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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI  

 

A. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian yang berkaitan dengan masalah penyusuaian diri terhadap 

lingkungan sudah banyak di teliti di antaranya oleh Fauzizah (2008) dengan 

judul penanganan konselor terhadap masalah penyesuaian diri yang salah 

pada siswa MAN 3 Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif.  Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengungkap bagaimana 

peran konselor dalam mengatasi ketidak mampuan siswa dalam penyesuaian 

diri terhadap lingkungan. Fauzizah menemukan bahwa dalam mengatasi 

ketidak mampuan siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan Guru 

bimbingan dan konselin melakukan dengan dua metode yang pertama 

menggunakan metode preventatif  yaitu berupa pemberian tugas pada saat jam 

kosong, mengadakan ekstra kulikuler,mengadakan bimbingan konseling, 

mengadakan razia, dan mengadakan buku penilaian kepribadian siswa. 

Metode kedua yang di gunakan adalah Kuratif yaitu siswa di peringatkan 

melalui lisan dan tulisan, membuat surat pemanggilan orang tua untuk 

menghadap ke wali kelas atau Guru bimbingan dan konseling, dan lain 

sebagainya.
1
 Berdasarkan uraian di atas perbedaan penelitian yang akan di 

teliti pada kasus peran Guru bimbingan dan  konseling dalam mengatasi 

maladjustment pada siswa Tuna Grahita di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 
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Pekalongan, (Pekalongan : 2008), Hal . 91-92 
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Bantul di antaranya penelitian ini tidak berfokus pada masalah kesulitan yang 

di alami konselor dalam mengatasi siswa, selain itu dalam penelitian ini pula 

lebih berfokus kepada unsur-unsur relegiusitas dalam menangani siswa yang 

mengalami maladjustment. 

 Selain itu terdapat pula penelitian tentang penyesuaian diri dengan 

lingkungan yang di teliti oleh Yuyuk (2009) dengan judul hubungan persepsi 

efektivitas komunikasi interpersonal orang tua dan kematangan emosi dengan 

penyesuaian diri pada remaja siswa MAN 1 Polanharjo. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui persepsi efektivitas komunikasi interpersonal orang tua dan 

kematangan emosi dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan pada remaja. 

Yuyuk menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

persepsi efektivitas komunikasi interpersonal orang tua dengan penyesuaian 

terhdapa lingkungan pada remaja hal ini di buktikan dengan diperoleh nilai 

korelasi 0,667 dengan taraf signifikan 5% atau dengan kata lain semakin 

tinggi persepsi efektivitas komunikasi interpersonal orang tua maka semakin 

tinggi pula tingkan penyesuaian diri terhadap lingkungan pada remaja. 
2
 

Berdasarkan uraian di atas yang membedakan dengan penelitian yang akan di 

lakukan adalah terkait subjek penelitian, metode dan focus peneliti yang 

menitik beratkan pada peran dari subjek yang terkait.  

 Selain kedua penelitian di atas terdapat pula satu penelitian yang tidak 

jauh berbeda yaitu yang di teliti oleh Wijaya ( 2007 ) dengan judul hubungan 
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antara keyakinan diri akademik dengan penyesuaian diri siswa tahun pertama 

sekolah asrama SMA pangudi luhur van lith Muntilan penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan penelitian tersebut Wijaya 

menemukan adanya hubungan yang positif dan nyata antara keyakinan diri 

akademik dan penyesuian diri siswa tahun pertama di asrama SMA Pangudi 

Luhur Van Lith Muntilan. Lebih jelasnya siswa membutuhkan keyakinan diri 

akademik dalam menghadapi perubahan dan tuntutan tahun pertama pada 

sekolah asrama.
3
 Perbedaan mendasar dengan penelitian yang di akan di 

lakukan adalah penelitian erat kaitannya dengan proses penyesuain diri 

dengan lingkungan dan lebih berfokus pada faktor penyebab terjadinya 

maladjustment atau penyesuaian diri yang salah terhadap lingkungan.   

 Tidak jauh berbeda dari pemaparan di atas terdapat satu penelitian yang di 

teliti oleh Musrifah (2009) dengan mengusung judul peran BK terhadap 

kemampuan menyesuaikan diri siswa maladjustment di madrasah aliyah Al-

Muslihun Tlogo Kanigoro penelitin ini menggunakan metode kualitatif. 

Berdasarkan penelitian tersebut Musrifah menemukan bahwasannya peran 

bimbingan konseling dalam mengatasi maladjustment disini adalah bentuk 

perhatian,saran, motivasi terhdap siswa yang mengalami maladjustment 

ringan sehingga siswa tersebut mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan di lakukan 

adalah terletak pada subjek penelitian di mana subjek yang di tuju oleh 

peneliti adalah subjek dengan tingkat penanganan khusus selain itu pada 
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penelitian sebelumnya peneliti tidak berfokus pada faktor yang menyebabkan 

terjadinya maladjusmen namun lebih berfokus pada proses yang terjadi di 

dalamnya.  

B. KERANGKA TEORI 

1. Peran  

 Menurut clien centred peranan diartikan sebagai cara-cara dan sikap-

sikap keberadaannya dalam lingkungan sosial. Bukan pada cara 

penggunaan tekhnik-tekhnik yang dirancang untuk menggerakkan klien 

untuk melakukan sesuatu aktifitas dalam hidup.
4
 

 Menurut Soekanto peranan merupakan suatu aspek yang dinamis. 

