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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peran perceived social 

support terhadap academic adjustment pada siswa baru kelas 7 sekolah menengah 

pertama berbasis inklusi. Metode yang digunakan dalam penelitia ini adalah metode 

kuantitatif korelasional dengan populasi siswa baru kelas 7 yang bersekolah di SMP 

berbasis inklusi. Pada penelitian ini menggunakan dua instrument penelitian, yaitu 

skala perceived social support diukur dengan Child and Adolescent Social Support 

Scale (CASSS) dan skala academic adjustment diukur dengan The Student 

Adaptation To College Questionare (SACQ). Uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan melakukan uji asumsi 

terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived social support 

memiliki peran terhadap academic adjustment pada siswa kelas 7 SMP berbasis 

inklusi dengan p = 0,001 (p<0,05). Orang tua berperan sebesar 37,6% (R=0,613), 

teman sekelas sebesar 30,5% (R=0,552), sahabat sebesar 14,9% (R=0,386), dan 

yang tidak berperan guru sebesar 48,8% (R=0,699)orang di lingkungan sekolah 

sebesar 49,1% (R=0,701). 

 

Kata kunci: Academic adjustment, Perceived social support, Siswa baru kelas 7  
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ABSTRACT 

This study aims to determine whether there is the role of perceived social support 

for academic adjustment in new students of 7th grade in inclusive secondary 

schools. The method used in this study is a quantitative correlational method with 

a population of 7th grade new students attending an inclusive junior high school. In 

this study used two research instruments, namely the scale of perceived social 

support measured by the Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS) and 

the academic adjustment scale measured by The Student Adaptation To College 

Questionare (SACQ). Hypothesis testing is done by using multiple linear regression 

analysis by first assumption testing. The results showed that perceived social 

support had a role in academic adjustment in grade 7 middle school students on an 

inclusive basis with p = 0.001 (p <0.05). Parents account for 37.6% (R = 0.613),), 

classmates 30.5% (R = 0.552), friends 14.9% (R = 0.386), and those that don’t play 

a role teachers 48.8% (R = 0.699 and people in the school environment by 49.1% 

(R = 0.701). 

 

 

Keywords: Academic adjustment, Perceived social support, Inclusion based middle 

school freshman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan di Indonesia pada saat ini memiliki banyak program yang 

diselenggarakan, salah satunya yaitu program pendidikan inklusi. Pendidikan 

inklusi adalah bentuk pendidikan yang menempatkan anak yang berkelainan ringan, 

sedang, maupun berat di kelas regular dengan anak-anak normal untuk belajar 

bersama dalam satu lingkungan (Wisuda, 2018). Pendidikan inklusi dapat 

memberikan kesempatan dalam bersosialisasi bagi siswa regular maupun siswa 

berkebutuhan khusus hal berikut juga dapat meningkatkan rasa percaya diri serta 

kemampuan untuk bersosialisasi bagi anak regular dengan anak berkebutuhan 

khusus (Wisuda, 2018). 

 Sekolah inklusi mengalami perbedaan dalam proses belajar mengajar di 

dalam kelas serta siswa regular dihadapkan dengan keadaan yang berbeda karena 

teman sebayanya sebagian dari siswa berkebutuhan khusus, dengan adanya teman 

yang memiliki kebutuhan khusus menjadikan situasi kelas berbeda dengan sekolah 

lain pada umumnya (Rusliawati, 2016). Hubungan yang terjalin dengan teman 

sebayanya menjadikan situasi kelas berbeda dengan sekolah lain pada umumnya 

ketika proses belajar berlangsung selama di sekolah. Sekolah inklusi mempunyai 

kebijakan dengan menggabungkan siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler di 

dalam satu lingkungan pembelajaran menjadikan siswa reguler bereaksi untuk 

dapat menyesuaikan diri dengan siswa berkebutuhan khusus (Astuti, 2015).  
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Menurut Santrock (2002) perpindaha dari kelas 6 SD ke kelas 7 SMP 

