota Jun sckolah dcsa 

mayoritas kategori sedang, namun sekolah kota Kategori linggi lebih 

bcsar yaitu 35,5% dibandingkan sckolah dcsa yaitu 22,6 %. 

b. Tingkat kematangan intcletual siswa sckolah kola dan sekolah desa 

mayoritas kategori sedang, namun sckolah kota Kategori tinggi lebih 

bcsar yaitu 25,8% dibandingkan sckolah desa yaitu 16, I%. 

c. Tingkat kematangan sosial siswa sckolah kota rnayoritas katcgori scdang 

yaitu 48,4% sedangkan siswa sekolah desa mayoritas katcgori rendah 

yaitu 51,6%. 

d. Tingkat tanggung jawab siswasckolah kola dan sckolah desa mayoritas 

katcgori sedang, namun sekolah kola Kategori tinggi lcbih bcsar yaitu 

38,7% dibandingkan sckolah desa yaitu 16,1%. 
Sctclah mclakukan hasil Uji Rcbialitas maka di dapatlah nilai 

Cronbach',f Alpha Uji Rebialilas untuk tingkat penyesuaian diri SMA Negcri 

I Mutiara yaitu0,679 scdangkan tingkat penyesuaian diri SMA Negeri 2 

Mutiam yaitu 0.710. 

Dengan hasil uji Paired Samples 7e.)·tjika ( Fhltimg � Ftabed, make 

tolak Ho (baca H nol). Tclah dipcrolch Fhitv.ng"" 1.373 dan Fw.bel= 0,180 

dengan ketcntuan ( Fhit11.ng > Ftabet) atau 1,373>0, 180. Dengan dcmikian 

ada pcrbedaan yang signirikan antara pcnyesuaian diri siswa sekolah 

kota(SMA Negcri I Mutiara) dan sckolah desa (SMA Ncgeri 2 Muliara) 

yaitu scbesar 0, 180 % 

26 Desmita, Psi/cologi Perkembangan Peserta D1d1k (Bandung: Rcmaja RosJa 
Karya), 2009, ha! 195-196). 
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DAll V 

PENUTUP 

A. Kesimpulau 
Ada pcrbc<laan yang signifikan antarn sekolah kota (SMJ\ Negeri 

Mutiara) dcngan sekolah dcsa (SMA Ncgcri 2 Mutiara). TingkaL 

penyesuaian diri siswa sekolah kota (SMA Ncgcri I Mutiarn) lehih unggul 

llihandingkan sckolah desa (SMA Negeri 2 Mutiara) hal ini didasarkan hasil 

pcrscntase nilai interval yaitu sckolah kota berkatagori tinggi sebanyak 14 

orang dengan pcrscntasc 45,2 % sedangkan sekolah desa tingkat 

penycsuaian diri siswa berkatagori tinggi sebanyak 11 orang dcngan 

pcrscntase 35,6 %. Hal ini dikarcnakan sckolah kola (SMA Negcri I 

Mutiara)mcmiliki gcdung lcbih bagus dan bcrtingkat, sclain itu sckolah kota 

mcmiliki ruang belajar (kclas) yang lcbih banyak, jumlah guru dan siswa 

lcbih ramui serta sarann dan prasarana fasilitas lcbih lengkap dibandingkan 

sckolah dcsa(SMA Ncgcri 2 Mutiara)yang hanya rncmiliki gcdung satu 

tingkat dan jurnlah guru masih kurang scrta jumlah siswa yang tidak tcrlalu 

rmnai dengan sarana fosilitas sckolah bclurn lcngkap. 

U. Saran-Saran 
Ada bcbcrapa hal yang peneliti auggap scbagai masukan yang pcrlu 

diutarakan di akhir Japoran penelitian ini, yaitu sebagai bcrikut: 

I. Kepada _siswa diharapkan mampu mcnycsuaikan diri yang baik dcngan 

lingkungan sckolah manapun yang rncnjadi pilihun dcngan dcrnikian 

konsentrasi dalam bclajar lcbih optimal. 
2. Pcnycsuaian diri mcrupakan salah saht layauan oricmasi siswa baru yang 

diberikan Guru pcmbirnbing dan diharapkan rnampu meningkatkau 

pcnycsuaian diri siswa di sekolah. 

