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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lingkungan sekolah yang baru terutama di SMA bagi beberapa orang 

menjadi sebuah stimulus yang terkadang menjadi penyebab munculnya berbagai 

permasalahan, salah satunya adalah penyesuaian diri siswa dalam belajar. Begitu 

pula halnya dengan siswa yang baru mengenal lingkungan sekolah menengah 

atas, dimana lingkungan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

lingkungan sekolah yang lama, maupun karakteristik siswa yang ada dalam 

lingkungan sekolahnya yang baru. Selain hal tersebut, berlakunya kurikulum 2013 

yang mengandung banyak kontroversi baru yang ditemui dan dialami siswa kelas 

XI yang merupakan siswa baru.  

Individu sebagai makhluk sosial, selalu berhubungan dengan individu  

lainnya dalam masyarakat, keluarga maupun lingkungan sekolah. Menurut 

Fatimah (2010) bahwa interaksi/hubungan sosial anak pada tahun pertama sangat 

terbatas, terutama hanya pada ibu dan ayah. Pada waktu anak mulai belajar di 

sekolah, ia mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar 

menerima pandangan, nilai dan norma sosial. Beragamnya pergaulan yang 

dialami anak, menuntut anak untuk dapat menyesuiakan diri dengan lingkungan 

sosialnya. Kemampuan anak dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, 

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kualitas dan kuantitas 

kemampuan, keterampilan, keahlian dan mental yang terus menerus terbina dan 
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mendapat dukungan orang tua yang memliki kepedulian terhadap pendidikan 

anaknya.  

Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan (heredity) 

dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan 

merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki manusia sejak lahir, baik yang 

menyangkut biologis maupun sosial psikologis. Pada masa lalu ada keyakinan, 

kepribadian tersebut bisa terbawa pembawaan (heredity) dan lingkungan 

merupakan dua faktor yang terbentuk karena faktor terpisah, masing-masing 

mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu bawaan dan lingkungan 

dengan cara sendiri-sendiri. Namun semakin disadari bahwa apa yang dipikirkan 

dan dikerjakan seseorang atau apa yan dirasakan oleh seorang anak, remaja, atau 

dewasa merupakan hasil dari perpaduan dengan apa yang ada di antara faktor-

faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maslihah (2011) remaja yang 

tinggal di sekolah berasrama dihadapkan pada berbagai tuntutan. Kemampuan 

remaja dalam mengatur perilakunya terhadap tuntutan-tuntutan tersebut 

didasarkan atas konsep diri yang dimilikinya. Dengan konsep diri tersebut, maka 

dapat menentukan kemampuan penyesuaian diri remaja dalam memenuhi 

berbagai tuntutan yang ada, dan pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan 

remaja selama menempuh pendidikan di sekolah asrama.  

Menurut Sunarto dan Hartono (2008: 221-222) penyesuaian berarti 

adaptasi dapat mempertahankan eksistensinya, atau bisa “survive” dan 

memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi 



3 
 

 

yang memusakan dengan tuntuntan sosial. Penyesuaian juga dapat diartikan 

penguasan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah 

secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi. Jadi, 

penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri 

sendiri dan pada lingkungannya. Sedangkan penyesuaian diri adalah proses 

bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan 

sesuai degan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna 

tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang baik terjadi jika individu selalu dalam 

keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya di mana semua fungsi 

organisasi/individu berjalan normal. Karena itu penyesuaian diri lebih bersifat 

suatu proses sepanjang hayat, dan manusia terus menerus berupaya menemukan 

dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. 

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan bersama 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru BK pada tanggal  19,21 

November 2018, peneliti menemukan bahwa siswa di SMA Negeri 1 Nalumsari 

Jepara kelas XI banyak yang mengalami masalah kesulitan dalam menyesuaikan 

diri di sekolah, tetapi peneliti mengambil tiga siswa yaitu AM, FR, dan MRP 

dengan penyebab yang berbeda-beda.  

AM mengalami permasalahan kesulitan dalam menyesuaikan diri di 

sekolah yang disebabkan oleh adanya sikap yang kurang mengontrol emosinya 

terhadap lingkungan sekolah, akibatnya AM sering marah-marah sehingga banyak 

teman yang tidak suka. AM juga kesulitan dalam menyesuaikan diri yang 

disebabkan oleh seringnya tertutup, maka perlu diadakan konseling individu.  
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FR mengalami masalah yang berbeda dari konseli AM yaitu kurang 

percaya diri dalam bergaul maupun kurang percaya diri dalam sosialnya yang 

disebabkan oleh FR yang merasa kurang cantik, FR juga kurang aktif dalam 

mengikuti organisasi sekolah yang disebabkan oleh kesulitan dalam 

menyesuaikan diri di sekolah dan sulit untuk berinterasi maupun beradaptasi.  

MRP mengalami permasalahan yang merasa kesulitan dalam 

menyesuaikan diri di sekolah di sebabkan faktor dari orang tua karena MRP 

merasa orang tua kurang perhatian, dorongan dan dukungan sehingga 

mengakibatkan minat belajar turun drastis bahkan MRP sering membolos karena 

tidak adanya minat belajar.  