seringkali menjadi hambatan untuk para siswa yang tidak dapat menyesuaikan diri 

dengan situasi yang baru. Perasaan siswa reguler yang bersekolah di sekolah inklusi 

juga akan merasa berbeda karena mereka harus belajar berbagi, serta mengerti 

keadaan temannya yang berkebutuhan khusus (Rusliawati, 2016). Contoh 

perbedaan penyesuaian diri siswa reguler di sekolah inklusi yaitu pada saat 

melakukan kerja kelompok, komunikasi dengan teman sebaya, serta pola interaksi 

dengan siswa berkebutuhan khusus. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian di 

sekolah. Penyesuaian diri di sekolah biasanya terjadi pada saat siswa masuk ke 

jenjang pendidikan baru seperti saat masuk ke sekolah menengah dimana mereka 

mulai mengenal sistem baru dalam sekolah antara lain perkenalan dengan banyak 

guru yang memiliki berbagai macam kepribadian. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa membutuhkan penyesuaian diri di sekolah (Sunarto & Hartono, 2008). 

Pendapat ini juga didukung oleh Desmita (2014) masa-masa sekolah menengah 

merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi mereka, tetapi di sisi lain mereka 

dihadapkan pada banyaknya tuntutan seperti membagi waktu untuk mengerjakan 

PR, olah raga, hobi, serta kehidupan sosial, serta perubahan yang begitu cepat 

sehingga membuat mereka mengalami masa-masa yang penuh stres.  

Menurut Barseli & Ifdil (2017) terdapat beberapa tuntutan akademik di 

sekolah yaitu pertama standar kurikulum yang lebih tinggi mengakibatkan pelajaran 

yang lebih padat, persaingan yang ketat dan waktu belajar yang bertambah. Kedua, 

tekanan berprestasi tinggi yang datang dari orang tua, guru, teman sebaya, dan diri 

sendiri. Ketiga, dorongan status sosial dari status sekolah apakah diunggulkan atau 
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tidak. Keempat, tuntutan dari orang tua agar mendapat prestasi yang 

membanggakan. Hal ini menjadikan siswa SMP tidak dapat menyesuaikan dirinya 

di sekolah, sehingga terjadi prestasi belajar yang menurun. Sesuai dengan penelitian 

dari Safura & Supriyantini (2006) menunjukkan data yang di peroleh pada 

dokumentasi belajar siswa tahun 2004/2005 bahwa siswa kelas 7 di SMP Gajah 

Mada Medan setiap siswa diharapkan mendapatkan prestasi belajar yang 

memuaskan, namun pada kenyataannya prestasi belajar siswa menurun dikarenakan 

adanya pembelajaran yang berbeda dari sekolah sebelumnya.  

Ada tiga masalah utama yang ditemukan dalam penelitian Safura & 

Supriyantini (2006) yaitu terdapat penyesuaian diri dengan teman sebaya, 

penyesuaian diri dengan guru, dan penyesuaian diri dalam hubungan dengan orang 

tua. Pertama, kemunculan penyesuaian diri dengan teman sebaya karena adanya 

keinginan untuk bergaul dengan teman, sehingga tidak jarang remaja mendapatkan 

penerimaan ataupun penolakan terhadap kehadirannya di dalam pergaulan 

pertemanan. Kedua, penyesuaian diri dengan guru timbul karena perkembangan 

pada saat remaja, mereka ingin melepaskan diri dari keterkaitan orang tuanya dan 

juga ingin mendapatkan perhatian dengan orang dewasa lain untuk dijadikannya 

sahabat atau pembimbing. Ketiga, penyesuaian diri dalam hubungan orang tua 

karena adanya keinginan remaja untuk berkembang tanpa bantuan orang tua, ingin 

diakui sebagai individu yang mempunyai hak-hak sendiri, dan orang yang mampu 

memecahkan masalahnya sendiri. 