3. Untuk sckolah SMAN 2 Mutiam agar rncmpcrbaiki prasarana yang 
bclurn lcngkap. 
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ANG KET 
SISWA 

A. Indentitas 
NamaSiswa 
Sekolah 
Tanggal Pengisian 

B. Kata Pengantar 
Teman- teman yang terkasih, 
Pada kesempatan ini saya meminta kerelaan dan kesedian Anda 
untuk mcngisi angket ini. Kuesioner ini dimaksudkan untuk 
mengetahui pengalaman anda di sekolah. Saya sangat mcngharapkan 
Anda mengisi angket ini dengan teliti, jujur dan sesuai dengan diri 
dan pengalaman Anda. Atas kesedian Anda saya mengucapkan 
terima kasib. 

C. Di bawah ini ada scjumlah peryataan tentang pcngalaman anda di 
sekolah. Bacalah masing-masing pemyaraan dengan tetiti. 
Berikanlah tanda tcntang (,/) pada kolom altcmatif jawaban yang 
sesuai dengan pengalaman Anda. 

Altematif jawaban adalah sebagai berikut: 
I. Selalu (SS) 
2. Sering (S) 
3. Kadang-kadang(KK) 
4. Jarang (J) 
5. Tidak pemah (TP) 
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No Item l'ernyafa.an Selalu Sering Kadang- Jarang Tidak 
(SS) (S) kadung (J) Pcmah 

IK"' t'l'Pl 
I. Saya merasa scnang kctika 

mendapatkan tcman baru di 
sekolah 

2. Saya menghargai sernua guru 
vane mcnaaiar di sekolah 

3. Saya mcnyepa karyawan dan 
staf sekolah, setiap saya 
beriumoa dcnuan mcreka. 

4. Saya mau berbagi ccrita 
kcpada guru dan tcrnan kalau 
sava menehadaci masalah 

5. Saya berusaha mengakrapkan 
diri dengan teman-tcman 
sckelas 

6. Saya mcngcrjakan PR dengan 
santai tetani tcliti. 

7. Saya mcnghabiskan waktu 
istirahat bcrsama teman-tcman 
untuk rncngnkrnbkan 
hubungan dan mcrasakan 
kcecmbiman. 

8. Saya memendamkan rasa 
ienakcl tcrhadan tcman. 

9. Saya bersyukur atas 
kcmampuan yang saya miliki 
saat ini. 

10. Saya mcmahami dan 
menerima perubehan fisik 
vane sava alami. 

11. Saya mengetahui bakat yang 
sava mlliki 

12. Saye mengikuti kcgialan yang 
scsuai untuk mcugembangkan 
bakat sava. 

13. Saya sadar dalarn bidang- 
hidang pelajaran mana saja. 
saya merasa rnampu dan 
dalam bidang mana saja saya 
mcrasa kuranu mamou. 
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14. Saya mcagerjakan tugas saya 
denean oenuh eerhatian. 

15. Saya cenderung terbum-bum 
dalam rnenaeriakan PR. 

16. Saya dcngan scnang hati 
mcngerjakan tugas-tugas yang 
diberikan oleh guru. 

17. Saya suka mengikuti kegiatan- 
kegiatan di sekolah untuk 
scmakin mengembangkan diri 
scndiri 

18. Saya memiliki teman yang 
berbcda budava. 

19. Saya suka berteman dengan 
siapa saja tnnpa memandang 
ocrbedaan. 

20. Saya menghargai leman yang 
sedane beribadah. 

21. Saya memilih teman yang 
\cbih nintar 

22. Saya biasanya 
rnempcrtimbangkan ukibat- 
akibat dari keoutusan seva. 

23. Saya selalu dengan matang 
mencari altematif 
pemencahan masa[ah yang 
saya hadapi. 

24. Saya mendahulukan apa yang 
harus saya kerjakan terlebih 
dahulu 

25. Saya mengetahui fasilitas 
vane disedikan olch sekolah. 

26. Saya memamfaatkan fasilitas 
sekolah denean baik-baiknva. 

27. saya menghindari jajanan 
yang tidak sehnt di lingkungan 
sekolah 

28. Saya rncngcnal staf dan 
karyawan yang berkerja dr 
sckolah 

29. Saya rnau mengrkuu peraturan 
! vane lazim di sekolah 
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JO. Saya mau berteman dengan 
orang yang memiliki 
keterbatasan ekonorni 