Melihat kondisi tersebut jika tidak didukung kondisi lingkungan yang 

kondusif dan kepribadian yang kurang baik akan menjadi pemicu timbulnya 

berbagai perilaku penyimpangan dan perbuatan-perbuatan yang negatif yang 

dapat melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat 

diwilayah tertentu. Untuk itu, pada masa remaja dibutuhkan penyesuaian diri 

dimana pun remaja tersebut berada.  

Salah satu usaha mengatasi permasalahan di atas peneliti menerapkan 

melalui konseling behavioristik dengan teknik self management. Pada konseling 

behavioristik manusia dapat memiliki kecenderungan positif atau negatif karena 

pada dasarnya kepribadian manusia dibentuk oleh lingkungan di mana seseorang 

itu berada. Perilaku dalam pandangan behavioristik adalah bentuk dari 

kepribadian manusia. Perilaku dihasilkan dari pengalaman yang diperoleh 

individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Perilaku yang baik adalah hasil 
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dari lingkungan yang baik, begitu juga sebaliknya. Jadi, manusia adalah produk 

dari lingkungan.   

Menurut Latipun (2015: 97) secara khusus tujuan konseling behavioral 

yaitu mengubah perilaku salah dalam penyesuaian dengan cara-cara memperkuat 

perilaku yang diharapkan, dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta 

membantu menemukan cara-cara berperilaku yang tepat. Alasan penggunaan 

konseling behavioristik yaitu dengan menggunakan konseling behavioristik 

diharapkan proses secara individu akan terjadi lebih spesifik, karena masalah 

klien akan dibahas dengan memanfaatkan Assesment sehingga proses konseling 

individu tidak terasa menjenuhkan dan terasa seperti diskusi antara konselor dan 

klien sehingga klien merasa nyaman mengungkapkan permasalahannya karena 

kilen mengetahui bahwa konseling tersebut bersifat rahasia.  

Self management merupakan suatu proses di mana konseli mengarahkan 

perubahan tingkah laku mereka sendiri, dengan menggunakan satu strategi atau 

kombinasi strategi. Klien harus aktif menggerakkan variabel internal, eksternal, 

untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Meskipun konselor yang 

mendorong dan melatih prosedur ini, klien lah yang mengontrol pelaksanaan 

strategi ini (Nursalim. Mochamad. 2013: 146). 

Penyesuaian diri merupakan makhluk sosial yang selalu menjadi bagian 

dari lingkungan tertentu. Di lingkungan mana pun individu berada, ia akan 

berhadapan dengan harapan dan tuntutan tertentu dari lingkungan yang 

dipenuhinya. Namun penyesuaian diri bukan merupakan sesuatu yang bersifat 

absolut atau mutlak. Tidak ada individu yang dapat melakukan penyesuaian 
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dengan baik. Penyesuaian diri bersifat relatif, artinya harus dinilai dan dievaluasi 

sesuai dengan kapatitas individu untuk memenuhi tuntutan terhadap dirinya 

(Agustiani. Hendriati. 2009: 146) 

Dari permasalahan di atas, konseling individu dipilih peneliti karena 

dengan tatap muka antara peneliti dan siswa dirasa cara yang paling efektif untuk 

menangani permasalahan siswa yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri 

siswa di sekolah. Dalam konseling individu peneliti menggunakan pendekatan 

behavioristik karena mempunyai keunggulan dengan membantu siswa 

mempelajari tingkah laku baru serta memecahkan masalahnya. Konseling 

merupakan prinsip-prinsip belajar dan prosedur belajar yang efektif untuk 

membantu dasar-dasar pemberian bantuan kepada siswa. Tujuan konseling 

behavioristik untuk menghapus perilaku maladatif (masalah) untuk diganti dengan 

perilaku baru yaitu perilaku adaptif yang diinginkan siswa. Maka disimpulkan 

bahwa perlu diberikan layanan konseling bagi siswa.   

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan Konseling Behavioristik Dengan Teknik Self 

Management Untuk Mengatasi Siswa Kesulitan Menyesusikan Diri di SMA 

Negeri 1 Nalumsari Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian  

1.2.1  Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada penerapan konseling behavioristik dengan 

teknik self management untuk mengatasi kesulitan menyesuaikan diri siswa kelas 

XI SMA N 1 Nalumsari. Bahwa upaya mengatasi perilaku kesulitan  
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menyesuaikan diri pada siswa atau konseli sering kurang bersosialisasi antar 

teman dan lingkungan sekolah, kurang beradaptasi.  

Upaya mengatasi perilaku kesulitan menyesuaikan diri pada siswa atau 

konseli terjadi karena penyesuaian diri melibatkan individu dengan 

lingkungannya. Seperti kondisi fisik, penentuan psikologis, kondisi lingkungan, 

penentuan kultural. Untuk itu siswa dapat mewujudkan perilaku yang lebih baik 

supaya tidak ada lagi siswa yang memiliki sikap kesulitan menyesuaikan diri yang 

tidak baik, maka peneliti menerapkan konseling individu yang memiliki sikap 

kurangnya penyesuaian diri di lingkungan sekolah dengan menggunakan 

penerapan konseling behavioristik teknik self management agar mampu 

mengubah tingkah laku mereka sendiri.  

