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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Uji Asumsi 

 

Uji asumsi dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis statistik parametrik. 

Uji asumsi yang harus dipenuhi dalam penelitian korelasional adalah uji 

normalitas dan uji linearitas. 

5.1.1 Uji Normalitas 

 

Menurut Zahra dan Rina (2018) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah data yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas 

penelitian ini dilakukan dengan teknik Shapiro-Wilk Test dengan taraf signifikansi 

5% menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 

25. Data dikatakan normal apabila angka signifikansi (Sig.) > 0,05. 

a. Skala Penyesuaian Diri 

Hasil uji normalitas pada skala penyesuaian diri menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,614 (p>0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran 

data pada skala penyesuaian diri berdistribusi normal. 

b. Skala Konsep Diri 

Hasil uji normalitas pada skala konsep diri menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,512 (p>0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data pada 

skala konsep diri berdistribusi normal.  
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5.1.2. Uji Linearitas 

 

Menurut Imam Ghozali dalam Nabila dan Isroah (2019) uji linearitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier yang signifikan 

antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil uji linearitas antara penyesuaian 

diri dengan konsep diri memiliki nilai Flinier 44.249 dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,000 (p<0,05) maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel mempunyai 

hubungan yang linier. 

5.2. Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis dilakukan setelah data memenuhi syarat uji asumsi. Uji 

hipotesis bertujuan untuk menjawab atau membuktikan hipotesis penelitian yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah korelasi product moment dari Pearson yang menggunakan SPSS versi 

25. Hasil korelasi product moment yang menguji hubungan antara konsep diri 

dengan penyesuaian diri pada siswa SMA Virgo Fidelis Bawen yang tinggal di 

asrama menghasilkan koefisien korelasi r xy = 0,690 dengan taraf signifikansi 

0,000 (p<0,01) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antara variabel konsep diri dan penyesuaian diri. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini “Terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri 

dengan penyesuaian diri siswa asrama yang tinggal di Asrama SMA Virgo Fidelis 

Bawen” diterima. 

5.3. Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dengan teknik korelasi Product Moment 

dengan nilai r xy = 0, 690 pada taraf signifikansi (p<0,01) maka menunjukan bahwa 
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hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya, terdapat hubungan yang positif 

antara konsep diri dengan penyesuaian diri siswa asrama yang tinggal di Asrama 

SMA Virgo Fidelis Bawen. Semakin tinggi konsep diri yang dimiliki oleh siswa 

maka semakin tinggi penyesuaian diri siswa di dalam lingkungan yang baru. 

Sebaliknya, semakin rendah konsep diri yang dimiliki oleh siswa maka semakin 

rendah pula penyesuaian diri siswa pada lingkungan baru.  

Konsep diri yang dimiliki oleh siswa memengaruhi penyesuaian diri siswa 

sebesar 47,6%. Angka yang cukup besar bagi satu variabel untuk memengaruhi 

penyesuaian diri siswa. Salah satu faktor yang memengaruhi penyesuaian diri 

adalah konsep diri. Konsep diri merupakan sesuatu hal yang penting dalam 

menentukan sikap atau perilaku seseorang. Siswa yang memiliki konsep diri 

yang baik akan memengaruhi proses penyesuaian diri mereka dalam lingkungan 

yang baru. Siswa yang memiliki konsep diri yang tinggi mempunyai kemampuan 

untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru secara positif. 

Konsep diri yang dimiliki oleh siswa memengaruhi penyesuaian diri siswa 

sebesar 47,6% sedangkan sebesar 52,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

konsep diri. Menurut Soeparwoto dkk (2007) terdapat beberapa faktor yang 

memengaruhi penyesuaian diri. Diantaranya faktor internal yang terdiri dari motif, 

konsep diri, persepsi remaja, sikap remaja, intelegensi dan minat serta 

kepribadian. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi penyesuaian diri 

adalah pola asuh orang tua, kondisi sekolah, kelompok sebaya, prasangka sosial 

serta hukum dan norma sosial.  

