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ABSTRAK 

 

 

Belajar adalah sebuah proses kehidupan yang akan terus berlangsung dalam 

kehidupan manusia. Proses pembelajaran dapat terjadi dimana saja, salah satunya di 

sekolah. Melalui pembelajaran di sekolah, seseorang diharapkan dapat mencapai 

pemahaman dan keberhasilan dalam bentuk prestasi belajar. Untuk mendapatkan 

hasil pembelajaran atau prestasi belajar yang maksimal, seseorang dituntut untuk 

dapat beradaptasi dengan lingkungan belajarnya. Adaptasi yang dimaksud adalah 

dalam bentuk penyesuaian sosial. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran 

penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar siswa SMA Islam ‘X’ di Depok. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang kuantitatif korelasional. Sampel 

berjumlah 117 siswa yang dipilih menggunakan metode Nonprobability Sampling 

dengan sampel jenuh. Data penelitian didapatkan melalui skala penyesuaian sosial 

berupa kuesioner dan nilai rata-rata pada rapor semester ganjil. Hasil uji hipotesis 

menghasilkan nilai Sig. sebesar 0,243 (>0,05) maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak 

atau tidak terbukti. Dengan demikian, tidak terdapat peran penyesuaian sosial 

terhadap prestasi belajar siswa SMA Islam ‘X’ di Depok 

 

Kata Kunci: Penyesuaian sosial, Prestasi Belajar, Siswa, SMA Islam 
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ABSTRACT 

 

 

Study is a process that will continue in human life. The process can happen 

anywhere, such as school. Through studying in school, one is expected to achieve 

understanding and success in the form of student achievement. To get the results of 

studying or maximum achievement, a person is required to be able to adapt to the 

studying environment. The adaptation is in the form of social adjustment. The 

purpose of this research is to know the role of social adjustment to student 

achievement of SMA Islam 'X' students in Depok. This research uses correlational 

quantitative approach. The sample was 117 students selected using Nonprobability 

Sampling method with saturated samples. The research data is obtained through 

social adjustment scale in the form of questionnaire and average score on odd 

semester report card. Result of hypothesis test yield Sig value. of 0.243 (> 0.05) then 

the alternative hypothesis (Ha) is rejected or not proven. The results show that there is 

no social adjustment role on student achievement.  

 

Keywords: Social Adjustment, Student Achievement, Student, Islamic High School 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar adalah sebuah proses kehidupan yang akan terus berlangsung dalam 

kehidupan manusia. Proses pembelajaran dapat terjadi dimana saja, salah satunya di 

sekolah. Melalui pembelajaran di sekolah, seseorang diharapkan dapat mencapai 

pemahaman dan keberhasilan dalam bentuk prestasi belajar. Menurut Pratini (2005), 

prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan 

belajar. Sementara menurut Winkel (dalam Slameto, 2010), lingkungan sekolah 

merupakan hal yang bersifat eksternal yang dapat memengaruhi prestasi belajar. 

Untuk mendapatkan hasil pembelajaran atau prestasi belajar yang maksimal, 

seseorang dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan pembelajarannya. 

Adaptasi yang dimaksud adalah dalam bentuk penyesuaian sosial. Menurut Hurlock 

(1997) penyesuaian sosial adalah keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri 

dengan orang lain pada umumnya dan dengan kelompok pada khususnya. 

 

Di Indonesia umumnya seseorang akan belajar di sekolah regular (negeri). 

Namun seiring kemajuan zaman, keberadaan sekolah berbasis agama hadir untuk 

melengkapi ragam sistem pendidikan di negeri ini. Tak sedikit orang tua yang 

menyekolahkan anak-anaknya di sekolah berbasis agama, misalnya sekolah berbasis 

Islam. Ciri khas sekolah berbasis Islam adalah adanya perpaduan kurikulum 
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pendidikan nasional dengan kurikulum tambahan pendidikan agama. Penampahan 

kurikulum agama tersebut membuat jam belajar siswa menjadi lebih lama 

dibandingkan sekolah reguler (negeri). Durasi sekolah yang panjang dan adanya 

kurikulum tambahan agama membuat para siswa dituntut untuk memiliki 

kemampuan penyesuaian sosial yang lebih kompleks dibandingkan dengan siswa 

yang belajar di sekolah regular (negeri). Terlebih apabila pada jenjang sekolah 

sebelumnya siswa memiliki latar belakang sebagai siswa sekolah reguler (negeri) atau 

sekolah non-agama. 

Hurlock (1999) mengemukakan bahwa remaja yang berhasil melakukan  

penyesuaian sosial menunjukkan ciri-ciri perilaku yang positif, seperti mempunyai 

banyak teman di sekolah, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tidak pernah 

membolos, dan mempunyai prestasi yang baik di sekolah. Sebaliknya remaja yang 

gagal melakukan penyesuaian sosial pada umumnya menunjukkan ciri-ciri perilaku 

yang negatif, seperti membuat keributan, membolos, terlambat masuk sekolah, dan 

gagal dalam belajar. Keletihan fisik, stres atau tekanan-tekanan dapat terjadi apabila 

siswa tidak mampu melakukan penyesuaian sosial. Akibatnya siswa tidak maksimal 

mengikuti kegiatan belajar dan akan berdampak pada prestasi belajarnya. 

Sumardi (2008) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara penyesuaian sosial dengan prestasi belajar pada 

siswa kelas X MAN I Salatiga di Sekolah yakni sebesar 17,867%. Sementara 

penelitian Indriyaningsih (2011) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 



3 
 

penyesuaian sosial siswa di sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo sebesar 12%. Hasil penelitian terdahulu 

sejalan dengan teori Hurlock (1999) dimana remaja yang berhasil melakukan 

penyesuaian sosial menunjukkan ciri-ciri perilaku yang positif, salah satunya adalah 

mempunyai prestasi yang baik di sekolah (Hurlock, 1999). 

Pada penelitian ini, peneliti memilih Sekolah Menengah Atas Islam „X‟ yang 

berada di Kota Depok sebagai lokasi penelitian. Hal yang menarik dari sekolah 

berakreditasi A tersebut adalah siswa-siswinya memiliki prestasi belajar yang baik 

meskipun durasi belajar panjang dan beban kurikulum yang didapatkan lebih banyak 

dari sekolah reguler (negeri). Hal tersebut ditunjukkan dari 73% jumlah siswa yang 

diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Berlandaskan latar belakang yang telah 

dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui peran penyesuaian sosial 

terhadap prestasi belajar siswa SMA Islam „X‟ di Depok. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat peran penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar siswa 

SMA Islam „X‟ di Depok? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 

penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar siswa SMA Islam „X‟ di Depok. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun beberapa manfaat yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memperkaya ragam penelitian 

mengenai pengaruh penyesuaian sosial dan prestasi belajar siswa, serta 

sebagai sumbangan informasi dan wawasan bagi peneliti selanjutnya. 