Peneliti menarik kesimpulan dari penjabaran paragraf sebelumnya bahwa 

perpindahan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama mempengaruhi 
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penyesuaian siswa baru yang mempunyai masalah terhadap akademiknya. Mereka 

perlu melakukan penyesuaian terhadap kegiatan akademis di sekolah menengah 

pertama. Siswa yang dapat melakukan penyesuaian dengan baik biasanya akan 

menghargai apa yang mereka pelajari, serta terlibat positif dalam berkegiatan 

(Kiuru, Nurmi, & Salmela-Aro, 2009). Penyesuaian di sekolah yang buruk akan 

berdampak pada stress akademik siswa salah satunya siswa akan menarik diri dari 

lingkungannya, bolos sekolah, rendah diri, serta selalu merasa gagal, kemampuan 

siswa dalam mengelola stress akademiknya akan memberikan efek positif seperti 

meningkatnya motivasi belajar serta peningkatan kinerja belajar siswa (Febrianti, 

2014). Maka dari itu penting bagi siswa baru untuk melakukan penyesuaian 

akademis dengan harapan siswa bisa melakukan penyesuaian akademis sejak awal 

masuk sekolah akan bertahan menghadapi berbagai tantangan yang ada, dan 

tentunya akan semakin meningkat sampai pada kelulusan.  

Siswa perlu memilliki penyesuaian akademik untuk dapat menyelesaikan 

segala kewajiban dalam bidang akademiknya. Menurut Baker dan Syiryk (1989) 

penyesuaian akademik adalah mengacu pada perilaku positif siswa mengenai 

kegiatan serta tujuan akademik yang dijalani, termasuk evaluasi positif dari usaha 

siswa dan kualitas lingkungan akademiknya. Hal ini berarti kemampuan siswa 

dalam penyesuaian akademik dapat diukur melalui 4 indikator meliputi; Motivation 

terkait dengan tujuan pendidikan siswa serta keberadaannya di sekolah untuk 

meningkatkan kemauan untuk berprestasi dan menyelesaikan tugas dengan baik; 

Application merupakan inisiatif kongkrit berupa perlakuan dan tindakan siswa yang 

diambil demi mendapatkan prestasi yang baik dan tugas yang selesai pada 
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waktunya; Performance untuk usaha yang dilakukan siswa dalam mencapai nilai 

yang maksimal; sedangkan Academic environment terkait dengan kepuasan siswa 

terhadap lingkungan akademik di sekolah.  

Menurut Rao (dalam Maulida & Sumampouw, 2014) penyesuaian 

akademik suatu keberhasilan yang dicapai siswa untuk memenuhi tuntutan 

akademiknya di sekolah yang mencakup kurikulun, target nilai pembelajaran yang 

ditetapkan masing-masing siswa, serta terdapat juga faktor lingkungan lain yang 

dapat mengganggu siswa. Misalnya ekstrakulikuler ataupun organisasi yang diikuti 

siswa. Keberhasilan yang dicapai siswa untuk memenuhi target yang sudah 

ditetapkan dalam menyesuaikan dirinya dengan kurikulum yang berlaku di sekolah 

dapat dilihat dari performa akademisnya. Kemampuan dalam mengatur kegiatan 

organisasinya dapat dilihat dari segi dukungan sosial. Sehingga siswa yang dapat 

menyesuaikan diri secara akademik yang seimbang, maka mereka memiliki 

performa akademik yang baik dan juga memiliki hubungan baik dengan guru, 

teman, dan orang tua.  

Menurut Al-Meseidin, Omar-Fauzee, & Kaur (2017) tentang performa 

akademis bahwa rendahnya tingkat penyesuaian akademik dengan penyesuaian 

sosial pada siswi yang mengalami masa transisi dari sekolah sebelumnya ke sekolah 

yang baru, berdampak pada prestasi akademik yang rendah. Jika siswa dapat 

melakukan penyesuaian yang baik, maka kemungkinan besar siswa dapat 

menyelesaikan kinerja tugas akademiknya sesuai dengan yang diharapkan (Sakar 

& Banik, 2017). Menurut Kamel (2018) bahwa anak yang merasakan dukungan 

sosial dari orang terdekat terutama orang tua dan teman seperti penghargaan 
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ataupun perhatian dapat meningkatkan penyesuaian akademiknya di sekolah, akan 

memiliki penyesuaian akademik yang baik, serta hasil prestasi belajar yang 

cenderung meningkat.  