Penelitian ini menunjukan bahwa konsep diri siswa yang positif dan tinggi 

berhubungan dengan penyesuaian diri yang tinggi pula. Maka dapat disimpulkan 

bahwa siswa yang memiliki konsep diri yang positif seperti mandiri, bertanggung 
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jawab, berani mengambil resiko dan bersedia menerima kritik akan 

meningkatkan penyesuaian diri mereka dalam lingkungan yang berbeda dan 

meningkatkan adaptasi mereka terhadap lingkungan sosial yang baru. Hasil 

penelitian ini selaras dengan temuan dari penelitian Yasinta Ajeng (2007) yang 

menyatakan bahwa konsep diri memengaruhi seseorang dalam menyesuaikan 

diri. Semakin positif konsep diri yang dimiliki siswa maka penyesuaian diri siswa 

semakin baik begitupun sebaliknya, semakin kurang baik konsep diri yang dimiliki 

oleh siswa maka penyesuaian diri siswa juga kurang baik. Konsep diri yang 

negatif menurut Montana (dalam Respati, 2006) contohnya adalah tidak 

melaksanakan aturan yang ada di asrama, tidak bertanggung jawab, tidak ada 

kemampuan bertahan pada tekanan dan lebih mudah terpengaruh akan 

memunculkan perilaku dan penyesuaian yang negatif seperti tidak dapat bekerja 

sama dalam kelompok, tidak dapat menjalin hubungan dengan teman dan guru 

asrama dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. 

Riswandi dalam Widiari (2017), konsep diri adalah faktor penentu dalam 

komunikasi dengan orang lain. Konsep diri sangat diperlukan dalam kemampuan 

untuk menyesuaikan diri. Konsep diri membentuk perilaku siswa dalam 

kehidupan yang kemudian menentukan perilaku mereka ketika menyesuaikan diri 

dengan lingkungan yang baru. Konsep diri ini perlu ditanamkan sejak kecil 

supaya setiap individu terbiasa dengan setiap perubahan yang ada di 

lingkungannya. Menurut Pudjianto dalam Ajeng (2007) remaja dengan konsep 

diri yang positif mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga dia 

memperoleh ilmu dari lingkungannya dan pada akhirnya akan menjadi penggerak 

dalam mencapai penyesuaian diri yang lebih positif. 
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Aspek yang terdapat di dalam konsep diri yaitu pengetahuan memiliki 

korelasi r xy 0,552 (p < 0,01) dengan penyesuaian diri. Artinya terdapat hubungan 

antara aspek pengetahuan dengan penyesuaian diri. Pengetahuan dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki oleh individu. Pemahaman pengetahuan ini meliputi pengetahuan 

seseorang mengenai dirinya misalnya jenis kelamin, usia dan suku. Individu yang 

memiliki pengetahuan yang baik akan dirinya akan lebih mudah memahami 

dirinya sendiri. Hal ini sangat penting karena dengan mengenal diri sendiri 

seseorang mampu bersikap dan mampu menempatkan diri sesuai dengan 

lingkungan sekitarnya. Pengetahuan seseorang tentang dirinya sendiri 

membentuk konsep diri yang positif. Rakhmat dalam Ermawati & Indriyanti 

(2011) menyatakan bahawa konsep diri merupakan cara individu melihat dan 

mengevaluasi diri mereka sendiri. Konsep diri positif berarti individu memahami 

kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Pemahaman ini terbentuk ketika 

seseorang mampu mengetahui dan mengenal dirinya sendiri. 

Aspek yang terdapat di dalam konsep diri yaitu pengharapan memiliki 

korelasi r xy 0,665 (p < 0,01) dengan penyesuaian diri. Artinya terdapat hubungan 

antara aspek pengaharapan dengan penyesuaian diri. Aspek pengharapan 

dalam penelitian ini merupakan sudut pandang diri yang tidak lepas dari 

kemungkinan masa depan. Setiap harapan yang dimiliki oleh individu menjadi 

pendorong untuk mewujudkan segala bentuk cita–cita dimasa depan. Seorang 

individu harus mempunyai harapan mengenai dirinya sendiri. Hal ini memotivasi 

seseorang ketika melakukan sesuatu dan beradaptasi dengan lingkungan yang 

baru serta membantu individu dalam proses penyesuaian diri. Mengenai 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

47 

harapan, seseorang dengan konsep diri yang positif menetapkan tujuan yang 

sesuai dan realistis (Kiling dan Kiling, 2015). 

