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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi  

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi. Uji asumsi ini terdiri dari uji normalitas dan 

uji linieritas. Uji asumsi ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

sebaran item normal atau tidak, sama tidaknya variansi-variansi 

dua buah variabel. 

2. Uji Normalitas 

a. Penyesuaian Sosial 

Uji normalitas penyesuaian sosial menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukan hasil p sebesar 0,185 (p 

> 0,05) yang berarti bahwa distribusi penyebaran normal. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

b. Gegar Budaya 

Uji normalitas penyesuaian sosial menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukan hasil p sebesar 0,051 (p 

> 0,05) yang berarti bahwa distribusi penyebaran normal. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran.
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3. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas antara variabel penyesuaian sosial dengan 

gegar budaya menunjukan nilai signifikansi pada linearity 

adalah 0,000 (p < 0,05), serta nilai signifikansi deviation 

from linearity sebesar 0,584 (p > 0,05). Hal ini menunjukan 

bahwa hubungan antar gegar budaya dan penyesuaian sosial 

terdapat hubungan yang linear. 

4. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji 

linieritas. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan program Statistical Package for Science (SPSS) 

Version 23.0 for Windows. Adapun teknik yang peneliti gunakan 

adalah teknik korelasi pearson.  

Hasil analisa data yang dilakukan pada penelitian 

hubungan gegar budaya dengan penyesuaian sosial menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara gegar budaya dengan 

penyesuaian sosial dengan nilai r= -0,548 dan p= 0,000 

(p<0,005). Nilai koefisien korelasi yang bertanda negatif 

mengandung arti bahwa hubungan yang terjadi antara dua 

variabel tersebut bersifat tidak searah. Artinya, semakin tinggi 

tingkat gegar budaya, maka semakin rendah tingkat penyesuaian 
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sosial, begitu pula sebaliknya. Korelasi sebesar 54,8% tergolong 

korelasi yang kuat.  

Hasil uji statistik korelasi antara variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: 

a. Terdapat hubungan aspek stress reaction dengan penyesuaian 

sosial dengan nilai r= -0,336 dan (p<0,05). Artinya, semakin 

tinggi tingkat stress reaction, maka semakin rendah tingkat 

penyesuaian sosial.  

b. Terdapat hubungan aspek cognitive fatigue dengan 

penyesuaian sosial dengan nilai r= -0,451 dan (p<0,05). 

Artinya, semakin tinggi tingkat cognitive fatigue, maka 

semakin rendah tingkat penyesuaian sosial.  

c. Terdapat hubungan aspek role shock dengan penyesuaian 

sosial dengan nilai r= -,501 dan (p<0,05). Artinya, semakin 

tinggi tingkat role shock, maka semakin rendah tingkat 

penyesuaian sosial.  

d. Terdapat hubungan aspek personal shock dengan 

penyesuaian sosial dengan nilai r= -0,470 dan (p<0,05). 

Artinya, semakin tinggi personal shock, maka semakin 

rendah tingkat penyesuaian sosial.  

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah peneliti lakukan 

dengan menggunakan teknik korelasi pearson menunjukkan bahwa 
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terdapat hubungan negatif antara gegar budaya dengan penyesuaian 

sosial dengan nilai r= -0,548 dan  p= 0,000 (p<0,005). Artinya, 

semakin tinggi tingkat gegar budaya, maka semakin rendah tingkat 

penyesuaian sosial, begitu pula sebaliknya. Korelasi sebesar 54,8% 

tergolong korelasi yang kuat. 

Penyesuaian sosial adalah usaha yang dilakukan individu agar 

dapat diterima oleh kelompok atau lingkungan sosialnya dengan 

mengikuti aturan yang ada dalam kelompok tersebut. Agar dapat 

diterima menjadi anggota kelompok, individu yang sedang dalam 

proses penyesuaian sosial lebih banyak mengabaikan kepentingan diri 

sendiri demi kepentingan kelompoknya (Mappiere dalam Kumalasari 

& Ahyani, 2012).  

Penyesuaian sosial penting dalam kesehatan mental. 

Pertumbuhan sosial sangat penting dalam menentukan kemampuan 

penyesuaian sosial individu, dimana pertumbuhan sosial ini dapat 

diperoleh melalui bagaimana relasi individu dengan orang-orang 

terdekatnya (Yengimolki dkk, 2015). Runyon dan Haber (dalam 

Artha & Supriyadi, 2013) membagi penyesuaian sosial ke dalam lima 

bagian, diantaranya persepsi tergadap realitas, kemampuan mengatasi 

stress dan kecemasan, gambaran individu yang positif, kemampuan 

mengekspresikan emosi dengan baik, dan hubungan interpersonal 

yang baik. 
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Gegar budaya merupakan reaksi individu saat berada dalam 

lingkungan baru yang belum dikenalnya. Reaksi awal yang muncul 

adalah kecemasan akibat individu kehilangan tanda-tanda yang 

dikenalnya dalam lingkungan lamanya (Oberg, dalam Bochner,2003). 