 

2.  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai bahan informasi terkait 

pengaruh penyesuaian sosial dan prestasi belajar di SMA berbasis Agama 

Islam. 

 

1.5 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu 

 

1. Taviyad Mansingbhai S., dan Yasvantbhai H. Patel, Journal of 

Information, Knowledge, and Research in Humanities and Social 

Sciences (2013 – 2014) dengan judul “Adjustment and Academic 

Achievment of Higher Secondary School Student”. Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah mempelajari dan membandingkan faktor dari 

adjustment dan prestasi akademik siswa sekolah menengah. Penelitian ini 

dilakukan pada 100 siswa sekolah menengah dari Kota Himmatnagar (50 
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laki-laki dan 50 siswa perempuan melalui sampel acak) pengukuran 

Adjustment diadaptasi oleh R. K. Ojha yaitu menggunakan pengumpulan 

data dan rata-rata nilai dari 3 tahun lalu. Hasil tahunan dianggap sebagai 

prestasi akademik untuk menganalisis data uji T. Hasil mengungkapkan 

bahwa remaja laki-laki berbeda secara signifikan dari segi kesehatan, 

penyesuaian sosial dan emosional dibandingkan dengan remaja 

perempuan. Perbedaan yang signifikan juga terjadi antara laki-laki dan 

remaja perempuan dalam hal prestasi akademik. 

 

2. Bano, Amir; Naseer, Naila, Pakistan Journal of Social Sciences (2014) 

dengan judul “Social Adjustment and Academic Achievement of Primary 

Graders”, Penelitian ini difokuskan pada penyesuaian sosial dan prestasi 

akademik siswa sekolah dasar di kota Quetta serta untuk mengetahui 

hubungan antara penyesuaian sosial dan prestasi akademik siswa. Sampel 

terdiri dari 257 siswa (68% laki-laki dan 32% perempuan) dengan teknik 

purposive sampling. Alat ukur menggunakkan Social Adjustment Rating 

Checklist (SARC) untuk mengukur tingkat penyesuaian sosial. Untuk 

menilai prestasi akademik diigunakan test-papers dari mata pelajaran 

akademik yang dikembangkan oleh District Education Authority Quetta. 

Untuk menganalisis data, korelasi Pearson dan analisis regresi dilakukan. 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara penyesuaian sosial 

dan prestasi akademik siswa. 
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3. Nisfu Lailatul Fitri, Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling 

(2017) dengan judul “Pengaruh Kemampuan Penyesuaian Diri dan 

Penyesuaian Sosial terhadap Prestasi Akademik Siswa”, Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penyesuaian diri 

terhadap prestasi akademik, penyesuaian sosial terhadap prestasi 

akademik, dan pengaruh penyesuaian diri dan penyesuaian sosial 

terhadap prestasi akademik siswa di sekolah asrama. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa asrama kelas VII SMP IT Ihsanul Fikri dengan jumlah 135 siswa. 

Instrumen pengumpul data berupa skala penyesuaian diri, skala 

penyesuaian sosial, dan nilai rapor. Uji validitas instrumen menggunakan 

validitas konstruksi dengan expert judgment. Uji reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus Alpha Crocbach, sehingga diperoleh nilai koefisien 

α untuk instrumen penyesuaian diri sebesar 0,857 dan instrumen 

penyesuaian sosial sebesar 0,901. Analisis data menggunakan teknik 

regresi berganda dengan nilai signifikansi 5%. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif variabel penyesuaian 

diri terhadap prestasi akademik dengan nilai p 0,028, pengaruh 

penyesuaian sosial terhadap prestasi akademik dengan nilai p 0,000, dan 

pengaruh penyesuaian diri dan penyesuaian sosial terhadap prestasi 

akademik siswa. 
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4. Sri Maslihah, Jurnal Psikologi Undip (2011) dengan judul “Studi tentang 

Hubungan Dukungan Sosial, Penyesuaian Sosial di Lingkungan Sekolah 

dan Prestasi Akademik Siswa SMPIT ASSYFA Boarding School Subang 

Jawa Barat”, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara 

dukungan sosial orang tua dan penyesuaian sosial di lingkungan sekolah 

dengan prestasi akademik siswa boarding school. Sampel penelitian 

adalah terdiri dari 92 siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Islam 

Terpadu (SMPIT) Assyfa Boarding School Kabupaten Subang Jawa 

Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dan teknik studi korelasional (correlation study) dengan 

dua independent variable, yaitu dukungan sosial orang tua dan 

penyesuaian sosial di lingkungan sekolah serta satu dependent variable, 

yaitu prestasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikant antara dukungan sosial orang tua dengan 

prestasi akademik, yaitu sebesar 0.820. Artinya, semakin besar dukungan 

sosial orang tua yang dipersepsi siswa, semakin baik prestasi akademik 

yang dapat dicapai siswa. Kajian lebih dalam tentang hubungan dukungan 

sosial orang tua dalam bentuk instrumental support dengan prestasi 

akademik menunjukkan nilai korelasi sebesar 0.798 dan hubungan 

dukungan sosial bentuk emotional support dengan prestasi akademik 

adalah sebesar 0.654. Sementara berdasarkan nilai korelasi 0.112 pada 

hubungan antara penyesuaian sosial di lingkungan sekolah dengan 
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prestasi akademik menunjukkan tidak adanya hubungan antara 

penyesuaian sosial di lingkungan sekolah dengan prestasi akademik. 

Dengan kata lain terdapat faktor-faktor lain di luar penyesuaian sosial di 

lingkungan sekolah baik faktor internal maupun faktor eksternal yang 

berhubungan dengan prestasi akademik siswa meskipun penyesuaian 

sosial di lingkungan sekolah merupakan bagian yang penting dalam 

perkembangan seorang remaja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1       Penyesuaian Sosial 

2.1.1   Definisi Penyesuaian Sosial 

Penyesuaian disebut dengan adjusment dalam istilah psikologi. Adjustment 

merupakan suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungan fisik dan sosial 

(Chaplin, 2000). Penyesuaian sosial sendiri merupakan kemampuan atau kapasitas 

yang dimiliki individu untuk bereaksi secara efektif dan wajar pada realitas sosial, 

situasi, dan relasi sosial dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan sesuai 

ketentuan dalam kehidupan sosial (Schneiders, 1964). Pengertian lain menurut 

Hurlock (1997) adalah keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan orang 

lain pada umumnya dan dengan kelompok pada khususnya. Merujuk dari beberapa 

pengertian yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian 

sosial adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar 

secara konsisten serta dapat memahami aturan-aturan dan tuntutan yang berlaku 

dalam lingkungan tempat ia berada. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyesuaian Sosial  

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi penyesuaian sosial terdiri dari faktor 

internal dan faktor eksternal (Sunarto dan Hartono, 2002). 
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Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu: 

a.  Faktor Fisik 

1. Kondisi Jasmaniah  

Struktur jasmaniah merupakan kondisi primer bagi tingkah laku karena sistem 

saraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses 

penyesuaian sosial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-

gangguan pada sistem saraf, kelenjar, dan otot dapat menimbulkan gejala-gejala 

gangguan mental, tingkah laku dan kepribadian. Gangguan penyakit yang 

kronis ini dapat menimbulkan kurangnya kepercayaan pada diri sendiri, 

perasaan rendah diri, ketergantungan, perasaan ingin dikasihani, dan 

sebagainya. Oleh sebab itu, kualitas penyesuaian sosial yang baik hanya dapat 

diperoleh dan dipelihara dalam kondisi kesehatan jasmaniah yang baik pula.  