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola 

pergaulan kehidupan. Singkatnya peranan adalah apa yang diperbuat oleh 

seseorang kepada masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang 

diberikan masyarakat terhadap individu yang bersangkutan.
5
 

 Beradasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwasannya yang 

di maksud dengan peran ialah suatu konsep yang dapat di lakukan oleh 

individu dalam masyarakat. Artinya apabila seseorang telah menjalankan 

hak dan kewajibannya dalam sekelompok masyarakat tertentu maka 

individu tersebut telah menjalankan perannya.  
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 Coray Gerald,Konseling Dan Psikotrapi,PT Refika Aditama,Bandung,2006. 
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 Soekanto, Sosilogi Suatu Pengantar,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990 
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2. Bimbingan 

a. Pengertian bimbingan 

 Bimbingan merupakan pertolongan yang menuntun, karena 

bimbingan merupakan tuntunan, Hal ini mengandung pengertian bahwa  

dalam membedakan menuntut, kewajiban dari pembimbing untuk 

memberikan bimbingan secara aktif yaitu memberikan arah yang di 

berikannya. Selain itu bimbingan juga mengandung makna memberikan 

bantuan atau pertolongan dengan pengertian bahwa bahwa dalam 

menuntun arah kepada yang di bimbinganya. Hal seperti ini seperti yang 

di kenal dalam dunia pendidikan yaitu “ Tutwuri Hanayani. Hanya 

dalam keadaan terdesak saja pembimbing dapat memberikan peran 

secara aktif. 
6
 

 Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwasannya 

bimbingan adalah suatu proses untuk mengarahkan orang lain dalam 

melakukan hal tertentu.  

b. Macam-Macam Bimbingan Konseling 

 Berbicara masalah bimbingan tentunya tidak akan pernah luput 

dari kata peserta didik atau dengan kata lain siswa dan mahasiswa sebagai 

subjek bimbingan dalam segi akademik. Berdasarkan uraian di atas  

bimbingan terhadap peserta didik dapat di bedakan menjadi tiga bagian di 

antaranya  

                                                           
     

6
 Prof.Dr. Bimo Walgito, Bimbingan Dan Konseling,C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2010, Hal : 
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1) Bimbingan akademik  adalah bimbingan yang di lakukan dalam hal 

mencari dan menemukan cara belajar yang sesuai dengan masing-

masing individu, baik itu dengan cara memilih program studi yang 

sesuai dengan diri sendiri ataupun atas kesukaan-kesukaan yang timbul 

dan mempunyai kertakaitan yang erat dengan tuntutan belajar di suatu 

lembaga pendidikan tertentu Bimbingan ini dilakukan dengan 

mengembangkan metode-metode belajar mengajar yang kondusif 

sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam proses belajar mengajar.
7
 

Salah satu cara yang tepat dalam membantu peserta didik untuk 

mencapainya adalah dengan mengembangkan proses belajar yang 

efektif, membantu peserta didik dalam mencapai kesuksesan dalam 

belajar dan dapat menyesuaikan diri  dengan  lingkungan dan tuntutan 

pendidikan 
8
. 

Bimbingan akademik ini terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi 

program tersebut di antaranya ialah: a. orientasi kepada siswa atau 

mahasiswa baru tentang tujuan, kurikulum pembelajaran,struktur 

organisasi sekolah,cara-cara belajar, serta penyesuaian diri terhadap 

institusi yang bersangkutan. b. bantuan dalam memlih kembali 

program yang seuai dengan besik yang ada pada peserta didik, 

memilih kegitan nonakademik yang dapat menunjang potensi yang ada 

pada diri peserta didik sehingga memudahkannya dalam mencapai 

kesuksesan dalam belajar. c. pengumpulan data tentang peserta didik 
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 W.S Winkel,Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan , Hal 125 

     
8
A Juntika Nur Ikhsan Samsul Yusuf, Landasan Dan Bimbingan Konseling, Hal : 11 
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mengenai intelektual, bakat khusus,dan minat yang dimiliki oleh 

peserta didik. d. bantuan dalam hal mengatasi masalah kesulitan 

belaja.
9
 

2) Bimbingan sosial pribadi 

 Bimbingan soasial pribadi ini bertujan untuk membantu individu 

dalam menghahapi masalah yang ada pada diri sendiri, masalah sosial 

pribadi disini di golongkan dengan hubungan dengan sesama baik itu 

dari sesama teman, staf, serta memahami sikap dan kemampun yang 

ada pada diri sendiri. Tidak kalah pentingnya adalah mengetahui 

kemampuan beradaptai dengan lingkungan baik itu dalam lingkungan 

pendidikan ataupun lingkungan masyarakat serta mampu 

menyelesaikan konflik yang ada di dalamnya. 

 Bimbingan ini juga mengarahkan pelakunya untuk memantapkan 

kepribadiaannya dan mengembangkan kemampuan individu dalam 

menangani masalah-masalah yang ada. Bimbingan ini juga 

mengarahkan kepada pencapaian pribadi yang seimbang dan 

mengetahui karekteristik pribadi serta macam-macam masalah yang di 

milikinya.
10

 

 Cara pemberian lingkungan ini yaitu dengan menciptakan 

lingkungan yang kondusif, mengembangkan sistem pemahaman yang 

mandiri dan sikap-sikap yang positif. Berbicara masalah bimbingan 
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 W.S Winkel,Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan , Hal : 126-127. 
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 A Juntika Nur Ikhsan , Samsul Yusuf, Landasan Dan Bimbingan Konseling, Hal : 11 
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sosial pribadi tentunya semu itu tidak pernah luput dari unsur-unsur 

dalam bimbingan sosial pribadi itu sendiri di antaranya ialah: 

a) Menyadarkan tentang keadaan masyarakat saat ini yang semakin 

berkembang ke arah masyarakat yang modern, dengan 

menggambarkan ciri-ciri kehidupan modern seperti mengetahui 

ilmu pengetahan dan memanfaatkan teknologi yang ada 

b) Pengaturan kelompok diskusi untuk menangani berbagai kesulitan 

yang di alami oleh para siswa, sebagai contoh menghadapi orang 

tua yang taraf kehidupanya lebih rendah. 

c) Mengumpulkan fase atau informasi tentang tahap perkembangan 

yang di alami oleh siswa atau mahaiswa sebai contoh konflik batin 

yang dapat di timbulkan dengan cara-cara pergulan yang baik. 

d) Pengumpulan data yang relevan yang bertujuan utuk mengenal 

kepribadian siswa, sebagai contoh sifat-sifat kepribaian yang di 

latar belakangi oleh keluarga dan keadaan kesehatan. 

