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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Data Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 

subyek penelitian berdasarkan pada data variabel yang diperoleh dari 

subyek yang diteliti, dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis 

(Azwar, 2012). 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan dengan mengkategorikan 

subyek pada penelitian ini. Pada penelitian ini subyek sebanyak 141 

orang Mahasiswa Organisatoris di kawasan Universitas Brawijaya. 

Tabel analisis deskriptif berdasarkan data demografi subyek 

penelitian: 

Tabel 3. Analisis Deskriptif berdasarkan Data Demografis 

 Kategori Jumlah (Orang) Presentase 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 

 

Perempuan 

77 

 

64 

55% 

 

45% 

Organisasi 

Yang Diikuti 

1 Organisasi 

 

>1 

Organisasi  

37 

 

107 

25% 

 

75% 

 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa 

jumlah subyek dari beberapa kategori. Pertama adalah kategorisasi 

jenis kelamin, subyek terbanyak adalah subyek laki-laki dengan 
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jumlah 77 orang dan presentase sebesar 55%, sedangkan subyek 

perempuan sebanyak 64 orang dengan presentase 45%. Kedua 

adalah kategorisasi jumlah organisasi yang diikuti, mahasiswa 

dengan 1 organisasi yang diikuti sebanyak 37 orang atau 25% 

sedangkan mahasiswa dengan lebih dari 2 organisasi sebanyak 107 

orang atau 75%. 

 

b. Analisis Deskriptif Berdasarkan Variabel X (Penyesuaian Diri) dan 

Y (School Well-Being) 

Sebelum melakukan analisis deskriptif berdasarka variabel 

X dan Y, maka perlu dilakukan perhitungan  untuk mengetahui skor 

yang diperoleh dalam penelitian, diantaranya adalah nilai 

maksimum, minimum, dan rata-rata. Data penelitian yang terkumpul 

dibagi menjadi dua kategori skor yaitu skor hipotetik dan skor 

empirik. Azwar (2012) mengatakan bahwa untuk mencari skor 

hipotetik dapat diperoleh melalui persamaan dibawah ini: 

Tabel 4. Persamaan Skor Hipotetik 

Statistik Persamaan 

Nilai Minimum 

Hipotetik 

skor item terendah x jumlah 

item 

Nilai Maksimum 

Hipotetik 

skor item tertinggi x jumlah 

item 

Mean Hipotetik jumlah item x mean dari skor 

item 

Standar Deviasi 

Hipotetik 

skor maksimum – skor 

minimum 

6 
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Sedangkan untuk perhitungan skor empirik dapat dilakukan 

dengan bantuan program aplikasi SPSS (Statistical Produc and 

Service Solution) untuk Windows. Berikut ini adalah gambaran 

perbandingan skor hipotetik dan skor empirik: 

Tabel 5. Perbandingan Skor Hipotetik dan Skor Empirik 

Variabel Statistik Hipotetik Empirik 

Penyesuaian 

Diri 

Skor 

Minimum 

Skor 

Maksimum 

Mean 

Standar 

Deviasi 

17 

68 

43 

7,16 

27 

56 

43,27 

4,62 

School Well-

Being 

Skor 

Minimum 

Skor 

Maksimum 

Mean 

Standar 

Deviasi 

18 

72 

44 

7,33 

30 

60 

44,32 

5 

 

Setelah diketahui perbandingan antara skor hipotetik dan 

skor empirik, maka selanjutnya adalah menghitung kategori 

tingkatan berdasarkan pada norma yang telah ditetapkan. Menurut 

Azwar (2012), ketentuan kategori tingkat variabel adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 6. Kategorisasi Jenjang Bagi Subyek Penelitian 

Daerah Keputusan Kategori 

X < (μ – σ) 

(μ – σ) ≤ X < (μ + σ) 

(μ  +  σ)  ≤  X 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 
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Keterangan: 

µ        : Mean Hipotetik  

σ         : Standar Deviasi  

X         : Skor subjek 

Dilakukannya perhitungan kategori tingkat variabel ini 

memudahkan peneliti untuk mengetahui tingkat variabel dalam 

penelitian masuk pada kategori rendah, sedang, maupun tinggi. 

Berdasarkan pada perhitungan diatas, diperoleh kategorisasi seperti 

dibawah ini: 

Tabel 7. Norma Variabel X dan Variabel Y 

Variabel Rentang 

Nilai 

Kategori Jumlah 

(Orang) 

Presentasi 

Penyesuaian 

Diri 

50,16 < X 

35,84 < X < 

50,16 

X < 35,84 

Tinggi 

Sedang  

Rendah 

10 

125 

6 

7,1 % 

88,7 % 

4,2 % 

School 

Well-Being 

51,33 < X 

36,67 < X < 

51,33 

X < 36,67 

Tinggi 

Sedang  

Rendah 

12 

121 

8 

8,5 % 

85,8 % 

5,7 % 

 

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa variabel 

Penyesuaian Diri ada 7,1 % atau 10 orang yang mewakili kategori 

tinggi, 88,7% atau 125 orang mewakili kategori sedang, dan 4,2% 

atau 6 orang mewakili kategori rendah. Variabel school well-being 

kategori tinggi terwakili oleh 8,5% atau 12 orang, kategori sedang 

85,8% atau 121 orang, dan kategori rendah 5,7% atau 8 orang. 
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2. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk dapat 

mengetahui apakah dalam model regresi variabel terkait dan variabel 

bebas pada keduanya memiliki distribusi data yang normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas ini dilakukan dengan 

menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Data 

dikatakan terdistribusi normal apabila taraf signifikansinya lebih 

besar dari 0,05. Berikut hasil dari uji normalitas yang dilakukan 

peneliti: 

