
 
 

39 
 

BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas yang dilakukan 

sebelum melakukan uji hipotesis. Uji asumsi dilakukan untuk mengetahui normal 

tidaknya sebaran item serta untuk mengetahui variabel yang dianalisis linier atau 

tidaknya hubungan antara kedua variabel. 

5.01.01.01 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. 

Data yang ada dapat dikatakan normal ketika data tersebut memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% (p>0,05) 

1) Hasil uji normalitas pada variabel penyesuaian diri menunjukkan 

perolehan nilai K-S Z sebesar 0,578, dengan nilai p sebesar 0,891 

(p>0,05). Hasil ini menandakan bahwa skor penyesuaian diri pada siswa 

berdistribusi normal. 

2) Hasil uji normalitas pada variabel keterbukaan diri menghasilkan nilai K-S 

Z sebesar 0,632, dengan nilau p sebesar 0,819 (p>0,05). Hasil ini 

menandakan bahwa skor keterbukaan diri berdistribusi normal. 

5.01.01.02 Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan nilai Flinier sebesar 50,052 dengan nilai p 

sebesar 0,000 (p<0,01) sehingga memiliki hubungan yang linier. 
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5.01.02 Uji Hipotesis 

Setelah data memenuhi syarat uji asumsi, maka selanjutnya akan 

dilakukan uji hipotesis yang dibantu dengan program SPSS 17.0 for windows. Uji 

hipotesis menggunakan teknik korelasi product moment. Hasil yang didapatkan 

adalah koefisien rxy sebesar 0,583 dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,01). Hasil 

tersebut menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara 

keterbukaan diri dengan penyesuaian diri sehingga semakin tinggi keterbukaan 

diri yang dimiliki siswa maka akan semakin tinggi penyesuaian diri yang 

dihasilkan oleh siswa. Sebaliknya, semakin rendah keterbukaan diri yang dimiliki 

oleh siswa maka semakin rendah pula tingkat penyesuaian diri yang dihasilkan 

oleh siswa. Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis “terdapat hubungan positif antara keterbukaan diri dengan tingkat 

penyesuaian diri pada siswa” diterima. 

5.02 Pembahasan   

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan teknik 

product moment diperoleh koefisien korelasi rxy = 0,583 (p<0,01) yang 

menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil korelasi positif yaitu 

semakin tinggi keterbukaan diri yang dimiliki siswa maka akan semakin tinggi 

penyesuaian diri yang dihasilkan oleh siswa. Sebaliknya, semakin rendah 

keterbukaan diri yang dimiliki oleh siswa maka semakin rendah pula tingkat 

penyesuaian diri yang dihasilkan oleh siswa. Hasil ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016 hal. 94) yang mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara keterbukaan diri dengan 

penyesuaian diri. Menurut Pearson, keterbukaan diri tidak sekedar memengaruhi 

hubungan sosial namun juga dapat mengembangkan secara mendalam arti 
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hubungan antar pribadi (Gainau, 2009 hal.9). Keterbukaan diri diperlukan dalam 

menjalin suatu hubungan antar individu supaya setiap individu dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. 

Hasil uji hipotesis didukung dengan hasil uji linieritas yang menunjukkan 

bahwa memang ada hubungan yang linier antara keterbukaan diri dengan 

penyesuaian diri siswa. Melalui hasil penelitian dalam hubungan linier antara 

variabel bebas dan tergantung diketahui memang keterbukaan diri dapat 

memengaruhi penyesuaian diri siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Gainau 

(2009, Hal. 2) bahwa keterbukaan diri merupakan salah satu aspek yang penting 

dalam berhubungan sosial sehingga dapat membantu siswa dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan diri memiliki nilai 

sumbangan efektif sebesar 34% pada penyesuaian diri siswa, sisanya sebesar 

66% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan 

pendapat Brenk (dalam Barata 2013 hal.3) yang mengemukakan bahwa 

keterampilan sosial yang didalamnya juga terdapat faktor keterbukaan diri 

mampu membuat remaja memecahkan konflik interpersonal yang berkaitan 

dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan lingkungan 

sosialnya. Individu dapat mengungkapkan detail yang paling intim dari hidupnya, 

hal-hal yang dirasa sebagai periperal atau impersonal atau hal yang hanya 

bohong (Devito dalam Gainau, 2009 hal. 4). Semakin intim hal yang dibicarakan 

menandakan bahwa hubungan antar siswa menjadi semakin dekat sehingga 

dapat menjadi sahabat. Sahabat sangat dibutuhkan siswa untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan barunya. Ketika siswa mendapat sebuah masalah maka 

sahabat dari teman tersebut akan membantu siswa menyelesaikan masalah. 
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Berbicara mengenai hal-hal yang intim dengan sahabat juga membuat siswa 

merasa lega dan mampu melepaskan beban psikologis.  