3) Bimbingan karir  

 Bimbingan karir yang di maksudkan disini adalah proses 

membangun individu dalam perkembangan, perencanaan, serta 

pemecahan masalah-masalah karir sebagai contoh pemahaman kondisi 

dan kemampuan diri, pemahaman tentang tugas-tugas kerja dan 

jabatan, pemahaman lingkungan, dan rencana pengembangan karir 

yang baik. 
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 Bimbingan ini juga merupakan layanan pemenuhan kebutuhan 

integral dari program pendidikan yang ada. Bimbingan ini juga 

berkaitan erat dengan kemampuan afektif, kognitif, dan keterampilan 

individu dalam mewujudkan konsep diri yang posisitif , mampu 

memperoleh kemampuan keterampilan yang akan membawa individu 

tersebut memasuki sistem kehidupan budaya yang berubah secara terus 

menerus. 

4) Bimbingan keluarga 

 Bimbingan ini merupakan sebuah upaya untuk pemberian bantuan 

kepada individu sebagai anggota atau pemimpin dalam lingkungan 

keluarga hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu 

dalam menciptakan kelurga yang bahagia dan harmonis. Selain itu juga 

membantu individu dalam penyesuaian diri yang baik dengan keluarga 

serta ikut berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang bahagia. 

Seiring dengan perkembanan iklim kehidupan yang semakin sempurna 

dan sasaran bantuan yang semakin beragam, maka saat ini telah terjadi 

pergeseran yang sangat signifikan pada orientasi bimbingan yaitu 

pergeseran dari hal klinis menjadi sebuah perkembangan. Bimbingan 

perkembangan ini bisa di katakan perkembangan yang edukatif di 

katakan demikian karena bimbingan ini menitik beratkan pada 

pencegahan dan pengembangan korektif atau terpeutik, walaupun 

dalam hal ini tidak di abaikan, karena titik temu bimbingan ini adalah 

mengoptimalkan perkembangan seluruh aspek kepribadian individu 
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dengan upaya pokoknya memberikan kemudahan dalam rekayasa 

lingkungan perkembangan hal ini karena opulasi pemberian layanan 

tidak terbatas pada individu yang bermasalah saja tetapi semua 

keribadian dalam seluruh kontek kehidupan. Adapun tekhnik-tekhnik 

yang di berikan berupa tekhnik pertukaran informasi, pembelajaran, 

pertukaran peran, tutorial dan konseling. 

c. Tujuan Bimbingan  

 Setelah mengetahui pengertian dari bimbingan dan macam-macam 

bimbingan sudah selayaknya kita juga mengetahui berbagai tujuan dari 

bimbingan itu sendiri. Menurut Dandri dalam penelitian yang di lakukan 

memberikan layanan bimbingan kepada individu memiliki tujuan tertentu 

di antaranya : 

1) Mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri individu dengan 

cara semaksimal mungkin 

2) Menyesuakan diri dengan lingkungan masyarakat,kerja, serta 

lingkungan pendidikan. 

3) Mengatasi berbgai permasalah atau hambatan serta kesultan dalam 

proses belajar mengajar 

4) Merencanakan kegiatan serta ematanan diri pada individu dalam 

mempesiapkan kehidupanyang lebih baik. 
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d. Fungsi bimbingan 

 Untuk mengatasi terjadina maaadjustment pada siswa tentunya kita 

harus terebih dahulu mengetahui fungsi bimbingan itu sendiri. Adapun 

fungsi bimbingan di bagi menadi 4 macam di antaranya : 

1) Fungsi penyaluran merupakan suatu proses membantu individu dalam 

memilih dan mentapkan penguasaan jabatan atau karir yang sesuai 

dengan besik yang di ikutinya atau kekuatanyan  dimiliki oleh individu 

tersebut. 

2) Fungsi penyesuaian yaitu proses dalam membantu individu dalam 

nemukan perkembangan secara optimal dan proses penyesuaian diri 

dengan lingkungan. 

3) Fungsi pengembangan fungsi dalam mengembangkan potensi serta 

kekuatan yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. 

4) Fungsi adaptasi ialah proses membantu para pelaksana pendidikan 

terhadap minat,bakat,pendidikan, dengan menggunakan informasi 

yang memadai yang besangkutan dengan individu tersbut.
11

 

3.   Konseling 

a. Pengertian konseling 

Kata konseling menurut ASCA (American school counselor 

association) mendefinisikan bahwa konseling adalah hubungan tatap 

muka yan bersifat rahasia, atau dengan kata lain penuh dengan sikap 

pemberian dan penerimaan kesempatan dari seorang konselor kepada 
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klien. Konselor menggunakan keterampilan dan pengetahuannya 

untuk membantu klien dalam proses pemechaan masalah-masalah 

yang dihadapi oleh klien tersebut.
12

 

Tidak jauh berbeda dari yang kemukakan ASCA Tolberd 

memaparkan bahwa konseling merupakan hubungan pribadi yang di 

lakukan melalui proses tatap muka anatar dua orang di mana konselor 

melalui hubungan itu dengan menyediakan situasi belajar dan 

kemampuan belajar yang dimiliki, konseling membantu untuk 

memahami lingkungan, kemungkinan keadaan masa depan yang 

dapat tercipta dengan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya 

untuk kesejahteraan masyarakat atau dirinya sendiri dan tidak luput 

pula untuk memahami diri sendiri. Lebih jelasnya konseling adalah 

suatu proses dalam meentukan pemecahan dari masalah yang ada dan 

menemukan permasalaha serta kebutuhan yang akan datang.
13

 