Dukungan sosial yang diterima anak berupa instuksional atau emosional 

merupakan hal yang sangat penting agar anak merasa mendapatkan dukungan dari 

seseorang (Vedder, Boekaerts, & Seegers, 2005). Richman, Rosenfeld, & Bowen 

(dalam Cirik, Oktay, & Fer, 2014) mengartikan bahwa dukungan sosial merupakan 

bentuk komunikasi antara penerima dan pemberi dukungan. Dengan demikian, 

siswa baru di sekolah menengah pertama akan mudah menyesuaikan akademiknya 

pada saat mendapatkan dukungan sosial dari berbagai sumber misalnya teman, 

keluarga, serta orang terdekat lainnya. 

Dukungan sosial memiliki 2 bagian dalam pengukurannya yaitu received 

dan perceived social support. Perceived social support merupakan bentuk evaluasi 

adanya dukungan sosial dari sumber dukungan sosial sekitar saat individu sedang 

membutuhkan bantuan. Menurut penelitian Rueger, Malecki, & Demeray (2018) 

bahwa terdapat 5 sumber perceived social support yaitu guru, orang tua, teman 

sekelas, teman dekat, dan orang lain di sekolah dimana mereka berpengaruh 

terhadap kondisi psikologis siswa di sekolah. Menurut penelitian Al-Meseidin, 

Omar-Fauzee, & Kaur (2017)  di sekolah menengah pada remaja awal bahwa siswa 

laki-laki merasa lebih mendapatkan efek yang lebih besar ketika adanya dukungann 

dari teman kelas dalam meningkatkan kondisi psikologisnya. Sedangkan siswa 

perempuan merasakan efek lebih besar ketika mendapatkan dukungan dari orang 

tua. Menurut (Vedder, Boekaerts, & Seegers, 2005) dengan ketersediaan dukungan 
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guru dalam mengatasi suatu masalah pembelajaran berhubungan dengan 

kesejahteraan siswa di kelas. Pemberian dukungan berdasarkan pada karakteristik 

siswa dan tipe dukungan sedang dibutuhkan juga merupakan hal yang harus 

diperhartikan selain adanya dukungan guru di sekolah (Cirik, Oktay, & Fer, 2014). 

 Hasil penelitian yang diukur dengan perceived social support menyebutkan 

bahwa siswa yang merasakan dukungan sosial dari orang tua, teman, dan orang 

terdekat lainnya memiliki peran penting dalam mengurangi stress dan 

meningkatkan akademiknya dengan memberikan perhatian lebih selama proses 

pembelajaran (Jayarathna, 2014) yang berarti siswa merasa termotivasi untuk dapat 

menyelesaikan tugas akademik sebaik mungkin sesuai dengan indikator 

penyesuaian akademik terkait motivation. Penelitian selanjutnya dukungan sosial 

dari orang terdekat sekitarnya secara tidak langsung mempengaruhi kepuasan siswa 

dengan sekolahnya (Guiterrez, Tomas, Romero, & Barrica, 2017).  

 Hasil penelitian Rouger, Malecki, & Demeray (2010) menyatakan bahwa 

perbedaan gender juga akan mempengaruhi pandangan individu terhadap dukungan 

sosialnya. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa perceived social support dari 

sumber-sumber dukungan sosial mampu menurunkan gejala depresi, dapat 

mempengaruhi harga diri, perilaku individu di sekolah, serta dapat mempengaruhi 

nilai rata-rata akademik individu. Tidak hanya sekolah umum saja yang 

membutuhkan perceived social support dari sumber dukungan sosial untuk mampu 

mempengaruhi nilai akademik, tetapi sekolah inklusi juga membutuhkan perceived 

social support yang sama dengan sekolah umum lainnya. Penelitian tersebut 
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menjelaskan bagaimana perceived social support berhubungan dengan proses 

academic adjustment individu. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu peneliti ingin mengetahui 

apakah terdapat peran perceived social support terhadap academic adjustment pada 

siswa baru kelas 7 sekolah menengah pertama berbasis inklusi. Penelitian ini 

penting dilakukan untuk mengetahui dugaan peneliti terhadap adanya dugaan 

berlebih ketika pada perceived social support siswa regular ketika di tempatkan 

pada sekolah berbasis inklusi. 