Dengan adanya teknik self management diharapkan siswa atau klien 

mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan sekolah karena teknik ini mampu 

mengubah tingkah laku yang diinginkan. Konseli harus aktif menggerakkan 

variabel internal dan eksternal untuk melakukan perubahan yang diinginkan.  

Sehingga pada akhirnya peneliti memutuskan untuk melakukan 

serangkaian assessment  dengan penerapan konseling behavioristik dengan teknik  

self management untuk mengatasi kesulitan menyesuaikan diri siswa kelas XI 

SMA N 1 Nalumsari Jepara.  

1.2.2  Lokus Penelitian  

Lokus yang dimaksud merupakan lokasi di mana peneliti lakukan. Dalam 

penelitian kali ini. Peneliti melaksanakan penelitian di SMA N 1 Nalumsari 

Jepara. Lokasi sekolah berada ditengah-tengah sawah. Peneliti menggunakan 
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konseling individu dengan konseling behavioristik teknik self management dalam 

mengentaskan permasalahan yang dialami siswa atau konseli. Dalam hal ini 

permasalahannya yaitu untuk mengatasi kesulitan menyesuaikan diri siswa kelas 

XI SMA N 1 Nalumsari Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.3 Rumusan Masalah  

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; 

1.3.1 Faktor faktor apakah yang mempengaruhi kesulitan menyesuaikan diri di 

lingkungan sekolah pada siswa kelas XI di SMA N 1 Nalumsari Jepara 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.3.2 Bagaimana penerapan konseling behavioristik dengan teknik self 

management yang dapat mengentaskan siswa kesulitan menyesuaikan diri 

dalam lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara tahun 

pelajaran 2018/2019”. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan menyesuaikan 

diri di lingkungan sekolah pada siswa kelas XI di SMA N 1 Nalumsari 

Jepara Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.4.2 Mendiskripsikan penerapan konseling behavioristik untuk membantu 

mengatasi penyesuaian diri siswa di dalam lingkungan sekolah di SMA N 

1 Nalumsari Jepara Tahun Ajaran 2018/2019. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pendidikan khususnya dalam hal konseling behavioristik dan kesulitan 

menyesuaikan diri siswa yang dapat digunakan sebagai bahan referensi. Penelitian 

ini dapat menambah wawasan bagi kepala sekolah, para konselor, guru atau pihak 

yang terkait tentang peranan model konseling behavioristik dalam upaya 

menangani siswa yang kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan 

sekolah.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada: 

1.5.2.1  Bagi Siswa 

Siswa diharapkan dapat mengatasi sikap kesulitan menyesuaikan diri  

tanpa menghambat aktivitas belajar mengajar dikelas, sehingga siswa dapat 

mengubah sikap yang kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan menjadi 

simpatik, agar siswa dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain/hal 

yang baru dengan baik. 

1.5.2.2 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling dapat memperoleh alternatif dari 

pemecahan masalah dengan penerapan pendekatan behavioristik dengan teknik 

self management untuk mengatasi permasalahan yang di alami siswa di 

lingkungan sekolah. 
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1.5.2.3  Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah mendapat informasi baru terkait dengan program 

pelaksanaan layanan BK, khususnya pendekatan behavioristik sebagai penunjang 

keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

1.5.2.4 Bagi peneliti 

Peneliti nantinya dalam mengatasi masalah kesulitan menyesuikan diri  

pada siswa hendaknya lebih memahami kondisi dan keadaan siswa saat ini, terkait 

dengan permasalahan yang dialami oleh siswa dengan menggunakan berbagai 

teknik dan metode lebih beragam sesuai faktor yang mempengaruhi siswa yang 

kesulitan menyesuaikan diri di sekolah.  

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitain “Penerapan Konseling Behavioristik 

Teknik Self Management Untuk Mengatasi Kesulitan Menyesuaikan Diri Siswa 

Sekolah Pada Siswa SMA N 1 Nalumsari Jepara Tahun Ajaran 2018/2019” maka 

dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup adalah siswa yang kesulitan 

menyesuaiakan diri di sekolah  karena itu ruang lingkup penelitian ini untuk 

mengungkap tentang pendekatan behavioristik yang akan digunakan untuk 

mengatasi permasalahan siswa kesulitan dalam menyesuaikan diri di sekolah di 

SMA N 1 Nalumsari Jepara. Adapun subyek penelitian ini adalah diambil tiga  

siswa-siswa SMA N 1 Nalumsari Jepara. 

Siswa yang kesulitan menyesuaikan diri di sekolah akibat banyaknya hal-

hal yang mungkin tidak diinginkan saat siswa berada di dalam lingkungan baru 

terutama di lingkungan sekolah yang membuat siswa sulit menyesuaiakan diri. 