Berdasarkan pengertian yang ada penulis dapat menyimpulkan 

bahwa konseling merupakan suatu proses membantu individu dalam 

memecahkan berbagai permasalahan yang ada dan menemukan solusi 

untuk mengatasi masalah yang di hadapi individu. Hal ini di lakukan 

untuk mendapatkan kesejahteraan hidup pada inidividu yang 

bersangkutan, dalam penyelesaian masalah yang ada juga tidak luput 
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 H . Prayitno,Prof, Dr.Msc.Ed, Drs, Erman Amti, Dasar-Dasa Bimbingan ,, Jakarta Rineka 
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dari kemampuan dan potensi yang dimiliki klien agar klien juga ikut 

berperan aktif dalam proses pemecahan masalah. 

b. Pengertian komunikasi konseling  

Kumunikasi merupakan suatu cara atau sarana untuk berinteraksi 

dengan orang lain, suatu komunikasi dapat di katakan sukses atau 

tidak di tentukan oleh teknik dalam berkomunikasi itu sendiri. 

Komunikasi yang efektif akan menciptkan hubungan yang nyaman, 

tentram, harmonis, namun begitupun sebaliknya komunikasi yang 

tidak afektif akan menimbulkan berbagai masalah mulai dari 

kesalahpahaman, kemarahan, bahkan komunikasi yang membosankan 

juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Selain itu Ma’rif 

mengemukakan bahwa komunikasi yang efektif adalah apabila pesan-

peasan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain 

dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan apa yang di maksudkan 

oleh komunikator dan dapat melahirkan umpan balik dari komunikan, 

sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua pihak. 
14

 

c. Tujuan konseling 

 Dari berbagai pengertian tentang konseling selanjutnya penulis 

ingin memaparkan tujuan dari konseling, dianataranya sebagai 

berikut:  

1) Mencapai dan memelihara kesehatan mental yang positif pada 

individu yang bersangkutan 
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2) Mencapai keevektifan individu atau pribadi maksudny adalah 

pribadi yang anggup menghitung waktu, tenaga, dan diri sendiri, 

serta bersedia menerima berbagai resiko yang ada seperti 

psikologi, fisik, dan ekonomi. 

3) Penyelesaian masalah hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa 

individu yang mempunyai masalah tidak mampu menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya sendiri dan tentunya membutuhkan 

orang lain dalammenanganinya. 

4) Mendorong individu agar mampu mengambil keputusan yang 

penting bagi diri sendiri. 

5) Mengadakan perubahan perilau pada klien sehingga mendapatkan 

kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan.
15

 

Menurut S. Narayana Rao tujuan konseling adalah memahami 

tingkah laku, perasaan-perasaan, dan motivasi-motovasi para klien, 

namun konselor juga tidak hanya terbatas dalam memahami para 

klien semata namun setiap konselor juga memiliki tujuan yang 

bebeda-beda jika ditinjau dari segi pemanfaatannya. Mengenai tujuan 

ini terdapat dua tujuan yatu tujuan semetara cotohnya adalah 

memberikan kelegaan terhadap klien, sedangkan untuk tujuan jangka 

panjang seperti contoh memberikan klien sebagai pribadi yang lebih 

berguna. Adapun tugas-tugas untuk memenuhi tugas jangka panjang 

seorang koselor dapat dinyatakan dengan: 
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1) To help counselee become self actualizing 

2) To help counselee attain self realization 

3) To help counselee become a fully functioning person
16

 

Mopanggo dalam Hayat (2016) mengemukakan bahwasannya 

setiap individu selalu melakukan komunikasi dengan orang lain dalam 

hidupnya, dalam hal ini dijelaskan secara rinci tujuan dari komunikasi 

konseling dalam kehidupan sehari-hari di antaranya sebagai berikut: 

1) Untuk menemukan informasi yang ada di luar dirinya, sehingga 

dapat dikatakan individu tidak hanya dapat mengenal dirinya 

sendiri saja namun individu tersebut dapat mengenal orang lain 

yang beriteraksi dengan dirinya. Dan pengenelan terhadap diri ini 

dapat diperoleh dari umpan balik yang diberikan oleh komunikan 

atau lawan bicara. 

2) Untuk membina hubungan, dengan kata lain dalam proses 

konseling seorang konselor dapat menjalin hubungan yang baik 

dengan klien sehingga mempermudah konselor dalam 

memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan klien. 

3) Untuk meyakinkan yaitu dengan adanya komunikasi konseling 

seorang konselor dapat merubah sikap dan tingkah laku klien 

dengan memberikan bebrbagai argumen serta bukti-bukti 

sehingga seseorang dapat terpengaruh, misalnya seorang konselor 
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bisa saja meyakinkan klien bahwa semua masalah pasti berlalu 

dan semuanya akan dapat di atasi. 

4) Untuk bermain ialah dengan komunikasi konseling seseorang 

dapat bermain di dalamnya misalnya saja konselor bisa saja 

melakukan lelucon terhadap klien jika sudah di lihat kondisi klien 

memungkinkan untuk diberikan lelucon tertentu. 
17

 

d. Ciri-ciri konselor yang efektif  

Menurut  Einsenberg dan Delaney, karakteristik konselor yang baik 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Terampil dalam mendapatkan keterbukaan 

2) Mampu menjangkau wawasan yang luas, sama halnya dengan 

mereka mendapatkan keterbukaan. 

3) Membangkitkan rasa percaya, keyakian, dan kredibilitas dari 

klien. 

4) Berkomunikasi dengan hati-hati dan mengharagai klien. 

5) Berusaha memahami bukannya menghakimi klien.  

6) Mampu bernalar secara sistematis dan berpola fikir sistemis. 