2. Perkembangan, Kematangan dan Penyesuaian Diri  

Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari respon yang 

bersifat instinktif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan 

pengalaman. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon 

yang diperoleh, tidak hanya melalui proses belajar saja namun anak juga 

menjadi matang untuk melakukan respon dan ini menentukan pola-pola 

penyesuaian sosialnya. Sesuai dengan hukum perkembangan tingkat 

kematangan yang dicapai individu berbeda-beda antara satu dengan lainnya, 

sehingga pola-pola penyesuaian sosialnya berbeda-beda pula secara individual. 
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Kondisi-kondisi perkembangan mempengaruhi setiap aspek kepribadian, 

seperti: emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual.  

 

b.  Faktor Psikologis 

1. Pengalaman  

Pengalaman yang mempengaruhi dalam penyesuaian sosial adalah pengalaman 

yang menyenangkan dan pengalaman traumatik. Pengalaman yang 

menyenangkan cenderung menimbulkan penyesuaian sosial yang baik, 

sebaliknya pengalaman traumatik cenderung menimbulkan kegagalan dalam 

penyesuaian sosial.  

 

2. Belajar  

Belajar merupakan faktor dasar dalam penyesuaian sosial karena melalui 

belajar akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. 

Sebagian besar respon-respon dan ciri-ciri kepribadian lebih banyak diperoleh 

dari proses belajar daripada keturunan. Belajar dalam proses penyesuaian sosial 

merupakan modifikasi tingkah laku sejak fase-sase awal dan berlangsung terus 

menerus sepanjang hayat dan diperkuat dengan kematangan pribadi. 

 

3. Determinasi  

Faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai sesuatu yang baik atau yang 

buruk untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi atau merusak diri disebut 
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determinasi diri. Determinasi diri berperan penting dalam proses penyesuaian 

sosial untuk pengendalian arah dan pola penyesuaian sosial.  

 

4. Konflik  

Efek konflik pada perilaku tergantung pada sifat konflik, yaitu merusak, 

menggangu dan menguntungkan. Cara-cara individu mengatasi konflik, yaitu 

meningkatkan usaha ke arah pencapaian tujuan yang menguntungkan secara 

sosial, melarikan diri khususnya lari ke dalam gejala-gejala neurotis. Apabila 

individu telah dapat mengatasi konfliknya maka individu lebih mudah 

mengadakan penyesuaian sosial dalam situasi yang berbeda-beda.  

 

Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi penyesuaian sosial, yaitu: 

 

a.  Faktor Lingkungan 

1. Pengaruh rumah dan keluarga  

Keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam mengkondisikan 

penyesuaian sosial anak karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial 

terkecil dan merupakan tempat pertama kali individu melakukan interaksi 

sosial. Kemampuan interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di 

masyarakat.  
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2. Hubungan orang tua dan anak  

Pola-pola hubungan antara orangtua dan anak mempunyai pengaruh terhadap 

proses penyesuaian sosial anak. Beberapa pola hubungan yang dapat 

mempengaruhi penyesuaian sosial antara lain :  

a. Menerima (acceptance), yaitu situasi dimana orangtua menerima anaknya 

dengan baik. Sikap penerimaan ini dapat menimbulkan suasana hangat dan 

rasa aman bagi anak.  

b. Menghukum dan disiplin yang berlebihan. Disiplin yang ditanamkan 

orangtua terlalu kaku sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang 

kurang menguntungkan anak.  

c. Memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan dapat menimbulkan 

perasan tidak aman, rendah diri, dan gejala-gejala salah suai lainnya.  

d. Penolakan, yaitu pola hubungan dimana orangtua menolak kehadiran 

anaknya dan dapat menimbulkan hambatan dalam proses penyesuaian sosial 

anak.  

3. Hubungan saudara  

Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling 

menghormati, penuh kasih sayang memudahkan untuk tercapainya penyesuaian 

sosial yang lebih baik, sedangkan suasana yang penuh dengan permusuhan, 

perselisihan, iri hati, kebencian dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan 

dalam penyesuaian sosial. 
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4. Masyarakat  

Keadaan lingkungan masyarakat dimana individu berada merupakan kondisi 

yang menentukan proses penyesuaian sosial karena masyarakat merupakan 

suatu kelompok sosial yang paling besar dan sangat mempengaruhi pola hidup 

anggotanya.  

5. Sekolah  

Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan 

intelektual, sosial, dan moral para siswa. Hasil pendidikan di sekolah 

merupakan bekal untuk penyesuaian sosial di masyarakat yang lebih luas.  

6. Budaya dan agama  

Lingkungan budaya dimana individu berada dan berinteraksi akan menentukan 

pola-pola penyesuaian sosialnya. Contoh; tata cara kehidupan budaya daerah, 

adat istiadat masyarakat akan mempengaruhi bagaimana anak akan 

menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Agama 

memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik-konflik, 

frustasi dan bentuk-bentuk ketegangan lainnya. Agama juga memberikan 

suasana tenang dan damai yang dibutuhkan oleh seorang anak. 
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2.1.3 Penyesuaian Sosial Siswa di Sekolah 

Penyesuaian sosial siswa di sekolah diartikan sebagai kemampuan siswa 

mereaksi secara tepat realitas sosial, situasi, dan relasi sosial, sehingga mampu 

berinteraksi secara wajar dan sehat, serta dapat memberikan kepuasan bagi dirinya 

dan lingkungannya (Schneiders, 1964). Di sekolah, siswa tidak hanya mengalami 

perkembangan fisik dan intelektual saja, melainkan juga membutuhkan lingkungan 

yang kondusif untuk bersosialisasi agar mencapai kematangan sosial dalam 

mempersiapkan diri untuk menjadi orang dewasa yang memiliki kemampuan 

penyesuaian sosial yang memadai. 

