
 
 

38 
 

BAB V  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan teknik analisis uji t (t test) untuk uji hipotesis, 

maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji 

homogenitas. Melalui uji asumsi ini diketahui apakah variabel tersebut 

normal atau tidak normal. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data tersebut memiliki 

distribusi yang normal atau tidak. Pengujian normalitas data dilakukan 

menggunakan prosedur Kolmogrov-Smirnov Z berdasarkan 

perhitungan dengan Statistical Package for Social Science (SPSS) for 

Windows Release 16.0. Diketahui skor penyesuaian diri menunjukkan 

nilai Kolmogrov-Smirnov Z sebesar nilai 1,076 dengan nilai p sebesar 

0,197 (p>0,05) yang berarti bahwa distribusi sebaran item adalah 

normal. Hasil uji normalitas variabel penyesuaian diri dapat dilihat 

dalam lampiran. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk menguji bahwa setiap kelompok 

yang akan dibandingkan memiliki variansi yang sama. Pengujian 

homogenitas dilakukan berdasarkan perhitungan dengan Statistical 

Package for Social Science (SPSS) for Windows Release 16.0. Dari 

hasil uji homogenitas Levene diperoleh varian yang homogen dengan 

nilai p sebesar 0,155 (p>0,05). 
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2. Analisis Data Penelitian 

Setelah melakukan uji asumsi, maka dilakukan uji hipotesis. Pada tahap 

ini dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan dalam penyesuaian diri 

terhadap mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan menggunakan uji t (t 

test). 

Hasil uji t yang menguji perbedaan penyesuaian diri mahasiswa laki-laki 

dan perempuan menunjukkan skor t-test antara mahasiswa laki-laki dan 

perempuan sebesar 0,154 dengan p sebesar 0,439 (p>0,05) yang berarti tidak 

terdapat perbedaan penyesuaian diri antara mahasiswa laki-laki dan 

perempuan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan penyesuaian diri antara 

mahasiswa laki-laki dan perempuan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, didapati hasil bahwa tidak terdapat perbedaan penyesuaian diri antara 

mahasiswa laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor t-test 

sebesar 0,154 dengan p sebesar 0,439 (p>0,05). Dengan demikian, hipotesis 

yang telah diajukan ditolak.  

Dikarenakan konteks budaya di Universitas Katolik Soegijapranata dalam 

sistem pendidikannya, dimana prinsip mahasiswa laki-laki dan mahasiswa 

perempuan sama berdasarkan hubungan interpersonal yang baik seperti 

mahasiswa laki-laki dan perempuan yang muslim diberikan kesempatan untuk 

melakukan ibadah atau mengawali pengajaran dengan doa sesuai dengan 

agamanya masing-masing. Sesuai dengan visi misi dari Universitas Katolik 

Soegijapranata untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang 

menghasilkan tidak adanya perbedaan dalam penyesuaian diri mahasiswa 

berdasarkan jenis kelamin di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Menurut Runyon dan Haber (dalam Sitorus & Warsito, 2013), ada 

beberapa karakteristik penyesuaian diri yang baik dan harus dimiliki oleh 

seseorang, yaitu memiliki persepsi yang akurat terhadap realitas, gambaran diri 

yang positif, kemampuan mengatasi stres dan kecemasan, memiliki hubungan 
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interpersonal yang baik, dan yang terakhir memiliki kemampuan 

mengekspresikan emosi dengan baik. Berdasarkan teori diatas, diketahui bahwa 

individu yang penyesuaian dirinya baik dan akurat adalah mereka yang yang 

dengan keterbatasannya, kemampuan serta kepribadiannya untuk bereaksi 

terhadap lingkungan dengan cara yang matang, efisisien, bermanfaat, 

memuaskan, dan dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang berasal dari 

dalam diri mereka atau pun lingkungannya. Sedangkan individu yang 

penyesuaian dirinya tidak baik atau tidak akurat adalah mereka yang tidak 

mampu mengatasi konflik yang dimilikinya sehingga menimbulkan frustasi pada 

dirinya.  

Menurut Gunarsa (dalam Sitorus & Warsito, 2013), cara penyesuaian diri 

seseorang diperoleh dari hasil latihan-latihan baik yang disengaja maupun tidak. 

Atau dengan kata lain merupakan hasil yang diperoleh dari luar dirinya, 

khususnya lingkungan sosialnya. Disengaja atau tidak ternyata apa yang dilihat 

dari lingkungan sosial dapat mempengaruhi penyesuaian diri mereka, sehingga 

ada kecenderungan individu tersebut untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosialnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Semiun (dalam 

Indisan, 2014) yang menyatakan bahwa penyesuaian diri bersifat relatif, 

tergantung norma sosial, dan budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal 

individu. Penyesuaian diri juga harus dinilai berdasarkan kapasitas masing-

masing individu untuk mengubah dan menanggulangi tuntutan-tuntutan yang 

dihadapi, dan kapasitas ini berbeda-beda menurut kepribadian dan tingkat 

perkembangan. Dengan kata lain, jenis kelamin bukanlah hal utama yang 

mempengaruhi penyesuaian diri seseorang, namun lebih kepada lingkungan 

sosial yang memengaruhi penyesuaian diri seseorang. 