7) Mampu mengidentifikasi pola tingkah laku yang merusak diri dan 

membantu orang lain untuk berubah ke hal yang lebih baik. 

8) Terampil membantu orang lain melihat diri sendiri dan merespon 

secara tidak deversif terhadap prtanyaan siapakah saya?
18
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e. Jenis layaan bimbingan konseling 

1) Layanan orientasi layanan inilah layanan yang diberikan kepada 

siswa untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap 

lingkungan yang baru dimasuknya. 

2) Layanan informasi pelayanan yang digambarkan bersamaan 

dengan pelayanan orientasi yaitu memberikan peahaman kepada 

individu berbagai hal diperlihatkan untuk menjalani suatu tugas 

atau kegiatan. 

3) Layanan bimbingan belajar bimbingan ini merupakan bentuk 

layanan yang penting diberikan, karena pada dasarnya kegagalan 

yan dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh 

rendahnaya intelegensi atau kebodohan, namun sering pula 

kegagalan itu disebabkan karena tidak mendapatkan layanan 

bimbingan yang baik. 

4) Layanan konseling perorangan apabila bimbingan dan konseling 

kelompok mengarahkan layanan kepada sekelompok individu 

maka justru sebaliknya pelayanan konseling perorangan mengacu 

kepada individu atau klien orang perorang, atau dengan kata lain 

pelayanan khusus dalam hubungan langsung bertatap muka antara 

konselor dan klien. 

5) Layanan penempatan penyaluran 

Banyak dari individu yang mengalami kesulitan dalam 

menentukan pilihan, kesamaan minat dan hobinya tidak 
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tersalurkan dengan baik, maka dari itu mereka memerlukan 

seseorang untuk mengoptimalkan potensi yang ada.
19

 

  4.     Tunagrahita  

a. Pengertian tunagrahita  

 Tunagrahita merupakan suatu kelainan dalam perkembangan 

mental yang disebabkan karena rendahnya tingkat kecerdasan. Seorang 

anak dengan gangguan tunagrahita rendah memiliki tingkat kecerdasan 

antara 50-75. Sekalipun dengan tingkat mental yang subnormal demikian 

dipandang masih mempunyai potensi untuk menguasai mata pelajaran di 

tingkat sekolah dasar. Keterbatasan keceradasan yang dimiliki oleh anak 

tunagrahita sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupannya dan 

keterbatasan tersebut akan sangat kelihatan terutama dalam mental, 

akademik komunikasi dan sosial.
20

 

 Berdasarkan pemaparan yang ada dapat disimpulkan bahwasannya 

yang dimaksud dengan anak tunagrahita adalah anak dengan tingkat 

kecerdasan di bawah rata-rata sehingga sulit dalam mengingat sesuatu.  

b. Klasifikasi tunagrahita  

 Menurut Somantri, setiap klafikasi yang berhubungan dengan 

penderita tunagrahita tidak pernah bisa terlepas dari pengukuran tingkat 

intelegensi yang terbagi ke dalam tiga klafikasi sebagai berikut: 

1) Tunagrahita ringan atau sering disebut dengan istilah Marron dan 

Debil penderita tunagrahita ringan ini mempunyai IQ antara 69-55 
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angka ini mengacu kepada skala Wechler. Penderita tungrahita ringan 

masih bisa dididik dan dilatih. 

2) Tunagrahita sedang atau sering disebut dengan imbesil. Siswa dengan 

kelainan ini memiliki IQ antara 54-40 angka ini mengacu kepada skala 

Wechler.
21

 Penderita tunagrahita sedang masih bisa diajak 

berkomunikasi namun tidak terlalu mahir dalam menulis, membaca, 

dan berhitung. Anak tunagrahita ringan termasuk ke dalam kolompok 

yang tingkat kecerdasan dan sosialnya terhambat, namun tidak 

menutup kemungkinan untuk mereka mengalami perkembangan dalam 

bidang akadamik, kemampuan kerja, dan penyesuaian sosial.
22

 

3) Tunagrahita berat atau sering disebut juga dengan istilah idiot, 

mengacu pada skala Wechler penderita kelainan ini mempunyai IQ 39-

25. Anak dengan kelainan ini sangat memerlukan pengawasan khusus 

hal ini dikarenakan ia tidak mmpu mengurus dirinya sendiri apalagi 

untuk menghindarkan diri dari bahaya.  

c. Karakteristik anak tunagrahita  

1) Mempunyai dasar fisioligis, sosial, dan emosional yang sama seperti 

anak-anak normal. 

2) Mempunyai perilaku yang tidak bisa mengatur diri sendiri. 

3) Mempunyai permasalahan yang berkaitan erat dengan perilaku sosial. 
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4) Mempunyai masalah yang berkaitan dengan bahasa dan pengucapan 

yang tidak jelas. 

5) Mempunyai masalah yang berkaitan dengan karakteristik belajar. 

6) Kurang mampu dalam proses berkumunikasi. 

7) Mempunyai kelainan pada sensori gerak.
23

 

d. Penyebab terjadinya tunagrahita  

Menurut Kirk penyebab tunagrahita disebabkan oleh 2 faktor di antaranya 

yaitu karena faktor endogen yaitu faktor ketidaksempurnaan psikobiologis 

dalam memindahkan gen. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

tungrahita adalah faktor eksogen yaitu faktor yang terjadi akibat 

perubahan patologis dari perkembangan normal. 
24

 

 

5.      Maladjustment  

a. Pengertian maladjustment  

 Menurut Lazarus dalam Hastuti adjustment involves a 

reaction of the person to demand in posed upon him. Dengan kata 

lain penyesuaian diri terjadi karena adanya tuntutan yang 

dibebankan pada diri individu.
25

 

 Tidak jauh berbeda dari yang dikemukakan oleh Lazarus 

Sigmund Freud maladjustment adalah sebuah tuntutan dari seorang 

anak yang membutuhkan dan menginginkan kasih sayang. Dengan 
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kata lain setiap makhluk hidup membutuhkan cinta dan kasih 

sayang karena setiap individu pastilah mempunyai satu masalah 

yang tidak dapat di selesaikan sendiri dan membutuhkan orang lain 

dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
26

 

 Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Siti Sudari 

mengemukakan bahwa penyesuaian diri adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh manusia di sepajang hidupnya, karena pada 

dasarnya individu ingin mempertahankan eksistensi dirinya. 