31. Saya aktif mengikuti 
oraanisasi di sckolah - 

32. Saya kurang mcndcngarkan 
teman yang berbicara dengan 
nenuh nerhatian. 

33. Ada kalanya saya mcngobrol 
dengan orang Jain kctika 
teman mcngungkapkan 
pendapatnva. 

34. Saya sclalu ikut berpartisipasi 
dalam mengerjakan tugas 
kelomnok. 

35. Saya tidak mau mcngikuti 
ectona rovone di sekolah. 

36. Saya bcrani mencalonkan diri 
menjadi penjabat kclas (ketua, 
wakil bcndahara. sckretaris). 

37. Saya mcndaflarkan diri 
mcniadi pcnaurus osis. 

38. Saya ikut serta dalam kcgiatan 
Rohis sckolah 

39. Saya mcnghidar ketika 
dibentuk suatu kepanitian di 
lingkungan tempat tinggal 
sava. 

40. Saya senang terlibat dalam 
ornanisasi. 

41. Sava meneuniunai teman sakit 
42. Saya mudah mengganggu 

teman yang sedang beribadah 
43. Saya lebih scnang bclajar 

scndiri 
44. Saya ikut lomba cerdas ccrmat 

antar sekolah 
45. Saya memi[iki teman yang 

sanzat akrab di sekolah 
46. Saya mengikuti pelajaran di 

kclas dcngan nenuh ncrhatian. 
47. Saya sudah membuat jadwal 
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harian dengan rinci 
- �-- --- �- 

48. Saya mengcrjakan PR yang 
diberikan oleh guru 

49. Saya belajar dengan sungguh- 
sungguh sehinggn sclnlu sinp 
menghadapi ulangan dan 
ujian. 

SO. Saya bcrsedia membantu 
teman yang kesusahan 

51. Saya mcnanyakan kabar 
tentang teman yang tidak 
masuk sekolah. 

52. Saya ramah tcrhadap teman 
yang tidak menyukai saya. 

53. Saya mentaati tata tertib yang 
ada di sckolah 

54. Saya merasa bersalah ketika 
sava melanaaar aturan sekolah 

55. Saya menyembunyikan 
kesalahan saya 

56. Saya bcrani mengakui 
kcsalahan yan5 sava pcrbuat. 

57. Saya berpikir dulu scbclum 
berbicara tentang orang lain. 

58. Saya memikirkan akibat 
perkataan dan tindakan saya 
terhadap orang lain. 

59. Saya mengenaJ struktur 
sekolah dengan baik, kepala 
sckolah,wakil kcpala, 
kesiswaan, Osis, dan guru. 

60. Saya bebas mcngckspresikan 
diri saya 
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1(1) KEMf.i\TF.RIAN AGA'.\.h R£PUBLIK INDONF..SU 
UNIV[RSITAS ISLAM N[G[RI AR-RANIRY BANDA ACt:ll 

L[�tBAGA PE:'ffLITIA:\' DA:"/ PENGABOIAS PADA ,\fASYAILO(AT 
JI s,c1khAbdur Rauf Kopdm:. Darussalam Banda Aceh .!11 l 1 

1dp0651-7�52'(!1 7551857 :>itus:,..,wv..ar-r;uur- ac.rdli-mml 
r,:nel1tianlp2m@gmail.mm 

382 'Un.08/LP 1!1 l/Ks.O I .:V08!20 I 8 Banda Acch. O::! Agusrus 2018 
Hal · Ptnnohomrn lrio Ptntliti11n 

Kc�Yih 
Bap11k/lbu 

Assalamualaikum. Wr \.\ b 

Dcngan llnmwc. 

:--�·nun11ugJ.11 dcngun f'."laks:mxm lcgmian l',meht1,m !hs,tr l'cn�t'mhangJn Pnd 
p.1,!:i l'usar Ptn"l1tian dan Pcn,:rb1t.1n l.1'�1\I l I' \r.Ranii: Dtmda •\cch "f:ihun 2018 
111,1�� �.11111 :n<'h,•n hpa,fa lt,pai,, 11,u agar l,,mm�J dJpm mcng11,nkan ,1,udar.:1 1 fl·N·l,u 

,h1'.l",lh uu 
Narua 
NIP 
PangkaLfGol 
Judu! Pcnefiuan 

Lobs1 l'en.:,h1ia11 
\\. dl..tu I'eneuuan 

M:asbut. M.Ag 
l<n-!02051009011004 
l.d:tor/111/d 
Pcrbandingan penyesuasan din srswa dit1n1au d.iri lokasi sckola! 
lorn SMA '- t Munara dan desa SMA N 2 Muuara 
P1d1c 
08 :..d HI ·\gw.Eus �IJl8 

