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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.  Hasil Penelitian 

5.1.1 Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Data pada setiap variabel diuji normalitasnya dengan menggunakan 

program IBM SPSS 19. Dalam penghitungan uji normalitas menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z). Hasil uji normalitas pada variabel adaptasi 

lingkungan menunjukkan nilas K-S Z sebesar 0,733 dengan p > 0,05, sedangkan 

uji normalitas pada variabel prestasi belajar siswa boarding school diperoleh hasil 

K-S Z sebesar 0,846 dengan p > 0,05. Berdasarkan uji normalitas yang telah 

dilakukan, menunjukkan hasil bahwa kedua variabel tersebut memiliki persebaran 

data yang normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran D halaman 74. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel yang ada. 

Variabel adaptasi lingkungan dengan prestasi belajar siswa boarding school 

memiliki hubungan dengan nilai F linier sebesar 6,532 dengan nilai p <0,05 yang 

berarti bahwa hubungan antara adaptasi lingkungan dengan prestasi belajar siswa 

boarding school adalah hubungan linier. Hasil uji linieritas dapat dilihat pada 

lampiran D halaman 76. 

5.1.2 Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, tahap selanjutnya melakukan uji hipotesis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan adaptasi lingkungan dengan 

prestasi belajar siswa boarding school Kelas X SMA Semesta. Dalam 
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perhitungannya penelitian ini menggunakan bantuan program IBM SPSS 19 

dengan metode korelasi Pearson. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa koefisien korelasi adaptasi 

lingkungan terhadap prestasi belajar siswa boarding school sebesar 0.307 dan 

nilai signifikansi p < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi 

“Terdapat hubungan positif antara adaptasi lingkungan dengan prestasi belajar 

siswa boarding school” diterima. Nilai koefisien korelasi positif, menunjukkan 

hubungan yang terjadi adalah hubungan positif. Semakin tinggi skor adaptasi 

lingkungan, maka semakin tinggi pula prestasi belajar siswa boarding school Kelas 

X SMA Semesta. Sumbang efektif dari variabel adaptasi lingkungan dengan 

prestasi belajar siswa boarding school adalah sebesar 9,42%. 

 

5.2. Pembahasan 

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa “Terdapat hubungan positif 

antara adaptasi lingkungan dengan prestasi belajar siswa boarding school”. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, hipotesis ini dinyatakan diterima 

dengan korelasi antara adaptasi lingkungan dengan prestasi belajar siswa 

boarding school sebesar 0,307 Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kemampuan adaptasi lingkungan siswa boarding school, maka semakin tinggi 

prestasi belajar siswa boarding school. Sumbang efektif dari variabel adaptasi 

lingkungan dengan prestasi belajar siswa boarding school adalah sebesar 9,42%. 

Sehingga prestasi belajar siswa dipengaruhi faktor yang lainnya sebesar 90,58%. 

Siswa yang mengikuti sekolah berasrama, sekarang dikenal sebagai boarding 

school, siswa dihadapkan pada situasi perpisahan dengan orang tua. Hidup 

terpisah dari orang tua dan bertemu dengan orang-orang baru baik sesama siswa 
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maupun pengasuh asrama tentu bukan hal yang mudah karena menuntut 

kemampuan penyesuaian diri sang remaja baik dengan lingkungan sekolah sendiri 

maupun dengan teman-teman dan guru. Sistem sekolah berasrama diyakini 

bahwa siswa dapat memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan di 

lingkungan rumahnya jika sekolah asrama memiliki pengelolaan yang baik. Jika 

pengelolaan sekolah berasrama tidak tepat/baik dalam pelaksanaannya maka 

pencapaian siswa untuk menjadi siswa yang sukses secara holistik pun tidak dapat 

tercapai. Trauma-trauma yang buruk dapat terjadi ketika pengelolaan sekolah 

berasrama tidak diatur dengan baik, seperti: siswa akan bertumbuh dan 

melakukan hal-hal yang buruk serta mempengaruhi prestasi belajarnya. 