Dengan kata lain juga sejak lahir individu berusaha  memenuhi 

kebutuhan psikis, sosial dan fisik. Pemenuhan kebutuhan itu terjadi 

karena adanya dorongan-dorongan yang mengharapkan ada 

pemuasan pada jiwa individu, maka jika berbangga kebutuhan 

tersebut tidak tercapai dari sinilah individu akan mengalami 

maladjustment atau kata lainya ketidakmampuan individu dalam 

melakukan penyesuaian diri dan lingkungan terhadap lingkungan.  

 Selain itu dalam buku yang ditulis oleh Muammad Ali dan  

M.Ansori juga memaparkan secara rinci pengertian dari 

maladjustment adalah ketidakmampuan individu dalam 

mengembangkan atau mengasah pola tingkah laku agar berhasil 

diterima oleh lingkungan masyarakat.
27
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Tidak jauh berbeda dari yang pendapat di atas Fahmy juga 

mengungkapkan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses 

yang dinamis di mana proses tersebut bertujuan untuk menciptakan 

perilaku individu agar terciptanya kesinambungan antara individu 

yang bersangkutan dengan lingkungannya.
28

 

Maladjustment merupakan kebalikan dari well adjusted person 

yang menunjukkan ketidakmampuan individu memberikan respon 

efektif, efisien, dan memuaskan tehadap suatu keadaan tertentu. 

Maladjustment dapat mempengaruhi proses perkembangan 

individu dan kehidupan sosialnya. Orang yang mengalami 

penyesuaian diri yang buruk akan mengalami kegagalan dalam 

berinteraksi, mengekpresikan perasaan secara utuh dan 

menunjukkan diri kepada orang lain.
29

 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dipaparkan di atas 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya yang dimaksud 

dengan maladjustment adalah suatu proses penyesuaian diri yang 

salah dari individu terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya 

sehingga dari hal tersebut secara otomatis akan menimbulkan 

berbagai gangguan atau masalah baik pada individu yang 

bersangkutan atau orang yang ada di sekitarnya.  
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b. Penyebab terjadinya maladjusment  

 Sebagai seorang konselor yang baik tentunya akan lebih 

efektif kita mengetahui berbagai macam penyebab terjadinya  

maladjusment yang terjadi pada individu, maka dari itu penulis 

akan sedikit memaparkan apa saja faktor penyebab terjadinya 

maladjustment yang terjadi pada individu tersebut di antaranya 

sebagai berikut:  

1) Pengaruh orang tua merupakan suatu hal yang penting dalam 

proses penyesuaian diri dalam hal ini orang tua wajib mengerti 

dan menjalankan secara konsekuen masalah perkembangan dan 

pendidikan yang dialami oleh seorang anak. Karena jika 

ditinjau lebih lanjut dalam setiap anggota keluarga tentunnya 

masing-masing mempunyai kepribadian yang berbeda. Maka 

dari itu di butuhkannya interkasi yang intens dan dinamis. 

Karena kurangnya perhatian dari orang tua akan memberikan 

andil kepada pembentukan kepribadian anak. 

2) Lingkungan sekolah setiap anak tentunya mempunyai 

kemampuan yang berbeda-beda di dalam aktifitas belajar 

mengajar, sikap guru, teman, serta sarana fisik sekolah akan 

mempengruhi proses penerimaan pelajaran, sebagai contoh 

anak yang bersekolah karena keterpaksaan dari orang tua pada 

hakikatnya mereka akan mengalami tekanan dalam proses 
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belajar mengajar sehingga hal inilah yang dapat menimbulkan 

ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

 Selain itu Soefarwoto mengungkap ada dua faktor 

terjadinya maladjustment yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal, di mana dalam kedua faktor tersebut dijabarkan 

sebagai berikut:  

1) Faktor internal meliputi pertama: motif yaitu motif-motif 

sosial seperti berprestasi, dan berefaliasi. Kedua: konsep 

diri yaitu bagaimana individu memandang dirinya sendiri 

baik dari aspek sosial, psikologi, fisik, ataupun aspek 

akademik. Individu dengan aspek diri yang tinggi akan 

semakin mudah dalam melakukan penyesuaian diri yang 

menyenangkan dibandingkan dengan individu yang 

memiliki aspek diri yang rendah. Ketiga: persepsi yaitu 

penilaian atau pengamatan terhadap objek tertentu baik 

melalui proses kognisi maupun afeksi untuk membentuk 

konsep tentang suatu objek. Keempat: sikap adalah 

kecenderungan individu untuk berperilaku positif maupun 

negatif. Individu yang berperilaku positif terhadap segala 

sesuatu yang dihadapi akan lebih mudah melakukan 

penyesuaian diri yang baik dibandingkan individu yang 

berperilaku negatif. Kelima: intelegensi adalah suatu modal 

untuk menalar sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar 
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dalam melakukan penyesuaian diri individu. Keenam: 

kepribadian pada dasarnya tipe kepribadian yang lebih 

mudah berinteraksi ataupun mudah melakukan penyesuaian 

diri dengan lingkungan adalah tipe kepribadian ektrovert 

karena tipe kepribadian ini lebih bersifat dinamis 

dibandingkan dengan tipe kepribadian yang introvert yang 

masih kaku.  