Gegar budaya muncul karena ketika individu berada di lingkungan 

yang baru akan menemui kebiasaan-kebiasaan, adat maupun nilai-

nilai yang berbeda dengan apa yang telah dianutnya di lingkungan 

yang lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan trauma bagi 

dirinya (Hammersley & Atkinson dalam Pujiriyani & Rianty, 2010).  

Reaksi yang muncul berupa perasaan tidak nyaman berada di 

lingkungan yang tidak dikenal, dimana apabila individu terus 

mengembangkan perasaan ini dan tidak melakukan penyesuaian 

terhadap lingkungan yang baru dapat menyebabkan individu 

mengalami stress (Furnharm & Bochner, 2003). Winkelmen (dalam 

Goldstein & Keller, 2015) menyatakan bahwa terdapat empat aspek 

yang menyebabkan gegar budaya, antara lain Stress Reaction, 

Cognitive Fatigue, Role Shock dan Personal Shock. Keempat aspek 

tersebut berkaitan erat dengan kemampuan individu melakukan 

penyesuaian sosial, apabila semakin tinggi individu mengalami gegar 

budaya maka kemampuan individu melakakukan penyesuaian sosial 

akan rendah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan 

yang kuat yang terjadi antara keempat aspek dalam gegar budaya 
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dengan penyesuaian sosial. Artinya, semakin tinggi tingkat stress 

reaction, cognitive fatigue, role shock, personal shock maka semakin 

rendah tingkat penyesuaian sosial.  

Keempat aspek tersebut nilai koefisien korelasi yang paling 

tinggi adalah aspek role shock dengan nilai r= -,501 dan p= 0,000 

(p<0,05). Hal ini menunjukan bahwa aspek ini paling erat kaitannya 

dengan  penyesuaian sosial siswa  Papua di Magelang, dimana 

perubahan peran sosial dan relasi interpersonal pada siswa Papua di 

Magelang sangat memengaruhi kesejahteraan dan konsep diri, 

sehingga menimbulkan syok peran dalam diri siswa Papua. Siswa 

Papua merasa kehilangan identitas yang selama ini dipertahankannya 

dalam proses perpindahan yang terjadi. Ketika siswa Papua berada di 

Magelang, berada jauh dari Papua, jauh dari orang tua dan relasi 

sosialnya, membuat peran yang selama ini dipertahankannya dalam 

lingkungan sosial asalnya harus digantikan dengan peran baru, 

menyesuaikan dengan budaya dan relasi sosialnya di Magelang.  

Ketidakjelasnan posisi sosial dan hilangnya peran sosial yang biasa 

dijalankan siswa di Papua tersebut membuat siswa mengalami  syok 

peran, sehingga hal tersebut membuat siswa sulit untuk melakukan 

penyesuaian sosial. Aspek stress reaction menunjukan nilai koefisien 

korelasi yang paling rendah dengan nilai r= -0,336 dan p= 0,023 

(p<0,05).  Hal ini menunjukan bahwa keadaan psikologis tidak terlalu 
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memengaruhi kondisi tubuh dan reaksi fisiologis, yang meningkatkan 

rasa stress, cemas, depresi, gelisah pada siswa Papua. 

Penelitian ini meski hipotesis diterima, masih terdapat 

beberapa kelemahan dan butuh banyak perbaikan. Berikut kelemahan 

dalam penelitian ini: 

1. Tidak semua data peneliti dapatkan dengan menemui subyek 

langsung, karena terhalang dengan kegiatas sekolah yang padat 

peneliti harus menitipkan data tersebut pada guru atau pendamping 

asrama siswa, sehingga peneliti tidak dapat membantu siswa saat 

mengalami ketidakjelasan dalam pengisian skala. 

2. Dalam penyusunan skala, terutama skala penyesuaian sosial, 

meskipun item pada skala sudah termasuk banyak, namun masih 

banyak item yang gugur. Hal ini terjadi karena ketika pengisian 

skala berlangsung, peneliti tidak terlibat secara langsung sehingga 

banyak item yang kosong. 

3. Jumlah subyek penelitian masih terlalu kecil sehingga tidak dapat 

digeneralisasikan terhadap kelompok subyek dengan jumlah yang 

besar.




