
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu proses dinamis dalam kehidupan yaitu penyesuaian diri. Menurut 

Schneiders yang dikutip oleh Desmita yaitu penyesuaian diri yang bertujuan untuk 

mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih seirama antara diri 

sendiri dan lingkungannya (Desmita, 2010 : 189). Kemudian Desmita (2015 : 78) 

menyatakan bahwa proses penyesuaian diri yang terjadi pada setiap individu akan 

dihadapkan pada suatu kondisi di lingkungan baru yang membutuhkan respon-

respon yang bersifat verbal dan nonverbal.   

Namun tidak semua individu berhasil dalam menyesuaikan diri sebab 

memiliki banyak rintangan, baik dari dalam maupun dari luar. Beberapa individu 

ada yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif, namun ada pula yang 

gagal dalam melakukan penyesuaian diri secara positif sehingga mengakibatkan 

individu melakukan penyesuaian diri yang salah kemudian penyesuaian diri yang 

salah dapat memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan dimana individu 

tersebut berada. Adapun tanda pengaruh negatif tersebut adalah individu yang 

kehilangan status dalam masyarakat, melakukan penyimpangan perilaku di mata 

hukum dan lingkungan serta mengalami kesepian atau kehampaan akibat tidak 

adanya hubungan yang hangat terhadap orang lain.  

Penyesuaian diri dibutuhkan dalam menghadapi perubahan lingkungan dan 

budaya yang akan dihadapi seseorang, terkhusus mahasiswi yang bertempat tinggal 

di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. Tidak seperti asrama atau kos pada umumnya 

disekitar IAIN Kendari. Pada Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari 
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terdapat pembagian kamar dan teman kamar yang diacak sehingga mahasiswi tidak 

bisa memilih teman. Mahasiswi dituntut mampu berinteraksi dengan teman dan 

lingkungan baru yang akan mempengaruhi konsep dirinya dan dalam tuntutan 

tersebut maka penyesuaian diri akan sangat dibutuhkan ketika seseorang mejumpai 

ataupun menempati sebuah lokasi baru.  

Pada penelitian ini, subjek penelitian berasal dari mahasiswi angkatan 2018 

yang telah bertempat tinggal di Ma’had sejak awal semester 2. Mahasiswa tersebut 

berpindah tempat tinggal ke Ma’had sebab keharusan setelah menjadi mahasiswi 

penerima beasiswa Bidikmisi IAIN Kendari tahun 2018 yang berjumlah 109 orang. 

Berikut tabel mahasiswi penerima Bidikmisi tahun 2018 : 

Tabel 1. Jumlah Mahasiswi Penerima Beasiswa Bidikmisi Tahun 2018 

No Fakultas Jumlah Mahasiswi 

1. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 69 

2. Ekonomi dan Bisnis Islam 11 

3. Ushuluddin, Adab dan Dakwah 16 

4. Syariah 13 

 Jumlah  109 

Sumber data diolah dari Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari 

Mahasiswi angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari bukan 

saja berasal dari fakultas yang berbeda-beda tetapi juga berasal dari daerah 

lingkungan yang berbeda-beda. Berdasarkan data dari Ma’had Al-Jami’ah IAIN 

Kendari bahwa mahasiswi yang tinggal rata-rata berasal dari Sulawesi Tenggara 

sebanyak 97%, kemudian Sulawesi Selatan 2%, dan Sulawesi Tengah 1%. 

Keberagaman tersebut menyebabkan mahasiswi memiliki kebudayaan yang 

berbeda-beda, kebudayaan tersebut meliputi apa yang seseorang pikirkan, 
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bagaimana cara seseorang bertindak dan apa yang dimilikinya. Kebudayaan yang 

berbeda-beda tersebut menyebabkan mahasiswa perlu melakukan penyesuaian diri. 

