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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

 Hasil penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan teknik 

analisis korelasi Partial untuk mencari hubungan penyesuaian diri pada 

siswa asrama dengan prestasi belajar dengan mengontrol inteligensi dan 

analisis korelasi Product Moment Pearson guna melihat hubungan 

penyesuaian diri pada siswa asrama dengan prestasi belajar. Uji normalitas 

dan uji linearitas dilakukan sebelum menguji korelasi antar variabel. 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Kedua variabel normalitasnya diuji dengan program SPSS 

(Statistical Packages for Social Sciences) for Windows 16.0 dengan 

menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test. Hasil uji normalitas pada 

variabel penyesuaian diri memiliki skor K-S Z= 0.568 dengan p= 

0.904 (p>0.05). Pada uji normalitas variabel prestasi belajar 

didapatkan skor K-S Z= 0.626 dengan p= 0.828 (p>0.05). Berdasarkan 

uji asumsi yang dilakukan menunjukkan bahwa kedua variabel 

memiliki sebaran data normal.  

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

yang ada. Variabel penyesuaian diri dan prestasi belajar memiliki 

hubungan dengan nilai F sebesar 2.410 dengan p=0.125 (p>0.05) 

berarti tidak terdapat hubungan linier antara penyesuaian diri dengan 

prestasi belajar pada siswa asrama. 
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B. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan untuk melihat 

hubungan antara penyesuaian diri dengan prestasi belajar pada siswa 

asrama. Uji hipotesis ini dilakukan analisis korelasi Product Moment 

Pearson dan korelasi Partial menggunakan program SPSS (Statistical 

Packages for Social Sciences) for Windows 16.0. Hasil uji korelasi 

Product Moment Pearson yang menguji hubungan penyesuaian diri 

pada siswa asrama dan prestasi belajar menghasilkan nilai korelasi rxy 

sebesar 0.188 dengan p=0.063 (p>0.05). Selain itu dilakukan uji 

korelasi Partial yang menguji hubungan penyesuaian diri pada siswa 

asrama dengan prestasi belajar dengan mengontrol inteligensi 

menghasilkan nilai korelasi rxy.z sebesar 0.172 dengan p=0.083 (p>0.05) 

artinya tidak ada hubungan antara penyesuaian diri pada siswa asrama 

dengan prestasi belajar baik mengontrol inteligensi ataupun tidak. Hasil 

ini berarti hipotesis ditolak, dengan kata lain penyesuaian diri pada 

siswa asrama yang tinggi, belum tentu membuat prestasi belajarnya 

juga tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika penyesuaian diri siswa asrama 

rendah belum tentu prestasi belajarnya juga rendah. 

 

C. Pembahasan 

Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan analisis 

korelasi Product Moment Pearson dan korelasi Partial. Alasan 

dilakukan analisis Product Moment Pearson adalah karena setelah 

dilakukan uji korelasi Partial ternyata tidak ada hubungan antara 

penyesuaian diri pada siswa asrama dengan prestasi belajar dengan 

mengontrol inteligensi dan peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan 

hasil jika tidak mengontrol inteligensi. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh nilai korelasi rxy sebesar 
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0.188 dengan p=0.063 (p>0.05) dan nilai korelasi dengan mengontrol 

inteligensi rxy.z sebesar 0.172 dengan p=0.083 (p>0.05), berarti bahwa 

tidak ada hubungan antara penyesuaian diri pada siswa asrama dengan 

prestasi belajar, tinggi atau rendahnya penyesuaian diri siswa asrama 

tidak berhubungan dengan prestasi belajarnya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh 

(2010) bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara penyesuaian 

diri dan prestasi belajar siswa kelas X SMA Shalahuddin Malang 

dengan hasil rxy =2,661 dengan signifikansi (0,111 ≥ 0,050). Begitu 

pula dengan penelitian Wiyatun (2013, h.64) bahwa tidak ada hubungan 

signifikan antara penyesuaian diri di sekolah dengan prestasi belajar 

PAI siswa dengan rhitung (0.119) < rtabel (0.189) pada df= 106 dengan 

taraf tidak signifikan. 

Selain itu menurut Maslihah (2011, h.113) banyak faktor yang 

berhubungan dengan prestasi belajar diluar penyesuaian diri yaitu 

meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini 

dinyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penyesuaian diri pada 

siswa asrama dengan prestasi belajar dimungkinkan hal ini dikarenakan 

ada faktor-faktor lain yang menyumbang prestasi belajar siswa asrama. 

Seperti pernyataan Ahmadi & Supriyono (2013, h.138-139) bahwa ada 

beberapa faktor selain penyesuaian diri yang mempengaruhi prestasi 

belajar seperti faktor jasmaniah, kecerdasan, bakat, prestasi yang telah 

dimiliki, sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, 

kematangan fisik dan psikis, faktor sosial, budaya, lingkungan fisik dan 

spiritual. Faktor-faktor lain ini dapat memberikan sumbangan terhadap 

prestasi belajar siswa asrama mengingat siswa asrama SMA Sedes 

Sapientiae Bedono memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Siswa 

asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono berasal dari berbagai wilayah di 

Indonesia. Perbedaan yang dimiliki tiap siswa asrama tentunya akan 
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berpengaruh terhadap pribadi tersebut dalam menghadapi perubahan 

yang terjadi dalam kaitannya dengan penyesuaian diri dan prestasi 

belajar. 

Selain hal diatas terdapat beberapa alasan penolakan hipotesis, 

diantaranya: 

a. Subyek sudah tinggal di asrama selama 11 bulan (Juli-Mei) yang 

memungkinkan subyek sudah melakukan penyesuaian diri 

dengan baik. Dan hasil skala penyesuaian diri dirasa tidak 

seimbang bila dibandingkan dengan data dokumentasi berupa 

nilai rata-rata untuk prestasi belajar karena berisi data nilai 

semester 1 (hasil pembelajaran selama enam bulan sejak pertama 

masuk asrama). 

b. Waktu penyebaran skala penyesuaian diri diberikan Kamis, 11 

Mei 2017 pukul 20.00-selesai. Pada tanggal tersebut seluruh 

subyek baru saja menyelesaikan pembekalan Asian Youth Day 

(AYD) dan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) pada pukul 

15.00 sejak hari Rabu sehingga memungkinkan subyek mengisi 

skala dengan tidak fokus karena kelelahan. 

c. Alat ukur yang dipakai untuk penyesuaian diri berupa skala tidak 

dilakukan try out sebelumnya. 

d. Pada saat melaksanakan penelitian berkaitan dengan penyesuaian 

diri, subyek diberi informed consent dan skala penyesuaian diri 

disertai lembar khusus yang mengharuskan subyek untuk 

menuliskan nama, kelas dan nomor absen. Pencantuman nama 

subyek memungkinkan subyek khawatir kerahasiaan hasil 

penelitian tidak terjamin sehingga berpengaruh pada pengisian 

skala. 
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e. Dalam penelitian ini aspek yang digunakan untuk variabel 

prestasi belajar hanya aspek kognitif sedangkan dalam prestasi 

belajar terdapat juga aspek psikomotor dan aspek afektif. 