Schneiders (1964) telah menjelaskan mengenai tuntutan lingkungan atau 

perilaku yang diharapkan berkaitan dengan realitas, situasi, dan relasi sosial, serta 

dihadapi oleh siswa di sekolah, diantaranya adalah : 

a. Siswa menjalin hubungan yang sehat dan bersahabat dengan teman di sekolah. 

Dalam aspek ini terdapat tujuh indikator, yaitu:  

1. Kemampuan siswa menerima teman apa adanya 

2. Kemampuan siswa mengendalikan emosi 

3. Kemampuan siswa bertanya terlebih dahulu 

4. Kemampuan siswa bersikap realistis 

5. Kemampuan siswa melakukan pertimbangan dalam mengambil keputusan  

6. Kemampuan siswa melakukan tindakan yang tepat sesuai norma 

7. Kemampuan siswa mempertahankan hubungan persahabatan 
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b. Siswa bersikap hormat terhadap guru, kepala sekolah, dan staf sekolah. Dalam 

aspek ini terdapat tiga indikator, yaitu:  

1. Kemampuan siswa berbicara dengan volume suara yang lebih rendah 

daripada guru, kepala sekolah, dan staf sekolah yang lain. 

2. Kemampuan siswa bertutur kata dengan sopan dan santun ketika 

berkomunikasi dengan guru, kepala sekolah, dan staf sekolah yang lain.  

3. Kemampuan siswa dalam menjaga sikap ketika bertemu dengan guru, kepala 

sekolah, dan staf sekolah yang lain. 

 

c. Partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Dalam aspek ini terdapat dua 

indikator, yaitu:  

1. Partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

2. Partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

 

d. Menghormati dan menerima peraturan sekolah. Dalam aspek ini terdapat dua 

indikator, yaitu:  

1. Memiliki kesadaran akan pentingnya peraturan di sekolah. 

2. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di sekolah. 
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2.2    Prestasi Belajar 
 

2.2.1 Definisi Prestasi Belajar 

Prestasi dan belajar adalah dua hal yang saling berkaitan. Prestasi adalah 

kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar (Sardiman, 

2001). Adapun belajar menurut Slameto (2010) dapat diartikan sebagai suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang 

ditunjukkan dengan nilai tes (KBBI, 2008). Sedangkan Arikunto (2006) berpendapat 

bahwa prestasi belajar merupakan cerminan tingkatan-tingkatan sejauh mana siswa 

telah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan setiap bidang studi. Definisi lain dari 

Purwanto (2009), prestasi belajar adalah hasil belajar yang didapatkan dari suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual atau kelompok yang 

dinyatakan dengan skor hasil tes atau angka. Merangkum beberapa pengertian di atas, 

maka disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan proses pembelajaran yang telah 

dicapai dan hasilnya dapat dilihat melalui skor tes atau perubahan perilaku. 
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Prestasi belajar didapatkan melalui prestasi akademik dan non akademik. 

Prestasi akademik diartikan sebagai perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku 

atau kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan 

proses pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar. Perwujudan bentuk hasil proses 

belajar tersebut dapat berupa pemecahan lisan maupun tulisan, dan keterampilan serta 

pemecahan masalah langsung dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes yang 

berstandar (Sobur, 2006). Sedangkan prestasi non akademik berkaitan dengan sesuatu 

di luar hal-hal yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada teori tertentu. 

 

2.2.2  Faktor-faktor yang Memengaruhi Prestasi Belajar 

Terdapat dua faktor yang memengaruhi prestasi belajar (Slameto, 2010), 

yaitu: 

a. Faktor Intern 

1. Faktor Jasmaniah (faktor kesehatan dan cacat tubuh) 

2. Faktor Psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan) 

3. Faktor kelelahan (kelelahan jasmani dan rohani) 

 

b. Faktor Ekstern 

1. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, suasana rumah, 
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keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, latar belakang 

kebudayaan 

2. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, 

standard pelajaran, keadaan gedung, sarana prasarana, metode belajar, 

dan tugas rumah) 

3. Faktor Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, 

bentuk kehidupan masyarakat, dan media massa) 

 

2.2.3      Aspek-aspek Prestasi Belajar 

   Prestasi belajar siswa memiliki aspek-aspek yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotor (Muhibbin Syah, 2008), diantaranya : 

 

a.  Prestasi belajar bidang kognitif (Ranah Cipta) yaitu : 

1.       Pengamatan: dapat menunjukkan, membandingkan dan menghubungkan 

2.       Ingatan: dapat menyebutkan dan menunjukkan kembali 

3.       Pemahaman: dapat menjelaskan dan mendefinisikan dengan lisan sendiri 

4.       Penerapan: dapat memberikan contoh dan menggunakan secara tepat 

5.      Analisis (pemeriksaan dan pemilahan secara teliti): dapat menguraikan   

dan mengklasifikasi/memilah-milah 

6.     Sintesis (membuat paduan baru dan utuh): dapat menghubungkan, 

menyimpulkan dan menggeneralisasikan (membuat prinsip umum). 
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b.  Prestasi belajar bidang afektif ( Ranah Rasa), yaitu : 

 1.      Receiving atau attending, yakni kepekaan dalam menerima rangsangan 

(stimulus) dari luar yang datang dari siswa, baik dalam bentuk masalah, situasi 

dan gejala. 

2.      Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan seseorang terhadap 

stimulus yang datang dari luar 

 3.     Valuing (penilaian), yakni berkenaan dengan penilaian dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus 

 4.    Organisasi, yakni pengembangan nilai ke dalam suatu sistem organisasi, 

termasuk menentukan hubungan suatu nilai yang telah dimilikinya. 

 5.      Karakteristik atau interalisasi nilai, yakni keterpaduan dari semua sistem 

nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 

perilakunya. 

 

c.  Prestasi belajar bidang psikomotor (Ranah Karsa), yaitu : 

 1.     Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang sering tidak disadari 

karena sudah merupakan kebiasaan) 

 2.      Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 

Kemampuan perspektual termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif motorik dan lain-lain 

 4.     Kemampuan di bidang fisik seperti kekuatan, keharmonisan dan ketepatan 
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 5.     Gerakan-gerakan yang berkaitan dengan skill, mulai dari keterampilan 

sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. 

 6.     Kemampuan yang berkenaan dengan non decursive komunikasi seperti 

gerakan ekspresf dan interpretatif. 