Di sekolah asrama, siswa baru cenderung mengalami kesulitan dengan 

pendidikan pembangunan karakter untuk peningkatan prestasi belajar di kemudian 

hari (Hayah, 2017). Pendidikan karakter plus adalah pendidikan moral, yaitu 

melibatkan aspek pengetahuan (kognitif), perasaan (feeling), dan tindakan 

(mode). Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada 

komunitas sekolah, yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk menerapkan nilai-nilai ini, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

diri kita sendiri, orang lain, lingkungan, dan kebangsaan untuk menjadi manusia 

yang lebih baik . Nilai-nilai karakter juga dapat ditanamkan dalam banyak hal selain 

belajar, diadakan juga bimbingan spiritual secara teratur dalam bentuk studi yang 

langsung diawasi oleh ketua yayasan sekaligus pemimpin pesantren, selain itu 

siswa di setiap level juga wajib melengkapi syarat ketrampilan ubudiyah di setiap 

semester  (Hayah, 2017). Berdasarkan pengamatan program pendidikan karakter 

telah berhasil meningkatkan karakter beberapa siswa dan meningkatkan sikap 

siswa dalam belajar. Pendidikan karakter memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-
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nilai pada diri pelajar dan reformasi tata pemerintahan yang lebih saling 

menghormati kebebasan individu. Selain itu tujuannya juga meningkatkan kualitas 

pendidikan di sekolah dan hasil menuju pencapaian pembentukan karakter dan 

karakter luhur peserta didik secara keseluruhan, terintegrasi, dan seimbang sesuai 

dengan standar kompetensi  (Hayah, 2017). 

Siswa boarding school tidak semata-mata dituntut untuk mampu menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sosialnya, namun siswa pun dituntut untuk mampu 

menyesuaikan diri dengan pembelajaran dan tugas dari sekolah. Keinginan orang 

tua untuk menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah boarding school tidak semata-

mata mencari lingkungan yang baik bagi perkembangan sang anak, namun 

mampu berprestasi dalam akademikpun merupakan hal yang tidak bisa diabaikan 

dalam proses pendidikan itu sendiri. Jika siswa tidak mampu beradaptasi dengan 

kehidupan sekolah asrama maka hal ini akan menurunkan prestasi akademiknya. 

Adanya sikap kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah 

menunjukkan suatu proses yang dialami oleh siswa untuk pencapaian 

keseimbangan dirinya untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan lingkungan 

yang dihadapinya saat itu. Menyesuaikan diri dengan lingkungan terutama sekolah 

berasrama adalah suatu mekanisme untuk mengharmoniskan tuntutan internal 

dengan eksternal. Dalam prosesnya tersebut, akan muncul tekanan, konflik dan 

perasaan frustrasi, sehingga individu akan didorong untuk melakukan pemenuhan 

kebutuhan dengan cara wajat dan dapat diterima lingkungannya tanpa merugikan 

orang lain maupun mengganggu kepentingan dari orang lain. 

Hal diatas sejalan dengan pernyataan Maslihah (2011), Laiser dan Makewa 

(2016), Fitri (2017) dan Behaghel dkk (2017)  yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara adaptasi lingkungan untuk meningkatkan 
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prestasi belajar siswa boarding school. Dari pendapat-pendapat ahli dan hasil 

penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa 

adaptasi lingkungan adalah faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa boarding school. Hubungan yang terjadi diantara keduanya bersifat positif, 

artinya semakin tinggi adaptasi lingkungan, maka semakin tinggi prestasi belajar 

siswa boarding school.  

Kelemahan dari uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tidak 

menggunakan part whole sehingga nilai koefisien korelasi menjadi overestimated 

(kelebihan bobot). Kelebihan ini dapat terjadi karena skor item diikutsertakan 

sebagai komponen skor total sehingga membuat koefisien korelasi menjadi lebih 

besar. Sumbang efektif dari penelitian ini adalah adanya masukan bagi boarding 

school bahwa adaptasi lingkungan yang semakin baik pada siswa boarding school 

akan meningkatkan prestasi belajar siswa.  
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