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2. Uji Linieritas 

Pengujian linearitas hubungan antara data konsep diri dengan 

data penyesuaian diri menggunakan Analisis Regresi. Hubungan 

antara konsep diri dengan penyesuaian diri disebut linier bila nilai 

Flinier dengan p lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan hasil pengujian linearitas antara konsep diri dan 

penyesuaian diri pada peserta didik kelas X di SMK IPT 

Karangpanas diketahui bahwa nilain Flinier adalah 43,481 dengan p 

< 0,05, yang berarti ada hubungan yang linier.  

 

B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan tahap uji asumsi, tahap selanjutnya adalah uji 

hipotesis. Dengan memakai teknik korelasi Product Moment diperoleh 

hasil rxy sebesar 0,668 dengan p < 0,01. Ha ini menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan diterima, yakni ada hubungan positif dan 

signifikan antara konsep diri dengan penyesuaian diri pada peserta 

didik kelas X SMK IPT Karangpanas Semarang.  

 

C. Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian, 

diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada 

hubungan positif antara konsep diri dengan penyesuaian diri. Hal 

tersebut dapat dilihat dari uji hipotesis yang menunjukkan rxy= 0,668 

dengan p sebesar 0,000 (p < 0,01). Ini menunjukkan ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan penyesuaian 
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diri pada peserta didik kelas X SMK IPT Karangpanas Semarang. 

Semakin positif  konsep diri yang dimiliki seseorang peserta didik kelas 

X SMK IPT Karangpanas Semarang maka penyesuaian diri yang 

dimiliki semakin tinggi. Sebaliknya, jika konsep diri yang dimiliki 

negatif maka penyesuaian diri yang dimiliki pun rendah. Hal tersebut 

menunjukkan ada hubungan positif antara konsep diri dengan 

penyesuaian diri pada peserta didik kelas X diterima. 

Perkembangan fisik yang cepat disertai dengan cepatnya 

perkembangan mental yang terjadi pada masa remaja menimbulkan 

perlunya adanya penyesuaian diri dan pembentukan sikap serta minat 

yang baru untuk  dapat berperilaku matang. Salah satu tujuan siswa 

adalah memiliki penyesuaian diri yang baik ketika dirinya berada di 

suatu lingkungan yang baru. 

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian penyesuaian diri 

yang baik adalah penilaian dari individu itu sendiri mengenai dirinya 

secara utuh sehingga memiliki suatu keyakinan dan memperoleh hasil 

yang positif. Hariyadi (1995, h. 110) mengemukakan bahwa konsep diri 

mempengaruhi penyesuaian diri seseorang. 

Siswa kelas X yang memiliki konsep diri positif akan menerima 

dirinya secara apa adanya sesuai realita yang ada tanpa ada sedikitpun 

penyangkalan serta mampu melihat kemampuan yang ada di dalam 

dirinya, sehingga di dalam diri para siswa timbul rasa kepercayaan diri. 

Siswa yang mempunyai kepercayaan diri akan mudah melakukan 

penyesuaian diri baik perubahan fisik, pola emosi, sosial, moral dan 
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kepribadian serta terhadap perubahan lingkungan pendidikan yang baru 

yang dikenalnya.  

Saat siswa kelas X SMK IPT Karangpanas Semarang memiliki 

konsep diri yang positif maka akan lebih mengenal dirinya dan  dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan pada dirinya sehingga dapat 

menempatkan dirinya pada waktu dan situasi yang tepat dan dapat 

menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan teman dan partner 

kerja di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan oleh 

kecenderungan untuk terus mencoba dalam menyesuaikan diri sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Pemahaman dan penilaian akan 

kemampuan yang dimiliki seorang siswa tersebut membuat dirinya 

akan lebih nyaman pula dalam menghadapi tuntutan bagi dirinya 

sendiri sehingga tidak membuat dirinya tertekan secara berlebihan.  Hal 

ini sesuai dengan yang diungkap oleh Pudjianto (dalam Herningtyas, 

2007, h. 79) bahwa siswa yang memiliki konsep diri positif mampu 

menyelaraskan diri dengan lingkungannya yang pada gilirannya 

menjadi pendorong dalam hal pencapaian penyesuaian diri yang positif 

atau bahkan tinggi.  