 

 

2.3   Hubungan antara Variabel 

Pada penelitian ini variabel bebas yaitu penyesuaian sosial (X) dan variabel 

terikat yaitu prestasi belajar (Y). Keterkaitan antara dua variabel tersebut ditunjukkan 

oleh pendapat Hurlock (1999) bahwa remaja yang berhasil melakukan penyesuaian 

sosial menunjukkan ciri-ciri perilaku yang positif, salah satunya adalah mempunyai 

prestasi yang baik di sekolah (Hurlock, 1999). Penelitian terdahulu yang dilakukan 

Sumardi (2008) juga mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara penyesuaian sosial dengan prestasi belajar pada 

siswa kelas X MAN I Salatiga di Sekolah yakni sebesar 17,867%. Sementara 

penelitian lainnya oleh Indriyaningsih (2011) menyatakan adanya pengaruh 

penyesuaian sosial siswa di sekolah terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo sebesar 12%.  
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2.4   Kerangka Pemikiran  

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan belajar berkitan dengan tempat di mana individu berada, dalam 

kerangka pemikiran di atas ditunjukkan bahwa proses belajar terjadi di sekolah, yaitu 

di SMA Islam ‘X’. SMA Islam ‘X’ yang merupakan sekolah berbasis Islam memiliki 

kurikulum tambahan pendidikan agama, sehingga hal tersebut otomatis menambah 

durasi jam belajar siswa menjadi lebih panjang dibandingkan sekolah reguler 

(negeri). Durasi sekolah yang panjang dan adanya kurikulum tambahan agama 

diantaranya Sejarah Islam, Hafalan Al-Qur’an, dan Bahasa Arab membuat para siswa 

dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian sosial yang baik. Hurlock (1999) 

mengemukakan bahwa remaja yang berhasil melakukan penyesuaian sosial 

menunjukkan ciri-ciri perilaku yang positif, seperti mempunyai banyak teman di 

sekolah, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tidak pernah membolos, dan 

mempunyai prestasi yang baik di sekolah.  

 

PRESTASI 

BELAJAR (Y) 

 

PENYESUAIAN 

SOSIAL 

(X) 
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2.5   Perumusan Hipotesis 

  Hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah:  

1. Hipotesis Alternatif (Ha) : Terdapat peran penyesuaian sosial terhadap 

prestasi belajar pada siswa SMA Islam ‘X’ di Depok. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni penelitian yang 

menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta 

penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2006). Metode yang digunakan adalah 

korelasional untuk mengkaji tingkat keterkaitan penyesuaian social terhadap prestasi 

belajar. 

1.2 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent 

variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas yang 

memengaruhi variabel terikat adalah penyesuaian sosial (X), sedangkan variabel 

terikat yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas adalah prestasi belajar (Y). 

 

3.3  Definisi Operasional 

Terdapat dua definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah: 

 

3.3.1 Penyesuaian Sosial (Variabel Bebas) 
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Penyesuaian sosial diartikan sebagai kemampuan atau kapasitas yang dimiliki 

individu untuk bereaksi secara efektif dan wajar pada realitas sosial, situasi, dan relasi 

sosial dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan sesuai ketentuan dalam 

kehidupan sosial (Scheinders, 1964). Terdapat empat aspek penyesuaian sosial di 

sekolah, diantaranya: siswa menjalin hubungan yang sehat dan bersahabat dengan 

teman di sekolah, siswa bersikap hormat terhadap guru, kepala sekolah, dan staf 

sekolah, partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah, serta menghormati dan menerima 

peraturan sekolah.  

 

3.3.2 Prestasi Belajar (Variabel Terikat) 

Prestasi belajar adalah hasil belajar yang didapatkan dari suatu kegiatan yang 

telah dikerjakan, diciptakan baik secara individual atau kelompok yang dinyatakan 

dengan skor hasil tes atau angka (Purwanto, 2001). Terdapat tiga aspek prestasi 

belaar, diantaranya: prestasi belajar bidang kognitif (Ranah Cipta), prestasi belajar 

bidang afektif ( Ranah Rasa), dan prestasi belajar bidang psikomotor (Ranah Karsa). 

Prestasi belajar dalam penelitian ini diambil dari prestasi akademik sekolah. 

3.4 Lokasi dan Obyek Penelitian 

Peneliti memilih SMA Islam ‘X’ yang berada di Kota Depok sebagai lokasi 

penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan oleh hasil survey peneliti pada 

sekolah – sekolah sejenis (berbasis Agama Islam) di Depok, dimana didapatkan 

informasi bahwa SMA Islam ‘X’ menjadi yang terbaik di antara sekolah lainnya, 
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dengan akreditasi ‘A’ dan 73% siswa masuk Perguruan Tinggi Negeri. Hal tersebut 

membuktikan bahwa siswa SMA Islam ‘X’ memiliki prestasi belajar yang baik 

meskipun jam belajar panjang dan beban kurikulum yang didapatkan lebih banyak 

dari sekolah reguler (negeri) atau sekolah non-agama. 

3.5 Penentuan Populasi dan Sampel 

3.5.1  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah 117 siswa. Pertimbangan 

memilih kelas XI karena siswa berada pada tingkat pertengahan dalam hal proses 

belajar dan penyesuaian sosial di sekolah. 

 

3.5.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, misalnya penduduk di wilayah tertentu, 

jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu 

dan sebagainya (Sugiyono, 2013). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode Nonprobability Sampling, yaitu sampel jenuh. Peneliti 

mengambil keseluruhan populasi siswa sebagai sampel penelitian untuk membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Jenis Data 

 Berdasarkan sumbernya, data penelitian ini diperoleh melalui data primer, 

yaitu pengambilan data langsung dengan menggunakan skala penyesuaian sosial 

berupa kuesioner yang diisi oleh siswa, serta data rapor semester ganjil yang 

diperoleh dari staf tata usaha SMA Islam ‘X’ di Depok. 

 

3.6.2 Instrumen Penelitian 

 Terdapat dua jenis instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini, 

yaitu skala penyesuaian sosial dan nilai rata-rata siswa yang diambil dari rapor siswa 

semester ganjil. Skala penyesuaian social disusun berdasarkan teori Schneiders 

(1964) mengenai penyesuaian sosial di sekolah. Terdapat 56 aitem yang masing-

masing terdiri dari aitem favourable (F) dan unfavourable (UF), sebagai berikut: 

 

 
Tabel 1. Blueprint Skala Penyesuaian Sosial Siswa 

 

 

ASPEK 

 

INDIKATOR PERILAKU 

 

NOMOR AITEM 

 

Siswa menjalin 

hubungan yang sehat 

dan bersahabat 

dengan teman di 

sekolah 

 

Kemampuan siswa menerima 

teman apa adanya 

F UF TOT 

12, 36 24, 55 4 

Kemampuan siswa 

mengendalikan emosi 

20, 34 16, 27  4 

Kemampuan siswa bertanya 

terlebih dahulu 

30, 44 1, 19  4 
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Kemampuan siswa bersikap 

realistis 

41, 43 31, 48 4 

Kemampuan siswa melakukan 

pertimbangan dalam mengambil 

keputusan 

2, 32 14, 22 4 

Kemampuan iswa mampu 

melakukan tindakan yang tepat 

sesuai norma 

23, 38 18, 51 4 

Kemampuan siswa 

mempertahankan hubungan 

persahabatan 

4, 53 46, 52 4 

Siswa bersikap 

hormat terhadap 

guru, kepala sekolah, 

dan staf sekolah 

Kemampuan siswa berbicara 

dengan volume suara yang lebih 

rendah daripada guru, kepala 

sekolah, dan staf sekolah yang 

lain 

3, 42 7, 39 4 

Kemampuan siswa bertutur kata 

dengan sopan dan santun ketika 

berkomunikasi dengan guru, 

kepala sekolah, dan staf sekolah 

yang lain 

17, 37 25, 50  4 

 Kemampuan siswa dalam 

menjaga sikap ketika bertemu 

dengan guru, kepala sekolah, dan 

staf sekolah yang lain. 