Mahasiswi angkatan tahun 2018 pada Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari 

berjumlah 109 orang yang merupakan subjek penelitian pada penelitian ini. Dari 

109 orang tersebut, terdapat 9 orang yang belum tinggal di Ma’had dan 1 orang 

merupakan mahasiswi tidak aktif di tahun 2019. Peneliti hanya mengambil 99 data 

mahasiswi yang masih bertempat tinggal di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari.  

Pada Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari terdapat Musyrifah. Musyrifah 

adalah salah satu istilah yang digunakan dalam ruang lingkup asrama. Musyrifah 

disematkan kepada kakak-kakak tingkat asrama yang telah lulus dalam serangkaian 

tes untuk mengabdi dan membimbing mahasiswi baru yang masuk ke asrama. 

Karena tuntutan lingkungan di Ma’had maka mahasiswi akan melakukan 

penyesuaian diri. Tuntutan lain Mahasiswi Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari 

adalah meningkatkan prestasi belajar karena salah satu syarat penerima beasiswa 

bidikmisi adalah nilai Indeks Prestasi minimal 3,25. Sehingga mahasiswi perlu 

belajar lebih giat untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai Indeks Prestasi 

tidak kurang dari 3,25. Selain belajar yang giat, penyesuaian diri juga sangat 

diperlukan agar tidak mengganggu proses belajarnya dalam perkuliahan. 

Gambaran awal yang ditemukan peneliti adalah gambaran salah satu 

mahasiswi di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari mengenal kelebihan dan 

kelemahannya. Dari wawancara tersebut, A mengatakan dirinya mengetahui 

kelemahannya adalah ibu, segala hal tentang ibu adalah bagian dari hidupnya, 

sedikit saja rasa sakit yang ibunya alami adalah bagian dari kegagalannya. 

Kelebihannya adalah tidak pernah mau mendengarkan hal-hal yang membuatnya 
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jatuh, hal itu prinsip nomor satu dan apapun yang diniatkannya harus tercapai 

bagaimanapun bentuk kerumitannya. A senang pada dirinya dan menerima segala 

apapun yang ada pada dirinya bagaimanapun kurangnya, sebab jika dia tidak 

menerimanya maka dia tidak akan menikmati hidup yang sesungguhnya (A, 

komunikasi personal, Oktober 16, 2019). 

Selain A, peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswi Ma’had lainnya 

yaitu PR. Peneliti menemukan bahwa PR mengalami kesulitan menyesuaikan diri 

karena malu terhadap teman-teman baru sehingga memaksa dirinya untuk 

berkomunikasi dengan lingkungannya, kemudian semakin hari PR merasa terbiasa 

untuk berkomunikasi bahkan menganggap teman-teman di Ma’had sebagai 

keluarga. Awalnya PR merasa kurang cocok dengan teman sekamar dimana ia perlu 

mengambil inisiatif terlebih dahulu dari pada teman-teman sekamarnya yang lain. 

Insiatif yang dilakukan berupa belanja keperluan makan, memasak, makan, mandi, 

kemudian perlu untuk memberitahukan kepada teman sekamar tentang hal yang 

disukai dan tidak disukainya tanpa menyinggung perasaan teman sekamarnya 

adalah kesulitan yang sangat dirasakan oleh PR selama tinggal di Ma’had Al-

Jami’ah IAIN Kendari (PR, komunikasi personal, Desember 10, 2019). 

Perilaku manusia akan bergantung pada cara dia memandang dirinya sendiri 

dan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya yang kemudian hasil 

dari interaksi seseorang dengan lingkungannya akan membentuk penyesuaian diri. 

Oleh karena itu Konsep diri memiliki peranan penting bagi seseorang dalam 

menentukan perilakunya.  