Aspek yang terakhir dalam konsep diri yaitu penilaian memiliki koefisien r xy 

0,638 (p<0,01) dengan penyesuaian diri. Artinya terdapat hubungan antara 

aspek penilaian dengan penyesuaian diri. Penilaian dalam penelitian ini 

dimaksudkan sebagai suatu bagian dari evaluasi diri dan menunjukkan seberapa 

besar individu menyukai dirinya sendiri. Individu dengan harga diri yang tinggi 

menyukai dirinya sendiri. Calhoun dan Acocella (2013) Kita memiliki kedudukan 

sebagai penilai diri kita sendiri, yang digunakan untuk mengukur apakah kita 

bertentangan dengan apa yang (1) saya dapat menjadi apa? (2) saya harus 

menjadi apa?, hasil dari pengukuran tersebut disebut harga diri. Menurut 

Nirmalawati (2011) harga diri adalah penilaian pribadi atas hasil yang dicapai. 

Oleh karena itu, seseorang yang hidup menurut standar dan harapannya sendiri, 

menyukai siapa dia, apa yang dia lakukan dan akan kemana dirinya akan 

memiliki rasa harga diri yang tinggi begitu pula sebaliknya. Aspek penilaian 

merupakan pembentukan konsep diri yang penting. Penilaian individu mengenai 

kondisi dirinya baik secara fisik maupun psikis membantu mereka dalam proses 

penyesuaian diri.   

Kemampuan siswa asrama dalam melakukan penyesuaian diri didasarkan 

pada dua aspek yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Menurut 

Suhada (2017) aspek penyesuaian pribadi adalah seseorang dapat menerima 

kemampuannya sendiri untuk mencapai hubungan yang harmonis antara dirinya 

dengan lingkungan seperti percaya diri dan merasa bahagia berada di asrama. 

Aspek penyesuaian sosial terjadi saat individu berinteraksi dengan lingkungan 

dan hubungan sosial dimana dia tinggal. Proses selanjutnya adalah kemauan 
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individu untuk mematuhi aturan dan norma sosial yang ada seperti menaati 

peraturan yang ada dan mudah berkomunikasi dengan guru. Dalam penelitian ini 

siswa asrama dapat memenuhi aspek tersebut, hanya beberapa siswa saja yang 

memiliki masalah dengan penyesuaian diri sehingga tidak memenuhi aspek 

penyesuaian diri. 

Besar pengaruh variabel konsep diri terhadap penyesuaian diri adalah r2
xy= 

0,6902 = 0,476 atau 47,6% yang merupakan jumlah keseluruhan dari sumbangan 

efektif tiga aspek konsep diri terhadap penyesuaian diri yaitu: pengetahuan 

sebesar 3,4%, pengharapan sebesar 25,8% dan penilaian sebesar 18,4%. Hal ini 

berarti bahwa aspek dalam konsep diri yang paling berpengaruh terhadap 

penyesuaian diri pada siswa SMA Virgo Fidelis yang tinggal di Asrama adalah 

pengharapan kemudian diikuti oleh penilaian, dan yang terakhir adalah 

pengetahuan. Oleh karena itu, ketiga aspek konsep diri memegang peranan 

penting dalam upaya mencapai konsep diri yang positif.  Pemenuhan aspek 

konsep diri tersebut memengaruhi siswa asrama dalam proses menyesuaikan 

diri. Menurut Pudjianto (dalam Ajeng, 2007) remaja dengan konsep diri yang 

positif mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia dapat memperoleh 

ilmu dari lingkungannya dan pada akhirnya akan menjadi motor penggerak dalam 

mencapai penyesuaian diri yang lebih positif. 