Namun dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, hipotesis yang peneliti 

ajukan di dalam penelitian ini ditolak ketika ditinjau dari jenis kelamin. Dan teori 

diatas menunjukan bahwa lingkungan sosial yang mempengaruhi penyesuaian 

diri seseorang memang berlaku di lingkungan UNIKA Soegijapranata 

Semarang. Dikarenakan, budaya di UNIKA mengayomi sesama mahasiswa yang 
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membuat mahasiswa tersebut nyaman satu sama lain di lingkungan UNIKA 

Soegijapranata tidak memandang suku, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. 

Maka dikatakan bahwa penyesuaian diri di UNIKA Soegijapranata dipengaruhi 

oleh lingkungan sosial di UNIKA yang mengayomi semua individu yang berada 

di UNIKA Soegijapranata Semarang. 

Mean Empirik (ME) dari data mahasiswa laki-laki menghasilkan 101,85 

dan standar deviasi (SDe) sebesar 14,19 dengan jumlah subjek sebanyak 40 

mahasiswa. Dimana terdapat enam mahasiswa laki-laki (15%) dengan 

penyesuaian diri rendah, 32 mahasiswa laki-laki (80%) dengan penyesuaian diri 

sedang, dan dua mahasiswa laki-laki (5%) termasuk memiliki penyesuaian diri 

tinggi. Untuk tabel kategori penyesuaian diri mahasiswa laki-laki bisa dilihat di 

tabel 4. 

 

Tabel 4 

 Tabel Kategori Penyesuaian Diri Mahasiswa Laki-Laki 

Kategori Penyesuaian Diri Persentase 

Tinggi 2 5% 

Sedang 32 80% 

Rendah 6 15% 

 

 

Dari data mahasiswa perempuan, Mean Empirik yang dihasilkan 102,27 

dengan standar deviasi (SDe) sebesar 10,185 dengan jumlah subjek sebanyak 40 

mahasiswa. Sekitar sembilan mahasiswa perempuan (22,5%) masuk kategori 

rendah, 28 mahasiswa perempuan (70%)  masuk kategori sedang, dan tiga 

mahasiswa perempuan (7,5%) berada di kategori tinggi. Untuk pengkategorian 

penyesuaian diri mahasiswa perempuan bisa dilihat di tabel 5. 
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Tabel 5 

Tabel Kategori Penyesuaian Diri Mahasiswa Perempuan 

Kategori Penyesuaian Diri Persentase 

Tinggi 9 13,75% 

Sedang 28 73,75% 

Rendah 3 11,25% 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa variabel penyesuaian 

diri menunjukan hasil Mean Empirik (ME) adalah sebesar 102,06 dan standar 

deviasi (SDe) sebesar 12,275 dari 80 subjek. Maka terdapat 11 mahasiswa 

(13,75%) dengan penyesuaian diri rendah, 59 mahasiswa (73,75%) dengan 

kategori penyesuaian diri sedang, dan sembilan mahasiswa (11,25%) dengan 

kategori tinggi. 

Dengan demikian, penyesuaian diri mahasiswa laki-laki dan perempuan 

di UNIKA masuk dalam kategori sedang. Persentase kategori penyesuaian diri 

mahasiswa laki-laki dan perempuan dapat dilihat ditabel. 

 

Tabel 6 

Tabel Kategori Penyesuaian Diri Mahasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kategori Penyesuaian Diri Persentase 

Tinggi 9 13,75% 

Sedang 59 73,75% 

Rendah 11 11,25% 

 

Adapun kelemahan dalam penelitian yang mungkin dapat memengaruhi 

hasi penelitian, yaitu: 

1. Pengambilan data dilakukan pada masa perkuliahan akan memasuki 

libur natal dan tahun baru, dan memasuki masa perkuliahan semester 

pendek yang membuat waktu pengambilan data sedikit lama. 
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2. Terdapat beberapa subjek yang tidak memberikan jawaban yang 

sesuai dengan keadaan diri mereka, tetapi cenderung bertanya dengan 

teman lainnya. 

3. Jumlah item skala penyesuaian diri yang dibuat untuk diisi oleh subjek 

terlalu banyak sehingga subjek yang mengisi skala merasa bosan 

sehingga beberapa dari subjek tidak terlalu konsentrasi dalam mengisi 

skala. 

4. Sebagian pernyataan tidak sesuai dengan penilaian terhadap diri 

mahasiswa itu sendiri di lingkungan kampus.  

5. Pengambilan subjek yang tidak terperinci.