Siswa kelas X SMK IPT Karangpanas Semarang yang memiliki 

konsep diri negatif memiliki kecenderungan untuk merasa minder dan 

enggan bersosialisasi lebih intens dengan lingkungannya. Perasaan 

bahwa dirinya kurang mampu dan memiliki penilaian yang negatif 

mengenai dirinya tersebut membuat siswa kelas X SMK IPT 

Karangpanas merasa sulit dalam menentukan cara penyesuaian diri 

yang tepat bagi dirinya.  Fenomena ini sesuai dengan penjelasan 
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Gunarsa (dalam Asmaranti, 2015, h. 3) yang mengatakan 

ketidakmampuan menyesuaikan diri pada para siswa dengan peraturan 

dan norma yang ada di lingkungan sekolah dapat memunculkan 

perilaku-perilaku yang bersifat maladjustif. Perasaan tidak mampu 

membuat diri siswa kelas X SMK IPT Karangpanas Semarang 

mengalami tekanan seperti sulit mengikuti aturan tata tertib yang 

berlaku di sekolah. Kesulitan yang berlebihan ini akan berdampak pada 

kematangan emosional pada siswa terebut, sehingga akan membuat 

siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar di 

sekolah. 

Berdasarkan hitungan mean empirik diketahui bahwa siswa kelas 

X SMK IPT Karangpanas Semarang yang memiliki penyesuaian rendah 

sebanyak 7 siswa, sedang 40 siswa dan tinggi 9 siswa. Dari data 

tersebut dapat dilihat bahwa siswa kelas X SMK IPT Karangpanas 

memiliki penyesuaian diri yang sedang. Siswa perlu untuk mampu 

berinteraksi dengan baik dengan lingkungan di sekolah, lebih banyak 

bergaul dan bekerjasama dengan baik dengan teman kelas/ 

sekelompoknya, dan patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan, 

sehingga dapat membantu siswa untuk meningkatkan penyesuaian diri. 

Selain itu, berdasarkan siswa kelas X SMK IPT Karangpanas 

Semarang yang memiliki konsep diri rendah sebanyak 9 siswa, sedang 

35 siswa dan tinggi 12 siswa. dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

siswa kelas  X SMK IPT Karangpanas memiliki konsep diri sedang. 

Siswa perlu meningkatkan konsep diri dengan rasa percaya diri, tidak 
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minder dan mau bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman 

maupun lingkungan sekolah. 

Sumbangan efektif konsep diri terhadap penyesuaian diri adalah 

sebesar 44,62%. Sedangkan sisanya, yaitu 55,38% berasal dari faktor 

lain, faktor-faktor tersebut adalah motif, persepsi, kepribadian, sikap, 

inteligensi dan minat, dan dan faktor eksternal, yaitu keluarga, 

kelompok sebaya, dan kondisi di luar rumah. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Asmaranti (2015, h. 59) dengan 

menggunakan variabel yang sama, diketahui bahwa kontribusi konsep 

diri terhadap penyesuaian diri sebesar 75,6 %. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa konsep diri memiliki peran yang cukup dalam 

penyesuaian diri bagi peserta didik kelas X.  

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-kelemahan 

yang bisa mempengaruhi hasil. Kelemahan-kelemahan penelitian ini 

yaitu terbatasnya jumlah item valid pada kedua skala setelah 

dilakukannya uji coba alat ukur. Sehingga pada pelaksanaan penelitian,  

pada salah satu aspek yang digunakan peneliti hanya terwakili dua item 

dan menjadi tidak seimbang jumlahnya dengan jumlah item pada aspek 

yang lainnya. Kemudian, penelitian ini dilakukan dengan waktu yang 

berbeda-beda sehingga adanya perbedaan situasi pada saat pelaksanaan 

penelitian. Selain itu, kelemahan penelitian lainnnya adalah adanya 

overlapping dalam pangertian dari aspek masing-masing variabel yang 

hampir memiliki kesamaan yakni kematangan sosial dengan aspek 

sosial, yang pada akhirnya akan berdampak pada item-item dalam 

skala, hal ini juga dapat mempengaruhi besarnya sumbangan efektif 
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konsep diri terhadap penyesuaian diri. Hal ini juga dialami oleh 

penelitian yang dilakukan Asmaranti (2015, h. 60), adanya overlap 

terhadap item skala penyesuaian diri dengan skala konsep diri menjadi 

kelemahan pada penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