• J ··11!l1:i.n vura: ,r1 .. ..11•u "'l":lf)JrlJn. a:a., ::,.mtP..lllll !13p,ll.. lh1.; knun uc.irkw, tcrrm, 
� .. ,,h 

\\ .c,,..i!Jm 
·1ua LP2.\l Ul1' Ar-Rarury 
� la Pu•,11 rvic:iii:m 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INOONESIA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

AR-RANIRY BANDA ACEH 
JI Sy.,ll<n Atxll,r Aavl l(opelma Oaru•uo1-m S.naa Ac.II 

ffllp06(;1.7�2921, 7!i!!l8!i7 F:u 0651-7562922 
Situ• wro, U:::00!0' Ito; 'Ii f·fflll� �'l"l") Ill( Id 

SUKAJ J\J<iA,'t 
Nomor 12001 lri QIIIIJ-1,'Kp 01 2,'07 JU 111 

vlcnimbang · a. 13nhwa da!11m rani;l,;..1 pcngumpulan d111a lapangan pcloksanaan l'cndiunn 
Teropnn dan Pengembangan bagi Doscn UIN Ar-Ramry tahun 2018. maka 
pcrlu adllllya pcnui;a....an untuk keginrnn tcrsebut. 

h. bahwn bcrdas.arLnn hustl p.:mhuan proposal d:m pertimbangan yang 
dimaksud dalam hurul a m:ika nanu, teecantum dolam sunlt tugas m:111lpu 
dan cakap untuk mclak,.annkan tugas pcm:litilm dln111L,;11d. 

: I l'ertnurun Memcn Agurna l(J Nomor I:? ·rahun 2014. !cnt.in11 <>ri;.:im�l!.1 
dan Tata Kerja UIN Ar-Ramry Banda Acch . 

.., Pcroturun Mentcri ,\g:mm Rl Nomor 21 Tahun 2015. iemani; Stmuta I !IN 
Ar-Raniry Dando ,\cch. 
PMK Nomot I]) Tahun 2012 1entana Perjalanan I.Jina.� 

4. DTPA UIN Ar-Ranit) Nomor SP OIPA OH 04 2 .J:?1-,j:!:51:!011( iani;i;al 
OS Desember 20 17 

;�-- ;"iam:JNi • 
I I Masbur .. "-1 Ai,; 

I I ()74020�20()<)() 11 QO.l l 7 L15"1tJll. ,1 Aw _ 

I dtor tu J I 
·-P-,-a- 1ha_a-_ .,_P,_a_,_ 111,._ j 

l,.ctua l'cr1cli1, 

l uj1111n 

l 111uk 

Kc l'idil' poda tanggul 03 ..tJ Ill Agu,1u, !01 'I 

dalam rengka l'cogurnpulan Jal:i f'cncl1t11m dcngnn JUdul l'crt>andingan 
pcnycsuaian diri sb"a ditmjau d:m !oJ..a)I sc:Lolah k0ta S�IA N I ,\.lu1111r11 dan 
dcs:1 SMA N 2 Mutiam 

Sck.sai mefnksanukun tugas ,c�cru mcnyumpaikan lap,imn kcpad:1 ecmbcn 1u11-:,.,. scsuru 
kctemuan. 

r""'''""'" I '-"'*" ; , .............. A • .,.._.,. u, "·"""'" I<""'• '" 
• ;,.i..,: , �-- '-<l><U�•-11'- ..,.,...,,., 1,.,..,. l.e• 
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_, 
iu..,nJM., .m.-nai �w,...;,.., IUl\,-....K r.'000,U<A 

........... "'"""-V''"l 
"·"'"'"° 
IUJ""-'.�A' °'""' J""-'T.0..' 0.>LJ.M .,.c,u1 !IN,! PfJA.,.T 
,-.c...._., "f""A".-J ,-rr.a,. ""-' ,...;,..,..., rm,..: rITM 

�!llol UU UUA.'UA' 
klPUBLIK 1,00.,l�IA 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK JNDONEStA 
O!REKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 
BANDAACEH 

Lembar ke 
Kode No 
No= 120fAltl.0&'8- M(p Of 2,fJ7/2 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPDl 