B. Rumusan Masalah 

 Apakah terdapat peran perceived social support terhadap academic 

adjustment pada siswa baru kelas 7 sekolah menengah pertama berbasis inklusi? 

C. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui peran perceived social support terhadap academic adjustment 

pada siswa baru kelas 7 sekolah menengah pertama berbasis inklusi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Orang tua khususnya yang memilih sekolah berbasis inklusi untuk anaknya, 

dapat memberikan dukungan sosial yang sesuai dengan mempertimbangkan 

persepsi anak, sehingga anak memiliki penyesuaian akademik yang tinggi. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Menjadikan referensi guru dalam pengaplikasian pendekatan atau metode 

pembelajaran yang tepat dengan mempertimbangkan tingkat perceived 

social support dan academic adjustment siswa baru. 
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b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai 

kajian bersama tentang bagaimana peran perceived social support terhadap 

academic adjustment pada siswa baru kelas 7 sekolah menengah pertama 

berbasis inklusi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Academic Adjustment 

 Menurut Baker & Siryk (1989) academic adjustment yaitu melihat 

gambaran sikap siswa yang di khususkan dalam penelitian ini adalah siswa SMP 

terhadap tugas-tugas akademik yang diberikan, motivasi siswa dalam mengerjakan 

tugas, dan kepuasan siswa terhadap program akademik. Academic adjustment 

memiliki empat dimensi Baker & Siryk (1989). Dimensi tersebut diantaranya:  

1. Motivation  

Motivation. Alasan-alasan siswa untuk belajar di sekolah. Siswa membutuhkan 

motivasi dalam mengambil sikap untuk mencapai tujuan menyelesaikan tugas 

akademik. 

2. Application 

Application. Seberapa baik motivasi yang diterima dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan akademik, usaha siswa dalam mencapai tujuan akademiknya, dan 

memenuhi persyaratan akademik, manifestasi application dapat dilihat dari 

beberapa hal, contohnya seberapa dalam usaha siswa untuk mencari informasi 

mengenai tugas akademik. 

3.  Performance 

Performane dapat dilihat dari seberapa baik kinerja siswa dalam 

menyelesaikan tugas akademiknya, seberapa sulit menyelesaikan tugas akademik, 

kepuasan pada hasil akademik yang dicapai, hingga kemampuan berkonsentrasi 

dalam belajar. 
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4. Academic environment 

Academic environment. Melihat kepuasan terhadap lingkungan akademik di 

sekolah. Academic environment dapat dilihat melalui beberapa hal yaitu perspektif 

siswa mengenai variasi dan kualitas mata pelajaran, guru, serta situasi akademik. 

B. Perceived Social Support 

 Malecki & Demeray (2002) berpendapat bahwa dukungan sosial merupakan 

anggapan seseorang dalam menerima dukungan (Perceived Social Support), 

dukungan yang dimaksud ialah dukungan yang diberikan secara umum ataupun 

khusus dari sumber dukungan yaitu guru, orang tua, teman sekelas, sahabat, dan 

orang-orang di sekolah yang diukur melalui dua parameter yaitu seberapa sering 

individu merasakan dukungan dan seberapa penting dukungan tersebut bagi 

mereka. Dukungan yang diharapkan adalah yang memberi dorongan untuk lebih 

baik atau setidaknya menjadi pencegah individu dalam melakukan tindakan yang 

merugikan diri sendiri. Dukungan dapat berupa dukungan emosional seperti 

kepercayaan, rasa kasih sayang, dan empati ataupun dukungan instrumen seperti 

pemberian bantuan, dukungan informasi seperti pemberian saran, dan dukungan 

apresiasi (Malecki, 2018). 