Hasil penelitian juga menemukan bahwa konsep diri maupun penyesuaian 

diri siswa berada pada kategori tinggi. Hal ini berdasarkan nilai mean empirik 

yang lebih besar dari nilai mean hipotetiknya dengan selisih melebihi standar 

deviasi pada masing-masing variabel. Nilai mean empirik untuk variabel 

penyesuaian diri sebesar 80.61, sedangkan nilai mean hipotetik untuk variabel 

penyesuaian diri sebesar 66, hal ini dapat diartikan bahwa subjek penelitian 
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memiliki tingkat penyesuaian diri di lingkungan asrama yang tergolong tinggi, 

karena mean empirik lebih besar dari mean hipotetik. Nilai mean empirik untuk 

variabel konsep diri sebesar 78.44, sedangkan nilai mean hipotetik untuk variabel 

konsep diri diri sebesar 63, hal ini dapat diartikan bahwa subjek penelitian 

memiliki konsep diri yang tinggi, karena mean empirik lebih besar dari mean 

hipotetik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK di asrama SMA Virgo 

Fidelis Bawen terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan penyesuaian 

diri. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa perilaku yang ada seperti sering 

menyendiri, pendiam, raut wajah sedih, merasa minder, sulit menyampaikan 

pendapat, tidak mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi yang ada di asrama 

maupun disekolah.  Siswa dengan perilaku yang disebutkan diatas kemungkinan 

besar adalah siswa yang memiliki penyesuaian diri yang rendah. Berdasarkan 

hasil penelitian, mayoritas atau sebanyak 29 orang atau sebesar 70,7% 

penyesuaian dirinya berada dalam kategori sedang, 6 orang atau sebesar 14,6% 

penyesuaian dirinya berada dalam kategori tinggi dan 6 orang atau sebesar 

14,6% penyesuaian dirinya berada dalam kategori rendah. Menurut Agustiani 

(2009) penyesuaian diri seseorang yang ditanamkan sejak usia sangat muda 

akan menjadi dasar untuk memengaruhi pola perilaku di masa depan. 

Data konsep diri menunjukan bahwa 28 orang atau sebesar 68,3% konsep 

dirinya berada dalam kategori sedang, 7 orang atau sebesar 17,1% konsep 

dirinya berada dalam kategori rendah dan 6 orang atau sebesar 14,6% konsep 

dirinya berada dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

BK di asrama SMA Virgo Fidelis Bawen masih terdapat beberapa masalah yang 

berkaitan dengan penyesuaian diri. Permasalahan dalam penyesuaian diri ini 
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menunjukkan bahwa masih ada beberapa siswa yang belum cukup mampu 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Oleh karena itu sebaiknya pihak 

sekolah mengadakan berbagai kegiatan bersama yang mendekatkan hubungan 

antara sesama siswa dan guru agar terbentuk komunikasi yang baik sehingga 

penyesuaian diri siswa dalam lingkungan sekolah atau asrama juga semakin 

baik.  

Data demografi menemukan bahwa terdapat 41 siswa yang tinggal di 

asrama, 22 laki-laki dan 19 perempuan. 6 orang berusia 15 tahun, 15 orang 

berusia 16 tahun, 12 orang berusia 17 tahun dan 8 orang berusia 18 tahun. Hasil 

dalam penelitian ini termasuk dalam kategori tinggi karena konsep diri 

merupakan faktor yang dominan, siswa asrama SMA Virgo Fidelis Bawen 

memiliki konsep diri dan penyesuaian diri yang tinggi karena mereka mampu 

memenuhi aspek-aspek konsep diri seperti pengetahuan, pengharapan dan 

penilaian. Penurunan penyesuaian diri pada siswa asrama kemungkinan tidak 

terlalu besar sehingga penyesuaian diri siswa asrama masih begitu tinggi, karena 

hanya ada beberapa siswa saja yang memiliki penyesuaian diri yang masih 

tergolong rendah.  

5.4. Keterbatasan Penelitian 

 

Selama penelitian ini dilakukan, tentunya tidak terlepas dari beberapa 

keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak dapat mendampingi 

subjek satu per satu saat pengisian kuesioner, sehingga subjek yang 

mengalami kesulitan atau kurang memahami item pernyataan tidak 

mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada peneliti.  
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2. Tingkat keseriusan responden pada saat mengisi skala masih cukup 

rendah.  

3. Penelitian terdahulu dan juga beberapa teori pendukung mengenai 

hubungan konsep diri dan penyesuaian diri dalam penelitian ini masih 

terbatas. 

4. Respon skala penyesuaian diri dan skala konsep diri kurang 

sepenuhnya pas karena menggunakan alternatif jawaban Sangat Setuju, 

sebaiknya menggunakan Sangat Sesuai. Hal ini dikarenakan penelitian ini 

mengetahui perilaku bukan hanya pendapat siswa asrama saja. 