' P�! Pem� Komllmen Urwef51tas !slam Negen Ar-flanll)' 8-rlda Ac.eh . 
Nama I NIP peg;rwa, yang melaksanakan Masbur M Ag 
PIN'}llanan dinas 197.02{]52009011004 

3 a Paogkat dan Golongan ' Lek!Of/111/d 

b J.ibatan I \nstanSI b Ooseo Fakultas Tarbryah dan Keguruan UINAr-Ramry 

c Ting�! Siay;, PelJlllanan o.nas c • c • 

•• Maksud P81}81anan Oinas Perbandingan penye$._, diri lltWil ,;!ifinJall dari lokul sek 
kota SMA N 1 Mutiala <Ian desa SMA N 2 Mutiara 

5. Alai ---kutan ··--- d1<1unakan "' 6. ii. T 11111pat t>eraog�t ' BandaAoeh 
b Tempat tuiuan b Pldie 

7 a Lamanya �alanan dinas ' 05 (Loma) I-Ian 
b T angga! be<ilngkat b 08Agusrus 2018 
c Taf\9931 harus kemDa� 1 �bad, e 10 AgUSll.J$ 2018 

tempat ban.J .) 

6 P-ikut Nama Tanoaal Lahrr KeteraMan 

' LlswaJa MAg Anggotl Per,el,ti 
a Anggota PO!flelrtl a 

9 Pembebanan Allggaran 
a lnstanSI DIPA UIN Ar. Ran,ry Baoda Aceh 
b ""� 

,0 Keterangan lain-ta,n 

Coret yang :rdak pMu D.lteluarl\an d, Banda Ace� 
Tanggal 9Juh 2016 
Pejabat Peml>uat Komitmen 
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' s.ra,,, ... ""' -- (teompa! kedUdukan) ,, ''"' 
·"? 

i;..--.:..,,, 
'�"'\,,� P.. 08Agu$tUS 2018 r·· ��:i:r .. -- \� � • I:-" - r 

. "�'( ..... , • 
u -· ,,.(J -�.··� 

. o,,\ � 
Pada tanggal -..�"' 'S .. . 
Kepala .: j • 

·;; 
Pada tanggal �: / �\ .. 

� ..:� A"""' ,,, . ' 
./�' "'.i�, 

s - ;, (' 

l!I. r .. • 
�� -""' � 

Pada ta�al xe - P':=i . -·- ��M � 
'!"'-�;/· ... � 

,_ , ... :�- \,,. .. 
I"'"' ·, ,· ·. � ·-- ,\ �·.�- 

- 
,v r .. • """'""' ""' Pad.a tar,ggal "' -· ,.,,.,.,.. -· 
v Tlba kembalt di 88nd8 Ace-h T elah dipeMsa dengan keterangan b;,iiwa pe<Jalanan 

{tempal kedudukan) ter'Sebul di Mn benar dolakukan atils pem!ahrrya dan 
PadsTanggal 10 Agus1us 2018 � unluk kepeni,rgan jabatan dalam waktu 

r,mg sesingkat-singkalnp. 
P.lm Pembwn Komltmen Pejabat P-!Mm Kornlbnen 

Nurniah Nu,..Sllh 

VI Catatan Lnl-lam 

"' PERHATIAN 
PPK yang meoerbitk.an SPO, pegawaii yang IT>l)lakukan perjalanan dtnn Pi'<i' peiabal ya,,g mengesanQll tanggal 
Deraogkat'bba.. serta t>en6al'laf'a � bertanggung Jawab bet1:litsarbn per.1:uran Keuar,gao Negar.i. apablla 
t,ega/2 - n,g, al,,b;Jt k� k�. dlWI �e;,lp;,anny., 
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PEMERIIITAH ACEH 
DINAS PENDIDIKAN 
SMAN 1 MUTIARA 

Jr, Oantbl Aoel, Medon Km.125 Tdp.(06$.ll 821621 Bandlir Mu1iani Kali. F'ldK Koor l>oa. 2� !7J 
web: .. ...,.-Jm,..tlr.n, ..:t.Jd. email. uwonql=�.cu..-1 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 421 .31$(/2018 

Kepata SMAN 1 Mutiara Kabupa!en Piche dengan ini menerangkan banwa 

Nama 
NIP 

lnstansi 

Pangkal/Golongan 

: Masbor, M.Ag 

· 197402052009011004 
: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 
lek!od 1110 