Konsep diri seseorang bukanlah hasil bawaan dari lahir melainkan terbentuk 

dari pengalaman interaksi individu dengan sekitarnya. Berbagai hasil 
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pengalamannya yang berkaitan dengan keadaan dirinya kemudian disadari oleh 

individu tersebut sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda-beda terhadap 

dirinya. Sebagaimana pendapat Rogers yang dikutip oleh Feist dan Feist (2008 : 

275) bahwa konsep diri dalam diri individu mencakup semua aspek-aspek untuk 

menjadi individu, dan pengalaman seseorang yang dirasakan sebagai suatu bentuk 

kesadaran oleh individu.  

Dalam sebuah penelitian oleh Fredi Afriansyah dengan judul penelitian 

“Hubungan antara konsep dir dengan penyesuaian diri dalam menghadapi 

permasalahan yang ada pada masyarakat padat penduduk di RW 08 Kelurahan 

Penjaringan”. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa ada korelasi yang positif 

antara konsep diri dengan penyesuaian diri dalam menghadapi permasalah yang ada 

pada lingkungan padat penduduk (Afriansyah, 2013 : 1). Kemudian penelitian oleh 

Retna Churniyawati dengan judul penelitian “Hubungan antara konsep diri dengan 

penyesuaian diri siswa kelas X MAN 3 Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini juga 

menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara konsep diri dan 

penyesuaian diri sebesar 75,7%. (Churniyawati, 2017 : xi). 

Di kehidupan manusia, setiap hari terjalin hubungan interpersonal yang 

memiliki peran sangat penting dalam kehidupan. Komunikasi interpersonal 

menjadi hal yang melekat dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. 

Keberhasilan hubungan interpersonal dimulai dengan komunikasi interpersonal 

yang baik dilingkungannya akan tetapi banyak individu yang mengabaikan 

pentingnya membangun komunikasi interpersonal.  

Menurut Effendy (2017 : 125) menyatakan bahwa komunikasi interpersonal 

merupakan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka antara satu orang atau 
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lebih, yang memungkinkan setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat 

menangkap reaksi atau tanggapan orang lain secara langsung, baik secara verbal 

ataupun nonverbal. Hardjana (2003 : 56) menyatakan komunikasi akan melepaskan 

beban mental dan psikologis sehingga seseorang akan mendapatkan keseimbangan 

dalam hidupnya. Sehingga hal tersebut menjadi senada yang dikemukakan oleh 

Sunarto dan Hartono (2002 : 67) dalam bukunya yang menyatakan bahwa salah satu 

kriteria dari penyesuaian diri yaitu kematangan emosional dan tidak menunjukkan 

adanya ketegangan emosional.  

Manusia dibedakan dengan makhluk lain melalui akalnya, sehingga Allah 

yang mengajari kita untuk berkomunikasi menggunakan akal pikiran dan 

kemampuan bahasa yang dianugerahkan-Nya kepada kita, sebagaimana firman 

Allah SWT : 

 ß≈ oΗ ÷q§�9$# ∩⊇∪   zΝ ¯= tæ tβ# uö� à) ø9$# ∩⊄∪   šYn= y{ z≈ |¡Σ M} $# ∩⊂∪   çµyϑ ¯= tã tβ$u‹ t6ø9 $# ∩⊆∪    

Terjemahnya:  

“(1) (Tuhan) yang Maha pemurah, (2) Yang telah mengajarkan Al-

Quran, (3) Dia menciptakan manusia. (4) Mengajarnya pandai 

berbicara.” (Qur’an 55:1-4) 

Berbicara sejak kecil belum dapat dikatakan sudah mampu memahami dan 

melakukan komunikasi dengan baik. Memahami komunikasi khususnya 

komunikasi manusia berarti memahami sesuatu yang terjadi selama komunikasi 

berlangsung, mulai dari penyebab komunikasi terjadi, akibat dari komunikasi yang 

berlangsung, serta hal yang akan dilakukan agar dapat mempengaruhi dan 

memaksimumkan hasil-hasil dari kejadian tersebut. Komunikasi dilakukan dimana 

saja, melalui komunikasi kita saling membentuk pengertian, persahabatan, kasih 
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sayang, dan pengetahuan dengan cara ditumbuhkan, dipelihara dan juga 

diabadikan. 