2) Faktor eksternal meliputi pertama keluarga terutama pola 

asuh orang tua pada dasarnya pola asuh yang demokratis 

dan keterbukaan akan lebih besar memberikan peluang 

terhadap remaja untuk melakukan penyesuaian diri dengan 

lingkungan kedua kondisi sekolah yang sehat akan 

memberikan landasan kepada siswa untuk dapat melakukan 

penyesuain diri secara dinamis. Ketiga kelompok sebaya 

tentunya dalam dunia pendidikan seorang individu 

mempunyai banyak teman sebaya, dari sinilah dapat 

mempengaruhi individu dalam melakukan penyesuaian diri 

dengan adanya teman sebaya dapat timbulnya dua 

kemungkinan untuk individu tertentu di antaranya adalah 

dapat menguntungkan dan dapat pula merugikan individu 

yang bersangkutan. keempat prasangka sosial adalah 

kecendrungan dari masyarakat memberikan prasangka 

terhadap individu seperti misalnya memberi label negatif 
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terhadap individu yang bersangkutan di mana prasangka 

tersebut akan menjadi kendala tersendiri dalam melakukan 

penyesuaian diri. Kelima hukum dan norma yang berlaku 

dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi penyesuaian 

diri individu terutama masyarakat yang benar-benar 

menegakkan norma dan hukum yang berlaku di 

lingkungannya.
30

 

c. Bentuk-bentuk Maladjusment  

 Berbicara masalah bentuk dari maladjustment peneliti 

memberikan beberapa contoh seperti misalnya perasaan emosional 

terhadap guru, suka membangkang terhadap peraturan yang 

ditetapkan oleh lembaga pendidikan, hilangnya minat belajar, dan 

lain sebagainya. Dengan demikian kebiasaan tersebut haruslah 

dihilangkan sejak dini karena jika ditinjau dari berbagai aspek hal 

ini dapat merugikan semua pihak yang terkait.
31

 

 Penyesuaian diri yang menyimpang ditandai dengan 

timbulnya hal-hal sebagai berikut: 

1) Inferiority atau perasaan rendah diri di pengaruhi oleh beberapa 

aspek di antaranya fisik yang lemah contoh cacat, wajah tidak 

menarik, kerdil dan lain sebagainya. Lingkungan yang tidak 

kondusif lebih tepatnya hubungan interpersonal dalam keluarga 

yang kurang harmonis. Aspek psikologis sebagai contoh 
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kecerdasan di bawah rata-rata yang di sebabkan karena frustasi 

secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan mendasar. 

2) Inadequacy (perasaan tidak mampu) adalah ketidakmampuan 

seseorang dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dari lingkungan.  

3) Perasaan gagal perasaan ini sangat dekat dengan perasaan tidak 

mampu hal ini karena jika seseorang berfikir bahwa ia tidak 

mampu maka ia berfikir akan mengalami kegagalan. 

4) Perasaan menyerang merupaka suatu bentuk dari keadaan 

frustrasi yang meningkat.   

d. Aspek-aspek penyesuaian diri yang salah (maladjustment)  

Berbicara masalah aspek-aspek penyesuaian diri ada beberapa 

pendapat tentang hal ini di antaranya yang dikemukakan oleh Fahmy 

tentang dua aspek penyesuaian diri terhadap lingkungan di antaranya 

sebagai berikut: 

1) Aspek pribadi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

individu agar individu tersebut dapat menerima segala aspek yang 

ada pada dirinya sendiri di mana semua itu bertujuan untuk 

tercapainya hubungan yang efektif antara lingkungan dan dirinya. 

Secara garis besar individu tersebut dapat mengetahui kelebihan 

dan kekurangan yang ada pada dirinya sehingga ia mampu 

bertindak sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Ada beberapa 

hal yang dapat dilihat dari seseorang yaitu dengan adanya rasa 

benci, dongkol, lari dari tanggung jawab, bahkan sampai tidak 
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percaya terhadap diri sendiri. Sedangkan kegagalan penyesuaian 

pribadi dapat dilihat dengan kecemasan yang berlebihan, 

ketidakpuasan, mengeluhkan nasib yang menimpanya, serta 

guncangan emosi yang berlebihan.   

2) Penyesuaian sosial tidak dapat dipungkiri bahwasannya kehidupan 

dalam bermasyarakat tentunya saling mempengaruhi satu sama 

lain. 

Tidak jauh berbeda dari yang dikemukakan Fahmy albert dan 

emont dalam Fani mengemukakan tentang empat (4) aspek dalam 

penyesuaian diri sebagaimana tertera di bawah ini: 

a) Aspek mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri ialah 

kemampuan yang dapat ditunjukkan dengan kesadaran diri 

yang didukung akan kelemahan sikap yang sehat terhadap diri 

sendiri. 

b) Aspek individu telah mengenal dirinya sendiri yang mengacu 

kepada sikap yang realistik sehingga mendorong individu 

tersebut ke dalam hal penerimaan diri.  

c) Aspek mengendalikan diri yaitu individu mampu mengontrol 

dan mengarahkan diri sendiri baik itu terhadap emosi, 

kebiasaan, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan norma-

norma yang ada. Pengendalian diri dimungkinkan individu 

dapat mencapai fase kematangan sehingga segala bentuk 
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kegagalan kemungkinan besar dapat teratasi dengan 

semestinya.  

d) Aspek rasa puas terhadap seuatu yang telah dilakukan dengan 

kata lain individu menganggap bahwa segala sesuatu itu 

sebagai pengalaman dan apabila sesuatu tersebut telah 

terpenuhi maka ia akan merasa puas terhadap apa yang telah ia 

lakukan.  

e. Tingkatan maladjusment  

 Setelah membahas mengenai pengertian, faktor dan bentuk 

dari maladjustment peneliti mengelompokkan tingkatan dari 

maladjustment sebagai berikut :  

1) Maladjusment ringan yaitu tekanan kejiwaan yang disebabkan 

karena ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri 

yang masih dalam tahap ringan dalam artian individu masih 

mampu mengatasi gejala-gejala kejiwaan itu dengan sendiri.  