Berdasatkan surat Permohooan lzin Penelilian Nomor 382/Un.O&'LP2M/Ks 01.210812018 dengan 

1ni kami nyatakan bahwa saudara Masbur. M.Ag telah melaksanKall penelilian di SMAN 1 Mutiara 

dengan jlJdul "Perbandiogan Penyesuaian Oui Siswa Oitinjau Dan lokasi Sekolah Kota SMAN 1 

Mutiara clan Desa SMAN 2 Mutiara" yang dilaksanakan dari tanggal 08 s d 10 Agustus 2018 

Oemikian wrat keterarigan lni kam1 buat deogan sesungguhnya untuk dapal dipergunakan 

sebegaimana mestinya. 
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PEMERINTAH ACEH 
DINAS PENDi Di KAN 

S!VIA NEGERI 2 MUTIARA 

SlJRAT KF.TF.RANGAN PF.NF:LITIAN 
Nomor: �201150 /2018 

Schut;;.11�1 dcngan Surat LP!M UIN Ar-Ranirv Nomor . 38:!11.Jn.OSILP2lvf/K.;..OL2/0S/ 

�OIK 1.mg�al 02 ,\gusi1i-- 2018. Kcp;ila Selolah SMA Negen 2 1,,.fotrnra Kccamatan Muriara 

! unur K:tbl';'J.lt."U Pidte dcngan 1n1 mcnerangkan bahwa. 

Nama 

v t r 
Mashur. M.Ag 

197J020S 2009011004 

!':mgl..:lt'Gol : l.cklurJl!Ud 

lkn;.r ,:.n,_ icr:...l'>UI n:un.1n} .. dmtas �ucah mclak!>.li.,11..a.-, Pcncluian Padn SMA Negcrt ! 

i\i,1t,,>1,, s...j.,� rnngg<>I 8 � J i O ,\gu�1u,; 10 J 8 untuk u,s-m�X'Nk:h Jata l}S-'lld1ti.m .Jcni;anJuJul 

··1·crh,1ndingan P•n,,c:,u,u:on l>iri Sb1ou ditioJ•u• d:ori l.&k..i.i S.:kolah Kota S.\IA � l 

Mu1i1m1 d�11 Dd• SMA N 2 Mutbm1 .. 

lkm1l.,..,n!ah curut l.ctcnmg.u1 ,m 1.:..um ldu:irlan dcngan scbcnarnya untuk dapat dipcrgunakan 

71 


	1. HKI.pdf (p.1-2)
	2. HKI Laporan Penelitian.pdf (p.3-82)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)
	image_031.pdf (p.31)
	image_032.pdf (p.32)
	image_033.pdf (p.33)
	image_034.pdf (p.34)
	image_035.pdf (p.35)
	image_036.pdf (p.36)
	image_037.pdf (p.37)
	image_038.pdf (p.38)
	image_039.pdf (p.39)
	image_040.pdf (p.40)
	image_041.pdf (p.41)
	image_042.pdf (p.42)
	image_043.pdf (p.43)
	image_044.pdf (p.44)
	image_045.pdf (p.45)
	image_046.pdf (p.46)
	image_047.pdf (p.47)
	image_048.pdf (p.48)
	image_049.pdf (p.49)
	image_050.pdf (p.50)
	image_051.pdf (p.51)
	image_052.pdf (p.52)
	image_053.pdf (p.53)
	image_054.pdf (p.54)
	image_055.pdf (p.55)
	image_056.pdf (p.56)
	image_057.pdf (p.57)
	image_058.pdf (p.58)
	image_059.pdf (p.59)
	image_060.pdf (p.60)
	image_061.pdf (p.61)
	image_062.pdf (p.62)
	image_063.pdf (p.63)
	image_064.pdf (p.64)
	image_065.pdf (p.65)
	image_066.pdf (p.66)
	image_067.pdf (p.67)
	image_068.pdf (p.68)
	image_069.pdf (p.69)
	image_070.pdf (p.70)
	image_071.pdf (p.71)
	image_072.pdf (p.72)
	image_073.pdf (p.73)
	image_074.pdf (p.74)
	image_075.pdf (p.75)
	image_076.pdf (p.76)
	image_077.pdf (p.77)
	image_078.pdf (p.78)
	image_079.pdf (p.79)
	image_080.pdf (p.80)