Akan tetapi melalui komunikasi juga dapat menimbulkan perpecahan, 

menghidupkan permusuhan, memupuk kebencian, menghalangi kemajuan dan 

menghambat pemikiran. Hal tersebut menjadikan komunikasi sangat penting, 

sangat meluas, sangat melekat pada diri kita sehingga kita semua merasa 

komunikasi adalah hal alami yang dapat dipelajari. Oleh karena itu, Hubungan yang 

terjalin sesama manusia dapat ditingkatkan dengan memahami dan memperbaiki 

komunikasi yang akan kita lakukan.  

Hubungan komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri terlihat dari 

penelitian oleh Ahmad Mustain dengan judul penelitian “Hubungan komunikasi 

interpersonal dengan penyesuaian diri perserta didik kelas XI SMA Negeri 6 Kediri 

tahun ajaran 2014/2015” penelitian tersebut dilatarbelakangi hasil pengamatan dan 

pengalaman bahwa masih banyak siswa sekolah menengah atas yang masih belum 

bisa menyesuaikan diri baik dengan teman-teman maupun guru sehingga 

menghambat perkembangan mental dan belajar siswa. Hasil penelitian tersebut 

bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara komunikasi interpersonal dan 

penyesuaian diri siswa (Mustain, 2015 : 5).  

Namun pada penelitian oleh Aulia Budi Septanti Sari dan Olievia 

Prabandini Mulyana dengan judul penelitian “Hubungan antara komunikasi 

interpersonal dengan penyesuaian diri pada guru di Sekolah Dasar yang merger” 

menemukan hasil penelitian yang berbeda yaitu tidak ada hubungan antara 

komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada subjek penelitian. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil analisis korelasi menunjukkan nilai signifikansinya 0,401 
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(p>0,05), hasil tersebut juga dikarenakan adanya kemungkinan faktor lain yang 

lebih berpengaruh pada penyesuaian diri dibandingkan dengan komunikasi 

interpersonal (Sari dan Mulyana, 2015 : 1).  

Menurut Schneiders sebagaimana dikutip oleh Ali dan Asrori (2010 : 89-

90) ada lima faktor yang dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri yaitu kondisi 

fisik, kepribadian, proses belajar, lingkungan, serta agama dan budaya. 

Sebagaimana dikatakan oleh Garungan (2004 : 46) bahwa pada dasarnya 

penyesuaian diri terbagi atas dua aspek yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian 

sosial. Penyesuaian pribadi berkaitan dengan konsep diri dan penyesuaian sosial 

berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Maka bukan saja komunikasi 

interpersonal yang mempengaruhi penyesuaian diri seseorang tetapi juga 

dibutuhkan konsep diri mempengaruhi penyesuaian diri seseorang serta 

menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar mengenal dirinya dan 

lingkungannya. Jika konsep diri dan komunikasi interpersonal tinggi maka 

penyesuaian diri tinggi pula. 

Konsep diri dan komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap 

penyesuaian diri, hal tersebut didukung dengan hasil penelitian oleh Elsyah Putri 

dengan judul penelitian “Hubungan antara konsep diri dan komunikasi 

interpersonal dengan penyesuaian diri pada remaja putri overweight di SMA 

Shafiyyatul Amaliyah Medan Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan komunikasi 

interpersonal dengan penyesuaian diri, dengan bobot sumbangan dari variable 

konsep diri dan komunikasi interpersonal terhadap penyesuaian diri sebesar 27,8 %  

