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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi  

Uji Asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Peneliti 

meguji asumsi agar dapat mengetahui distribusi item normal atau 

tidak, selain itu sekaligus untuk mengetahui variabel yang dianalisis 

linear atau tidak. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

Kolomogrov-Smirnov dengan bantun program Statistical Package 

for Social Science 16.0 for Windows. Uji normalitas ini jika 

menunjukkan p > 0,05 maka distribusi dikatakan normal dan 

sebaliknya jika p ≤ 0,05 maka distribusi dikatakan tidak normal. 

Hasil uji normalitas untuk variabel X ( Kematangan Emosi) 

Asymp. Sig adalah 0,639 dengan nilai probabilitas yaitu p > 0,05. 

Hasil uji normalitas untuk variabel Y ( Penyesuaian Diri) Asymp. 

Sig adalah 0,384 dengan nilai probabilitas yaitu p >0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa distribusi kedua variabel dalam 

penelitian ini normal. 



 
 

 

b. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas menunjukkan nilai Flinear sebesar 73,495 

dan nilai signifikan menunjukkan pada 0,000 dengan nilai p < 0,05 

yang artinya kedua variabel dalam penelitian memiliki hubungan 

yang linier 

2. Uji Hipotesis  

Setelah dilakukan uji asumsi, maka setelah itu dilakukan uji 

hipotesis dengan bantuan program Statistical Packages for Social 

Sciences 16.0 for Windows. Teknik yang diguakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini adalah teknik korelasi product moment. 

Hasil uji hipotesis hubungan kematangan emosi dengan penyesuaian 

diri memperoleh koefisien rxy = 0,778 dengan nilai signifikan 0,000 ( p 

<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian diri , yaitu 

semakin tinggi kematangan emosi maka semakin tinggi juga 

kemampuan penyesuaian diri hidup di asrama, dan sebaliknya. 

Berdasarkan hasil analisa uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis diterima. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan 

bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 
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kematangan emosi dengan penyesuaian diri mahasiswa yang hidup di 

asrama dengan hasil korelasi rxy = 0,778 (p< 0,01). Dengan demikian, 

hipotesis dalam penelitian ini diterima dengan korelasi positif yakni 

semakin tinggi kematangan emosi maka semakin tinggi juga 

penyesuaian diri, begitu juga sebaliknya. Penelitian dari Sinha 

(2014,h.594-595) yang dipilih dari Universitas yang berbeda di college 

of Ranchi, meneliti 200 mahasiswa yang terdiri dari 100 perempuan dan 

100 laki-laki mendapatkan hasil yang sama dengan peneliti yaitu 

hipotesis penelitian Sinha diterima dengan korelasi positif bahwa 

adanya hubungan positif antara kematangan emosi dan penyesuaian 

diri, bahkan kematangan emosi laki-laki lebih tinggi daripada 

perempuan dan laki-laki mampu menyesuaiakan diri dibandingkan 

perempuan.  

Hasil uji lineritas juga mendukung hasil uji hipotesis yang 

menunjukkan ada hubungan yang sifatnya linier antara kematangan 

emosi dengan penyesuaian diri. Hal ini sejalan dengan  penelitian yang 

dilakukan oleh Susilowati (2013,h.108-111), yang menemukan bahwa 

ada hubungan positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian 

sosial pada siswa akselerasi yang ada di SMPN 1 Malang yang 

berjumlah 49 siswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditunjukkan 

bahwa siswa akselarasi yang memiliki tingkat kematangan emosi yang 
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tinggi maka mereka juga akan dapat melakukan penyesuaian sosial 

yang baik dengan lingkungan sekitarnya, dan juga sebaliknya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematangan emosi 

memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 60,52 % pada penyesuaian 

diri. Sisanya sebesar 39,48 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain 

seperti faktor keadaan fisik, psikologis, perkembangan dan kematangan 

selain yang berhubungan dengan emosi, dan faktor lingkungan. 

Diketahui hasil dari angka yang diatas itu juga sesuai dengan 

pernyataan oleh Widyasari (2008,h.7-10) berpendapat bahwa untuk 

melakukan penyesuaian sosial yang baik, maka kematangan emosi 

mempunyai peran sangat penting. Remaja yang matang secara emosi 

akan lebih diterima oleh lingkungannya nanti sehingga itu akan jauh 

lebih memudahkan untuk melakukan penyesuaian diri. 

Dalam penelitian ini juga dapat diketahui bahwa total responden 

yang memiliki kematangan emosi yang rendah sebanyak 6 orang, 

sedang sebanyak 35 orang, dan tinggi sebanyak 9 orang. Pada 

perhitungan variabel penyesuaian diri, total responden yang 

mendapatkan skor rendah sebanyak 7 orang, sedang sebanyak 36 orang, 

dan tinggi sebanyak 7 orang. Hal ini dapat diketahui melalui hasil 

perhitungan mean dan standar deviasi empirik. Hasil tersebut 

menunjukkan kematangan emosi dan penyesuaian diri mendapatkan 

skor sedang.  
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Kematangan emosi dapat dilihat dari tiga ciri- ciri individu yang 

memiliki kematangan yaitu menerima dirinya dengan baik, objektif 

terhadap orang lain, mampu mengontrol emosi dari ketiganya itu yang 

menunjukkan bahwa adanya hubungan dengan penyeuaian diri. 

Menerima dirinya dengan baik merupakan individu yang memiliki 

kematangan emosi yang mampu menerima kondisi fisik ataupun 

psikisnya. Objektif  terhadap orang lain dapat dilihat dari cara pandang 

kejadian berdasarkan orang lain, tidak hanya dari sudut pandang 

pribadi. Mampu mengontrol emosi itu dimana muncul dorongan dari 

dalam diri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai 

yang berlaku, dapat dikendalikan kearah yang baik. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan yang terjadi 

yaitu pengambilan populasi subyek yang kurang tepat, disebabkan 

waktu saat peneliti melakukan penelitian melewati dari target waktu 

yang sudah ditentukan sebelumnya, ketika mahasiswa tahun ajaran 

2016/2017 yang menjadi subyek dari peneliti ini menginjak semester 

satu pertengahan. Namun sekarang subyek sudah menginjak semester 

tiga.  Subyek yang telah menginjak semester tiga ini diketahui beberapa 

dari mereka mendapatkan waktu yang dirasa cukup untuk 

menyesuaikan diri dengan situasi dan mahasiswa lain sehingga 

memiliki kematangan emosi dan penyesuaian diri sedang. 
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