Konsep dukungan sosial dari Malecki & Demeray (2002) yang didasarkan 

dari konsep dukungan sosial dari Tardy (1985). Banyaknya perbedaan arti dari 

operasional mengenai dukungan sosial menginspirasi Tardy (1985) mendefinisikan 

5 isu yang pada umumnya diteliti oleh para peneliti dukungan sosial sebagai bagian 

dari pandangan tentang adanya perceived social support, diantaranya:  
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1. Direction yang berarti mengarah kepada dukungan sosial yang berada di 

sekitar lingkungan seorang individu, yaitu mengenai memberi dan menerima 

(given and received). 

2. Disposition yaitu adanya dukungan sosial yang diberikan di sekitar lingkungan 

individu mengenai kuantitas dan kualitas.  

3. Description/Evaluation yaitu adanya pandangan dari individu yang dapat 

berupa evaluasi dan deskripsi mengenai dampak dari penting atau tidaknya 

dukungan sosial yang akan didapatkan.  

4. Content yaitu meliputi jenis dukungan sosial yang diberikan misalkan berupa 

dukungan secara informational, emotional, instrumental, dan appraisal. 

5. Network ialah sumber dukungan sosial yang  biasanya berasal dari orang 

sekitar individu yang dapat diterima oleh individu tersebut.  

Kesimpulan dukungan sosial dari Malecki & Demeray (2002) bahwa perceived 

social suppport merupakan suatu persepsi, evaluasi, maupun deskripsi individu 

mengenai ada atau tidaknya dukungan sosial yang diterima, serta penting atau 

tidaknya dukungan sosial tersebut melalui sumber-sumber dukungan sosial di 

sekitarnya ketika individu tersebut membutuhkan bantuan. 

C. Siswa Baru SMP Inklusi 

 Siswa baru kelas 7 yang memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah 

pertama rata-rata usia 12-14 tahun yang dimana tergolong dalam kelompok masa 

remaja awal. Berdasarkan tahap perkembangan kognitif siswa baru SMP memasuki 

tahap operasional formal. Menurut Ali & Asrori (2014) tahap operasional formal 

dialami oleh anak pada usia 11 tahun ke atas yang dimana pada tahap ini anak 
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remaja berfikir lebih logis dan abstrak serta mampu mewujudkan suatu keseluruhan 

dalam pekerjaannya. Ada beberapa tugas perkembangan yang harus dicapai oleh 

siswa sekolah menengah pertama. Menurut Havighurts (Ali & Asrori, 2014) berikut 

adalah tugas perkembangan siswa SMP, yaitu: 

a. Mencapainya hubungan baru yang lebih baik dengan teman sebaya. 

b. Mencapai peran sosial. 

c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan secara efektif. 

d. Mencari kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa disekitarnya. 

e. Memperoleh suatu himpunan nilai-nilai dan sistem etika sebagai pedoman 

dalam bertingkah laku. 

D. Peran Perceived Social Support Terhadap Academic Adjustment Pada Siswa 

Baru Sekolah Menengah Pertama Berbasis Inklusi 

Perceived social support adalah anggapan seseorang dalam menerima dukungan 

yang diberikan oleh guru, orang tua, teman sekelas, sahabat, dan orang-orang di 

lingkungan sekolah (Malecky & Demeray, 2002). Sedangkan academic adjustment 

Menurut Schneiders (1960) kemampuan seorang individu dalam menghadapi 

tuntutan-tuntutan dan syarat-syarat kehidupan akademik agar tuntutan-tuntutan 

tersebut terpenuhi secara cukup, tuntas, dan memuaskan. Siswa yang dikatakan 

mampu memenuhi tuntutan atau kewajiban akademik adalah siswa yang mampu 

menghadapi dan mengganggap hambatan sebagai tantangan bagi dirinya untuk 

mampu menyelesaikan tuntutan akademik yang diberikan, memandang hambatan 

bukan sebagai halangan, tetap berjuang walau dalam keadaan kesusahan, 

mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tuntutan yang diberikan, mau mencari 
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bantuan ketika menghadapi kesulitan saat mengerjakan tugas, serta memandang 

kesalahan sebagai pembelajaran (Novadelian & Rozali, 2018). 