(Putri, 2011 : 5). 
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Bedasarkan teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyesuaian 

diri berhubungan dengan konsep diri dan penyesuaian diri berhubungan dengan 

komunikasi interpersonal. Sehingga peneliti menduga bahwa dalam penelitian ini 

variabel konsep diri dan komunikasi interpersonal memiliki pengaruh terhadap 

penyesuaian diri dengan menunjukkan adanya hubungan kausalitas yaitu hubungan 

sebab akibat yang ditimbulkan dari variable bebas (independen) yaitu konsep diri 

(��) dan komunikasi interpersonal (��) terhadap variable terikat (dependen) yaitu 

penyesuaian diri (Y). 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Konsep Diri dan Komunikasi 

Interpersonal Terhadap Penyesuaian Diri Pada Mahasiswi Angkatan Tahun 2018 

di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari”. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tingkat konsep diri (��) mahasiswi angkatan tahun 2018 

di Ma’had Al-jami’ah IAIN Kendari? 

2. Bagaimanakah tingkat komunikasi interpersonal (��) mahasiswi 

angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari? 

3. Bagaimanakah tingkat penyesuaian diri (Y) mahasiswi angkatan tahun 

2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari? 

4. Adakah pengaruh konsep diri dan komunikasi interpersonal terhadap 

penyesuaian diri mahasiswi angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah 

IAIN Kendari?  
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5. Bagaimanakah dinamika konsep diri, komunikasi interpersonal dan 

penyesuaian diri mahasiswi angkatan tahun 2018 pada saat sebelum dan 

sesudah tinggal di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari?  

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat konsep diri (��) mahasiswi angkatan tahun 

2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 

2. Untuk mengetahui tingkat komunikasi interpersonal (��) mahasiswi 

angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 

3. Untuk mengetahui tingkat penyesuaian diri (Y) mahasiswi angkatan 

tahun 2018 di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 

4. Untuk mengetahui pengaruh konsep diri dan komunikasi interpersonal 

terhadap penyesuaian diri mahasiswi angkatan tahun 2018 di Ma’had Al-

Jami’ah IAIN Kendari. 

5. Untuk mengetahui dinamika konsep diri, komunikasi interpersonal, dan 

penyesuaian diri mahasiswi angkatan tahun 2018 pada saat sebelum dan 

sesudah tinggal di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari 

terkhusus mahasiswa program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

sebagai bahan ajar dalam hal komunikasi dalam proses bimbingan dan 

penyuluhan. 

2. Memberikan sumbangan ilmiah kepada Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM) guna untuk memberikan pengetahuan 

kepada mahasiswa-mahasiswa IAIN Kendari terkait meningkatkan 

konsep diri yang positif dan penyesuaian diri yang berdampak pada 

hubungan interpersonal yang baik pula bagi mahasiswa dalam 

berinteraksi. 

3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan konsep diri, komunikasi interpersonal, dan 

penyesuaian diri mahasiswa serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat: 

1. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan dan ilmu tentang konsep diri, komunikasi 

interpersonal dan penyesuaian diri mahasiswi di Ma’had Al-Jami’ah IAIN 

Kendari. 

2. Bagi mahasiswa 

Dapat menambah pengetahuan tentang konsep diri, komunikasi interpersonal 

dan penyesuaian diri mahasiswi di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari 
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sehingga dapat meningkatkan konsep diri, komunikasi interpersonal dan 

penyesuaian diri. 

1.4 Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami makna pada 

judul penelitian ini maka penulis mendefinisikan beberapa istilah dalam judul ini 

sebagai berikut: 

1. Konsep diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pandang 

atau persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang diperoleh dari 

angket konsep diri.  

2. Komunikasi Interpersonal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan komunikasi antara dua orang atau lebih baik secara verbal 

maupun nonverbal agar mencapai persamaan makna yang diperoleh dari 

angket komunikasi interpersonal. 

3. Penyesuaian diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian 

harmonisasi antara diri sendiri dan lingkungannya dalam hal ini antara 

satu mahasiswi dan mahasiswi lain di Ma’had Al-Jami’ah IAIN Kendari 

yang diperoleh dari angket penyesuaian diri. 

 
 