2) Maladjustment berat adalah tekanan kejiwaan yang disebabkan 

karena ketidakmampuan individu dalam rangka menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. Sehingga mengakibatkan individu 

tersebut mengalami guncangan kejiwaan dan tidak mungkin 

dapat mengatasi masalah tersebut tanpa bantuan orang lain.  
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f. Pendekatan aliran psikologi terhadap penyesuaian (maladjustment) 

 Berikut ini merupakan pendekatan aliran psikologi terhadap 

penyesuaian diri yang dikemukanan Calhoun dan Accolela dalam 

Irfani (2014) sebagai berikut: 

1) Psikoanalisa menurut Freud proses penyesuain diri individu 

tergantung pada keterpuasan atau tidaknya naluri pada fase 

awal perkembangan manusia. Seperti misalnya apabila pada 

masa tersebut terjadi pengalaman yang tidak baik di waktu 

menyusui, terjadi keadaan tertekan, dan ketidakkonsistenan 

orang tua dalam menerapkan pelatihan yang sesuai bagi anak, 

maka kemungkinan anak akan mengalami konflik yang berat 

dalam mengatur ego yang ada pada dirinya dan akan 

menghambat kecerdasan fiksasi dan regresi pada anak. Fiksasi 

adalah proses di mana anak mengalami kemunduran pada fase 

sebelumnya. Sebagai contoh anak yang mengalami fiksasi 

individu sering terlihat memainkan bibir dan lidah, bertingkah 

laku biasa dan terlihat seperti orang yang kelaparan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya orang yang melakukan penyesuaian diri pada 

dasarnya terkait oleh id akan tetapi ada faktor ego yang 

mendorongnya sehingga individu mampu mengatasi konflik 

yang ada.  
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2) Behavioral adalah teori yang dikembangkan sebagai bentuk 

reaksi dari teori psikoanalisa teori ini mengemukakan 

bawasannya manusia tidak bisa di terangkan hanya dengal hal 

yang tidak bisa di amati dan id, ego, super egonya tidak dapat 

diukur. Melalui hal ini pendekatan behavioural mengajukan 

bahwa psikologi harus di pelajari berdasarkan rumusan yang 

khusus, tingkah laku yang dapat di ukur, benda-benda yang 

dapat di lihat, dan sebab yang dapat  di lihat dari tingkah laku 

tersebut. Namun seiring dengan perkembangan pola fikir 

manusia maka pemikiran tentang teori ini semakin beragam 

sehingga banyak ahli psikologi mengatakan bahwa tingkah 

laku manusia tidak hanya dapat di jelaskan dengan rewerd dan 

fanisment saja namun di luar sana ada pikiran, perasaan, dan 

kejadian internal yang harus di pertimbangkan lagi.  

3) Behavioral cognitive penyesuain yang baik merupakan 

kemampuan individu untuk mengartikan kejadian-kejadian 

secara real dan akal yang positif sehingga menghasilkan hal 

yang dapat menyempurnakan penyesuain diri.  

4) Humanistic adalah aliran psikologi yang mendang 

bahwasannya penyesuaian diri yang ideal merupakan lebih dari 

sekedar penyesuaian diri yang sederhana. Lebih jelasnya 

Maslow menjelaskan penyesuain yang di ajarkan oleh teori 

psikologi sebelumnya yaitu psikoanalisa dan behaviuoral 
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merupakan pemenuhan secara biologis, belajar menghargai diri 

sendiri, dan lain sebagainya hanya merupakan sebuah persiapan 

untuk menghadapi tantangan yang lebih tinggi yaitu aktualisasi 

diri sebagai pemenuhan secara sempurna potensi unik 

seseorang. 
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C. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Dalam penelitian tentang pengaruh guru bimbingan dan konseling Islam 

peneliti akan menjabarkan tahap-tahap dari sistematika pembahasan di 

antaranya : 

1. Bab 1 pada penelitian ini berisi tentang latar belakang masalah yaitu 

mengapa peneliti memilih judul tersebut sebagai penelitiannya. Hal ini 

terlihat dari fenomena dan fakta yang ada yaitu dalam dunia pendidikan 

siswa seharusnya dapat melakukan penyesuaian diri yang positif, namun 

pada kenyataanya banyak dari siswa terutama siswa penderita tunagrahita 

yang tidak mampu melakukan penyesuaian diri yang positif terhadap 

lingkungan dan justru menyebabkan terjadinya penyesuaian diri yang 

salah atau maladjustment sehingga bertampak negatif baik untuk diri siswa 

ataupun orang lain.  

Selain itu pada bab 1 juga memuat tentang rumusan masalah, tujuan dari 

penelitian, dan kegunaan penelitian yang secara keseluruhan telah 

diuraikan secara rinci.  
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2. Pada bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori di mana di 

dalamnya berisi tentang penelitian yang sebelumnya dan apa saja yang 

menjadi perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, sedangkan kerangka teori berisi tentang teori-teori 

yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan.  

3. Pada bab 3 berisi tentang metode penelitian yaitu memaparkan tentang 

proses-proses pra penelitian, dan  penelitian. 

4. Pada bab 4 tentang penyajian data dan analisis di mana pada bab ini akan 

dipaparkan berbagai hal diantaranya gambaran umum lokasi penelitian, 

bentuk-bentuk maladjustment pada siswa tunagrahita di sekolah luar biasa 

negeri 1 Bantul, faktor penyebab terjadinya maladjustment pada siswa 

tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul, dan peran guru 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi maladjustment pada siswa 

tunagrahita di sekolah luar biasa negeri 1 Bantul.  

5. Pada bab 5 berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

6. Bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan 

riwayat hidup peneliti. 
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