11, 21 28, 35  4 

Partisipasi siswa 

dalam kegiatan 

sekolah 

Partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas 

29, 45 5, 49 4 

Partisipasi siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler 

10, 13 6, 56 4 

Menghormati dan 

menerima peraturan 

sekolah 

Memiliki kesadaran akan 

pentingnya peraturan di sekolah 

33, 54 9, 47 4 

Mematuhi dan menaati peraturan 

yang berlaku di sekolah 

8, 40 15, 26 4 

JUMLAH    56 
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Pengisian skala penyesuaian sosial didasarkan pada metode skala Likert yang 

disajikan dalam bentuk pernyataan yang terdiri dari empat alternatif respon, 

diantaranya: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak 

Setuju (STS). Peneliti menghilangkan pilihan ragu-ragu agar siswa memilih jawaban 

pasti ke arah yang sesuai atau tidak sesuai dengan dirinya. 

 
Tabel 2. Metode Skala Likert 

 

Item Favorable Item Unfavorable 

Alternatif Respon Skor Alternatif Respon Skor 

Sangat Setuju 4 Sangat Setuju 1 

Setuju 3 Setuju 2 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 4 

 

  

 Berikut ini disajikan nilai rata-rata siswa dari rapor semester ganjil sebagai 

instrumen pengukuran prestasi belajar. 

 

 

Tabel 3. Nilai Rata-rata Rapor Siswa 

XI IPA 1 XI IPA 2 

NO NAMA NILAI  NO NAMA NILAI  

1 HGAFP 86,64 1 NPM 86,14 

2 MRFA 81,64 2 MP 87,50 

3 IAW 82,21 3 BIR 86,00 

4 FA 85,43 4 AK 87,21 

5 SNR 84,64 5 NRPH 91,14 
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6 MRK 83,79 6 HNF  88,07 

7 MDA 85,93 7 HA  85,36 

8 MAI 78,79 8 RNH  84,57 

9 MU 84,43 9 GAZ  84,79 

10 IA 90,50 10 HZ  90,43 

11 MH 88,36 11 DRF  85,21 

12 AMG 89,07 12 DN  86,93 

13 SNS 80,79 13 SI 89,71 

14 DUPJ 89,14 14 NZP  88,21 

15 MRA 88,79 15 MAH  87,14 

16 KFN 87,57 16 QS  86,86 

17 ATA 87,79 17 M  86,07 

18 UA 84,07 18 FF  86,43 

19 LA 85,43 19 RA  89,07 

20 AGW 86,86 20 MH  82,64 

21 AN 85,79 21 ALW 85,07 

22 MIZ 85,50 22  ATR  86,79 

23 AAS 87,00 23 SRA  92,07 

24 ZMA 83,64 24 NM  87,64 

25 MF 84,86 25 NS  88,00 

26 MRJ 82,86 26 NIN  86,07 

27 AR 82,14 27 NSS  88,71 

28 MZDH 84,36 28 FDR  87,93 

29 MIG 83,50 29 ANY  88,21 

30 AHR 85,07 30 WN  83,79 

 

31 WP  84,21 
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XI IPS 1 XI IPS 2 

NO NAMA RAPOR NO NAMA RAPOR 

1 H 83,57 1 DAP  90,29 

2 AHS 85,93 2 SBRB 86,86 

3 NDP 82,57 3 MDH 88,14 

4 KA 90,43 4 RRD 87,64 

5 MHM 84,29 5 RAF 84,07 

6 HK 84,71 6 SAR 87,64 

7 NFF 82,93 7 SAG 83,07 

8 FYS 84,43 8 SS 87,29 

9 HAR 80,86 9 SFT 84,14 

10 AK 84,43 10 NZP 84,71 

11 FR 85,86 11 SNA 87,86 

12 RPR 81,79 12 AA 82,71 

13 AMH 84,57 13 SA 88,36 

14 MAG 85,57 14 NA 85,00 

15 KTP 82,36 15 SHP 89,00 

16 MDAN 81,29 16 HKS 85,79 

17 MFRS 84,07 17 MK 86,86 

18 MFN 83,64 18 HNA 89,79 

19 HMAY 89,50 19 RAF 84,07 

20 MAN 80,50 20 FSU 88,93 

21 HDK 83,00 21 ASN 83,64 

22 FH 87,14 22 RINH 89,00 

23 AZF 83,36 23 AR 88,36 

24 FWM 86,36 24 FN 87,79 

25 MAA 86,07 25 NRA 89,07 

26 SKM 82,07 26 NN 81,93 
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27 FRF 83,36 27 YC 83,29 

 

28 SNA 87,14 

29 RMIP 85,57 

    

 

3.7 Pengujian Alat Ukur 

 

3.7.1 Validitas 

 Validitas berasal dari kata validity yang berarti seberapa jauh akurasi suatu tes 

atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Uji Validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas muka (Face validity) dan validitas logic (Logical 

validity). 

 

a.  Validitas Muka (Face validity) 

Validitas yang didasarkan pada format penampilan antara kesesuaian aitem 

dengan tujuan pengukuran yang dinilai secara sepintas saja, sehingga validitas 

ini memiliki signifikansi yang rendah. Apabila isi alat ukur telah tampak 

sesuai dengan apa yang ingin diukur maka dapat dikatakan validitas muka 

telah terpenuhi. Berikut ini merupakan tabel kategori validitas muka dan tabel 

hasil penilaian tampilan kuesioner. 
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Tabel 5. Kategori Validitas Muka 

NILAI ANGKA KATEGORI 

0-1 Kurang 

1-2 Cukup 

3 Baik 

 

Tabel 6. Hasil Penilaian Tampilan Kuesioner 

PARAMETER NILAI RATA-RATA KATEGORI 

Tampilan cover 2,6 Cukup 

Tampilan Layout Skala 2,7 Cukup 

Ukuran Huruf 2,7 Cukup 

 

 

a. Validitas Logik (Logical validity) 

Validitas ini menunjukkan sejauh mana aitem tes menjadi representasi dari 

aspek penelitian yang hendak diukur. Peneliti meminta pertimbangan expert 

judgment, yaitu dosen pembimbing dalam menentukan aitem-aitem yang 

sesuai.  