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 

Penyesuaian Diri 0,08 Distribusi  

Normal 

School Well-

Being 

0,016 Distribusi  

Normal 

 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov pada variabel 

Penyesuaian Diri didapatkan bahwa taraf signifikansi atau nilai p-

value variabel sebesar 0,08, sedangkan untuk variabel School Well-

Being didapatkan taraf signifikansi atau nilai p-value variabel 

sebesar 0,016 dan keduanya menunjukkan bahwa variabel tersebut 

terdistribusi secara normal. 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah kedua variabel dalam penelitian ini memiliki hubungan yang 
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linier atau tidak. Apabila kedua variabel memiliki hubungan linier, 

maka dapat dilakukan uji pengaruh pada penelitian ini. Pengambilan 

keputusan pada uji linieritas ini berdasarkan pada nilai signifikansi 

pada deviation from linierity. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka 

hubungan antara variabel adalah linier, sebaliknya jika < 0,05 maka 

hubungan antara variabel adalah tidak linier. Berikut hasil uji 

linieritas yang dilakukan peneliti: 

Tabel 9. Hasil Uji Linieritas 

Variabel Signifikansi Linearity (F) Keterangan 

Penyesuaian 

Diri*School 

Well-Being 

0,339 1,116 Linier 

Keterangan: (*) = Terhadap 

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa uji linieritas 

antara variabel Penyesuaian Diri dengan School Well-Being 

memiliki nilai liniearity (F) sebesar 1,116 dengan signifikansi 

sebesar 0,339 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel tersebut linier. 

 

3. Uji Hipotesis 

Data variabel penyesuaian diri dan variabel school well-being telah 

memenuhi uji asumsi (uji normalitas dan uji linieritas) sehingga dapat 

dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan Product Moment Pearson 

untuk melihat arah hubungan dari kedua variabel tersebut. Hasil dari uji 

hipotesis dengan menggunakan Product Moment Perason adalah 

sebesar 0,401 dengan signifikansi 0,000. Sehingga untuk mengetahui 
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besarnya hubungan dari kedua variabel tersebut dilihat dari koefisien 

korelasi dibawah ini: 

Tabel 10. Koefisien Korelasi Pearson 

Interval Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

 

Hasil korelasi sebesar 0,401 termasuk dalam tingkat hubungan yang 

cukup kuat. Artinya bahwa penyesuaian diri memiliki hubungan yang 

cukup kuat dengan school well-being pada mahasiswa organisatoris. 

 

B. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan 

nilai korelasi pearson sebesar 0,401. Interpretasi hasil tersebut berdasarkan 

tabel koefisien pearson adalah cukup kuat. Artinya, penyesuaian diri 

memiliki hubungan yang cukup kuat dengan school well-being pada 

mahasiswa organisatoris sama dengan hipotesis yang telah dirumuskan 

yaitu ada hubungan antara penyesuaian diri dengan school well-being pada 

mahasiswa organisatoris. 

Penyesuaian diri bagi mahasiswa sangat dibutuhkan dimanapun 

berada karena dengan penyesuaian diri mahasiswa dapat menghadapi 

permasalahan dengan baik. Penyesuaian yang berhasil menurut Sunadari 

(2005) apabila mampu memenuhi kebutuhan secara sempurna, tidak 

mengganggu orang lain dalam memenuhi kebutuhan, bertanggung jawab 
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terhadap lingkungan. Christyanti dkk. (2013) juga mengatakan bahwa 

mahasiswa yang memiliki penyesuaian diri terhadap tuntutan akademik 

yang baik, maka kecenderungan stres yang dihadapinya rendah. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Rizki & Listiara (2015) bahwa 

mahasiswa dengan penyesuaian diri yang baik maka school well-being 

mahasiswa tersebut positif. 

Mahasiswa organisatoris menurut penelitian Masitoh (Caesari dkk, 

2013) menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi justru 

cenderung mengalami konflik peran atau inter-role conflict. Pada 

mahasiswa yang tidak bisa mengatasi konflik peran yang dialami, ada 

kecenderungan untuk kurang bisa menjalankan dan mengatur aktivitas 

perkuliahan dan organisasi. Selain itu menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Cahyaningtyas (Caesari dkk, 2013) menunjukkan bahwa ada manfaat 

dari keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu tingkat 

kecerdasan emosional mahasiswa yang ikut serta dalam organisasi lebih 

tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak ikut serta.  

Kompleksnya tugas yang dilakukan mahasiswa organisatoris tentu 

menuntuk mahasiswa tersebut untuk dapat menyesuaikan diri sebaik-

baiknya. Menurut Rizki & Listiara (2015) hal ini dikarenakan individu yang 

optimis memiliki tingkat emotional well-being yang tinggi saat mengalami 

stres dibandingkan individu yang kurang optimis. 

Hasil penelitian ini mengenai hubungan antara penyesuaian diri 

dengan school well-being pada mahasiswa organisatoris memiliki koefisien 

determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R Square sebesar 0,160 artinya 
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bahwa variabel penyesuaian diri dalam penelitian ini memberi sumbangan 

efektif sebesar 16% terhadap variabel school well-being sedangkan sisanya 

84% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Kategorisasi data yang dihimpun kurang lengkap terutama pada  

kategori jangka waktu mengikuti organisasi. 

2. Adanya ketimpangan dalam kategorisasi yang membatasi jumlah 

organisasi yang diikuti. 

3. Data yang dihimpun tidak mencakup semua organisasi yang berada di 

Universitas Brawijaya. 

 