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

variabel penyesuaian diri memiiki mean hipotetik (Mh) sebesar 57,5 dan standar 

deviasi hipotetik (SDh) sebesar 11,5. Maka dapat dilihat penyesuaian diri siswa 

kelas sepuluh di SMA Pangudi Luhur Van Lith pada tabel berikut: 

Tabel 5.01 Kategorisasi Penyesuaian Diri Siswa 

Kategori Kriteria Frekuensi Persentase 

Tinggi X>69 1 1% 

Sedang X= 47-68 57 57,6% 

Rendah X<46 41 41,4% 

Jumlah    99 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1%  siswa 

dengan penyesuaian diri rendah, 57,6% siswa dengan penyesuaian diri sedang 

dan 41,4% siswa dengan penyesuaian diri tinggi. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa penyesuaian diri siswa kelas sepuluh di SMA Pangudi Luhur Van Lith 

tergolong sedang. 

Selain itu, hasil perhitungan pada variabel keterbukaan diri memiliki mean 

hipotetik (Mh) sebesar 60 dan standar deviasi hipotetik (SDh) sebesar 12. Maka 

dapat dilihat keterbukaan diri pada siswa kelas sepuluh di SMA Pangudi Luhur 

Van Lith seperti pada tabel berikut: 

Tabel 5.02 Kategorisasi Keterbukaan Diri Siswa 

Kategori Kriteria Frekuensi Persentase 

Tinggi X>72 1 1% 

Sedang X= 49-71 57 57,6% 

Rendah X<48 41 41,4% 

Jumlah    99 100% 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1% siswa 

dengan keterbukaan diri rendah, 57,6% siswa dengan keterbukaan diri sedang 

dan 41,4% siswa dengan keterbukaan diri tinggi. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa keterbukaan diri siswa kelas sepuluh di SMA Pangudi Luhur Van Lith 

tergolong sedang. 

Peneliti juga melakukan perbandingan pada subjek laki-laki dan 

perempuan dengan perbandingan jumlah partisipan sebanyak lima puluh laki-laki 

dan empat puluh sembilan perempuan menggunakan t-test. Hasil t-test pada 

penyesuaian diri menunjukan nilai to sebesar 1,485 dan nilai p sebesar 0,513 

(p>0,05), hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan penyesuaian diri 

pada laki-laki maupun perempuan di SMA Van Lith Muntilan. Hasil t-test tentang 

keterbukaan diri siswa laki-laki dan perempuan menunjukkan nilai to sebesar 

0,146 serta p sebesar 0,345 (p<0,05) sehingga tidak ada perbedaan antara 

keterbukaan diri pada siswa laki-laki maupun perempuan.  

Pada pelaksanaan penelitian ini, secara keseluruhan penelitian ini dapat 

berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ekspetasi peneliti. Penelitian ini 

tentunya juga tidak jauh dari kelemahan-kelemahan yang mungkin dapat 

memengaruhi hasil dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan try out terpakai sehingga item 

yang tidak valid tidak dapat dihilangkan dalam skala penelitian. 

2. Jangka waktu penelitian dengan wawancara awal terlalu lama sehingga 

mungkin sudah dilakukan pembenahan pada masalah-masalah terkait 

wawancara awal. 
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3. Peneliti mencampurkan skala dari dua variabel menjadi satu sehingga 

menyulitkan peneliti dalam melakukan skoring dan memasukan data 

sesuai dengan variabel masing-masing. 

4. Proses pengisian skala diawasi oleh guru, sehingga ada kemungkinan 

subjek menjadi kurang terbuka dan kurang jujur serta kemungkinan 

munculnya social desirability dalam memberikan jawaban. 

 