 

3.7.2 Analisis Aitem  

Analisis aitem berfungsi untuk menyeleksi aitem-aitem pada skala psikologi. 

Aitem dinyatakan lolos jika nilai koefisien korelasi aitem total ≥ 0,30, sedangkan jika 
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nilai koefisien korelasi aitem total dibawah ≤ 0,30 maka aitem dinyatakan gugur. 

Hasil seleksi aitem Penyesuaian Sosial pada Tabel 3. menunjukkan bahwa terdapat 26 

aitem gugur dari jumlah total 56 aitem. Dengan demikian, aitem yang lolos atau 

digunakan sebagai skala penyesuaian sosial sebanyak 31 aitem. 

 
Tabel 4. Blueprint Skala Penyesuaian Sosial Paska dilakukan Seleksi Aitem 

NO ASPEK NOMOR AITEM JUMLAH 

  F UF  

1. Siswa menjalin hubungan 

yang sehat dan bersahabat 

dengan teman di sekolah 

 

2, 4, 12, 20, 

23, 30, 32, 34, 

36, 38, 41, 43, 

44, 53 

1, 14, 16, 18, 

19, 22, 24, 

27, 31, 46, 

48, 51, 52, 55 

9 

2. Siswa bersikap hormat 

terhadap guru, kepala 

sekolah, dan staf sekolah 

 

3, 11, 17, 21, 

37, 42 

7, 25, 28, 35, 

39, 50 

 

 

8 

3. Partisipasi siswa dalam 

kegiatan sekolah 

 

10, 13, 29, 45,  5, 6, 49, 56 8 

4. Menghormati dan menerima 

peraturan sekolah 

 

8, 33, 40, 54 9, 15, 26, 47 6 

                       

                      JUMLAH                                                                                    31 

Angka berwarna merah = aitem gugur 

 

 

 

 



35 
 

 

3.7.3 Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah terjemahan dari kata reliability yang mempunyai kata 

rely dan ability. Ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2010). Semakin tinggi koefisien reliabilitas 

mendekati angka 1.00 maka semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya apabila 

koefisien semakin rendah mendekati angka 0 maka semakin rendah reliabilitasnya.  

  

 Metode uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan single test atau 

single trial, dimana diperlukan satu kali sesi pengujian atau pemberian tes saja pada 

subjek (single trial administration), sehingga metode ini memiliki nilai praktis dan 

efisiensi yang tinggi. Prosedur analisis reliabilitas difokuskan pada analisis terhadap 

aitem-aitem tes, sehingga error pengukuran yang dihasilkan dari metode ini lebih 

terkait dengan isi tes (content sampling error). Hasil reliabilitas Cronbach Alpha 

diketahui sebesar 0,874 sehingga dapat dikategorikan sangat reliabel. 

 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

Di dalam penelitian ini diperlukan beberapa uji asumsi klasik, diantaranya 

adalah: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada metode regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 

https://www.statistikian.com/2013/02/uji-normalitas-pada-spss.html
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2013). Peneliti menggunakan Uji One Sample Kolmogorov Smirnov dengan kriteria 

nilai signifikasi >0,05. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat berada pada garis linear atau tidak.  

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

tetap maka disebut Homoskedastisitas, jika tidak sama disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskesdastisitas (Ghozali, 2013). 

 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis didasarkan oleh dua hal, yaitu tingkat signifikansi atau 

probabilitas (α) dan tingkat kepercayaan atau confidence level. Koefisien regresi 

harus signifikan dengan melakukan Uji T. Hipotesis alternatif (Ha) diterima jika nilai 

koefisien korelasi <0,05 sedangkan hipotesis alternatif (Ha) ditolak jika koefisien 

korelasi >0,05. 

 

https://www.statistikian.com/2013/03/linearitas-regresi.html
https://www.statistikian.com/2013/01/uji-heteroskedastisitas.html
http://www.statistikian.com/2012/07/uji-t-paired-dengan-spss.html
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek 

 

Subjek penelitian di SMA Islam „X‟ berjumlah 117 siswa. Berikut ini 

gambaran umum subjek penelitian yang diperoleh. 

 

Tabel 7. Gambaran Umum Subjek 

Data Demografi Kategori Jumlah Persentase 

Usia 17 tahun 

16 tahun 

15 tahun 

32 

82 

3 

 

27 % 

70 % 

3 % 

Jenis Kelamin Laki-laki 

Perempuan 

57 

60 

49 % 

51 % 

 

 

4.2 Analisis Deskriptif 

 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek 

penelitian yang didasarkan pada data variabel yang diperoleh melalui kelompok 
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subjek yang diteliti, namun tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Dasar 

analisis deskriptif dengan cara menghitung skor maksimum, skor minimum, mean 

(nilai tengah), dan standar deviasi dari setiap variabel. Skor yang diperlukan dalam 

analisis deskriptif adalah skor hipotetik dan skor empirik. Berikut adalah tabel 

persaman hipotetik (Azwar, 2012). 

 

Tabel 8. Persamaan Skor Hipotetik 

Statistik Persamaan 

Nilai Minimum Hipotetik 

Nilai Maksimum Hipotetik 

Skor aitem terendah x jumlah aitem 

Skor aitem tertinggi x jumlah aitem 

Mean Hipotetik Jumlah aitem x mean/nilai tengah skor aitem 

Skor maksimum aitem + skor minimum aitem 

2 

Standar Deviasi Hipotetik       Skor maksimum – skor minimum 

6 

 

Setelah perhitungan skor hipotetis dilakukan, langkah berikutnya menghitung 

skor empiris. Perhitungan skor hipotetis dan empiris untuk membandingkan data 

yang didapatkan secara hipotetis dengan data yang didapatkan dari lapangan. Berikut 

ini merupakan gambaran perbandingan antara skor hipotetis dan skor empiris. 
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Tabel 9. Persamaan Skor Hipotetik dan Skor Empirik Penyesuaian Sosial 

Skala Statistik Hipotetik Empirik 

Penyesuaian 

Sosial 

Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

Mean (μ) 

Standar Deviasi (σ) 

31 

124 

77,5 

15,5 

62 

118 

87,3 

9,7 

Prestasi 

Belajar 

Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

Mean (μ) 

Standar Deviasi (σ) 

 78,79 

92,07 

85,8 

2,6 

  

Perbandingan data hipotetik dan data empirik diatas adalah gambaran umum 

mengenai penyesuaian sosial pada subjek penelitian. Langkah selanjutnya adalah 

membuat kategorisasi untuk menggolongkan subjek ke dalam tingkatan tinggi, 

sedang, dan rendah berdasarkan norma yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel 

ketentuan kategorisasi tingkat variabel (Azwar, 2012). 

 

Tabel 10. Ketentuan kategorisasi tingkat variabel 

Kategorisasi Daerah Keputusan 

Rendah X < ( μ - σ) 

Sedang (μ - σ) ≤ X < (μ+ σ) 

Tinggi X ≥ (µ+σ) 



40 
 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa norma yang digunakan mengacu 

pada mean/ nilai rata-rata hipotetik (μ) dan nilai standar deviasi hipotetik (σ). Berikut 

adalah kategorisasi subjek berdasarkan pada skor masing-masing skala penelitian. 

 

Tabel 11. Kategorisasi Subjek Berdasarkan Skala Penyesuaian Sosial 

 

Variabel Daerah 

Keputusan 

Nilai Jumlah 

Subjek 

Persentase 

(%) 

Penyesuaian 

Sosial 

X < 62 Rendah 0 0% 

62 ≤ X < 93 Sedang 90 77% 

X ≥ 93 Tinggi 27 23 % 

 

Keterangan: 

X = Score siswa 

µ = Rerata (mean) hipotetik 

σ = Standar Deviasi hipotetik 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 27 siswa (23%) memiliki 

penyesuaian sosial dengan kategori tinggi, 90 siswa (77%) temasuk dalam kategori 

sedang, dan tidak ada siswa yang berkategori rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada siswa yang memiliki penyesuaian sosial rendah. 
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Tabel 12. Kategorisasi Subjek Berdasarkan Prestasi Belajar 

 

Variabel Daerah 

Keputusan 

Nilai Jumlah 

Subjek 

Persentase 

(%) 

Prestasi 

Belajar 

X < 83,18 Rendah 18 15,4% 

83,18 ≤ X < 88,38 Sedang 81 69,2% 

X ≥ 88,38 Tinggi 18 15,4 % 

 

Keterangan: 

X = Score siswa 

µ = Rerata (mean) hipotetik 

σ = Standard Deviation hipotetik 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 18 siswa (15,4 %) 

memiliki prestasi belajar dengan kategori tinggi, 81 siswa (69,2%) temasuk dalam 

kategori sedang, dan 18 siswa (15,4 %) berkategori rendah. Maka dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas siswa memiliki prestasi belajar yang sedang hingga tinggi. 

 

 

4.3 Hasil Analisis 

 

 

4.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Peneliti menggunakan IBM SPSS v21 dengan metode uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov pada model Penyesuaian Sosial terhadap Prestasi Belajar. Hasl 

https://www.statistikian.com/2013/02/uji-normalitas-pada-spss.html
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uji normalitas menghasilkan koefisien P sebesar 0,801 (p > 0,05), sehingga uji 

normalitas terpenuhi. 

 

4.3.2 Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,472 (p > 0,05), 

sehingga uji linearitas terpenuhi. 

 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Scatterplot, dimana pada 

Gambar 2. terlihat bahwa titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola 

tertentu. Dengan demikian tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga model 

regresi dapat dikatakan baik dan terpenuhi. 

 
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

https://www.statistikian.com/2013/03/linearitas-regresi.html
https://www.statistikian.com/2013/01/uji-heteroskedastisitas.html
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4.3.4 Uji Hipotesis 

 

Hasil uji hipotesis menghasilkan nilai Sig. sebesar 0,243 (>0,05) maka 

hipotesis alternatif (Ha) ditolak atau tidak terbukti. Dengan demikian, tidak terdapat 

peran penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar siswa SMA Islam „X‟ di Depok.  

 

4.4 Pembahasan Hasil 

 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai p sebesar 0,243 (p < 0.05). 

Maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif  (Ha) yang menyatakan bahwa “Terdapat 

peran penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar siswa SMA Islam „X‟ di Depok” 

ditolak. Persamaan regresi linier sederhana menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar 

88,338, artinya jika tidak ada peran penyesuaian sosial, maka nilai konsisten Prestasi 

Belajar adalah 88,338. Nilai koefisien penyesuaian sosial sebesar -0,029 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai penyesuaian sosial sebesar 1 satuan 

akan meningkatkan nilai prestasi belajar sebesar -0,029. Namun akibat nilai koefisien 

regresi minus (-), maka penyesuaian sosial berpengaruh negatif terhadap prestasi 

belajar. Dengan demikian semakin baik penyesuaian sosial maka semakin rendah 

prestasi belajar pada siswa SMA Islam „X‟ di Depok, begitupun sebaliknya. Temuan 

tersebut berseberangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri (2017) 

dimana terdapat pengaruh yang positif antara penyesuaian sosial terhadap prestasi 

belajar, sehingga semakin tinggi penyesuaian sosial siswa akan berdampak pada 

semakin tingginya prestasi akademik siswa. 
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Besarnya kontribusi penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar dalam 

penelitian ini sebesar 0,012 (1,2%). Artinya, kemampuan penyesuaian sosial tidak 

berdampak secara langsung terhadap prestasi belajar siswa, sebab prestasi belajar 

dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya antara lain faktor internal siswa seperti 

kesehatan jasmani dan psikologis, serta faktor keluarga maupun hubungan siswa 

terhadap dunia sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat. Temuin ini sejalan 

dengan penelitian Maslihah (2011) yang mengemukakan bahwa tidak ada hubungan 

antara penyesuaian sosial siswa di lingkungan sekolah dengan prestasi akademik. Hal 

ini menunjukkan adanya faktor-faktor lain, baik faktor internal maupun faktor 

eksternal yang berhubungan dengan prestasi akademik siswa di luar penyesuaian 

sosial di lingkungan sekolah meskipun penyesuaian sosial di lingkungan sekolah 

merupakan bagian yang penting dalam perkembangan seorang remaja.  

 

4.5 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan 

kekurangan yang mungkin dapat memengaruhi hasil. Hal ini berkaitan dengan 

keterbatasan waktu pengumpulan data dan kuesioner penyesuaian sosial yang dinilai 

kurang tajam dalam menggali penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Merujuk dari hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak 

terdapat peran penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar siswa SMA Islam ‘X’ di 

Depok. 

 

5.2 Saran 

 

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti terkait penelitian ini, 

antara lain:  

 

1. Melakukan penelitian serupa di SMA Islam lainnya untuk mengetahui peran 

penyesuaian sosial terhadap prestasi belajar antara siswa laki-laki dan 

perempuan 

 

2. Memperluas fokus penelitian dengan cara mengkaji siswa yang sebelumnya 

memiliki latar belakang sebagai siswa sekolah reguler (negeri). 

 

3. Mengkaji faktor – faktor di luar penyesuaian sosial yang berkaitan dengan 

prestasi belajar pada siswa SMA Islam.  
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