Sehingga dimensi perceived social support seperti peran dari guru, orang tua, 

teman sekelas, sahabat, orang lain yang berada di lingkungannya dapat berperan 

dalam meningkatkan atau menurunkan penyesuaian diri siswa pada lingkungan 

sekolah yang baru. Selama masa perpindahan sekolah, penyesuaian akademik 

dalam pendidikan inklusif menjadikan siswa akan memerlukan dukungan dari 

orang sekitarnya dalam menyelesaikan tugas kewajiban akademik di sekolah. 

Pemberian dukungan sosial berupa instuksional atau emosional dalam dukungan 

sosial merupakan hal yang sangat penting agar anak merasa mendapat dukungan 

dari seseorang (Vedder, Boekaerts, & Seegers, 2005). Hasil penelitian Rouger, 

Malecki, & Demeray (2010) membuktikan bahwa perceived social support dari 

sumber-sumber dukungan sosial mampu menurunkan gejala depresi, dapat 

mempengaruhi harga diri, perilaku individu di sekolah, serta dapat mempengaruhi 

nilai rata-rata akademik individu.  

Menurut Tarmidi & Rambe (2010) keterlibatan orang tua dalam dukungan sosial 

dapat meningkatkan kemandirian belajar pada diri siswa, oleh karena itu orang tua 

disarankan dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemandirian belajarnya. 

Kumalasari & Ahyani (2012) dukungan sosial yang didapatkan dari sahabat mampu 

membuat individu menjadi lebih tenang, merasa dicintai, diperhatikan, serta timbul 

rasa percaya diri dan kompeten. Hasil penelitian Kamel (2018) bahwa siswa yang 

merasakan dukungan sosial dari orang terdekat terutama orang tua dan teman akan 

meningkatkan penyesuaian akademiknya di sekolah. 
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Peran percieve social support siswa reguler pada sekolah inklusi tentu berbeda 

dengan siswa reguler pada sekolah reguler. Karena saat siswa reguler dihadapkan 

dengan teman berkebutuhan khusus pada konsentrasi belajar, sikap di kelas dan 

cara bergaul dengan lingkungannya terlebih pada siswa berkebutuhan khusus dapat 

mengeluarkan tingkah laku yang agresif sehingga dapat mempengaruhi konsentrasi 

belajar siswa reguler (Rusliawati, 2016). 

E. Kerangka Berpikir 

 Berikut merupakan kerangka berpikir penelitian yang berjudul Peran 

Perceived Social Support terhadap Academic Adjustment Pada Siswa Sekolah 

Menengah Pertama Berbasis Inklusi. 

 

   

 Perceived social support (independent variable) yang diasumsikan 

memiliki peran terhadap academic adjustment (dependent variable) siswa SMP, 

siswa SMP membutuhkan dukungan sosial dari orang di sekitarnya. Dukukngan 

sosial yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh siswa sehingga penerima 

dukungan sosial memiliki peran terhadap academic adjustment. 

F. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H0: Perceived social support tidak berperan terhadap academic adjustment 

pada siswa baru sekolah menengah pertama berbasis inklusi 

Perceived Social Support: 

a. Seberapa Sering 

b. Seberapa Penting 
 

 

Academic adjustment 
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H1: Perceived social support berperan terhadap academic adjustment pada 

siswa baru sekolah menengah pertama berbasis inklusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Peneltian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan skala sebagai metode pengambilan data. Pendekatan kuantitatif 

adalah suatu desain untutk melakukan pencatatan hasil data penelitian dalam 

bentuk angka agar memudahkan proses penafsiran serta proses analisis 

menggunakan perhitungan statistik (Azwar, 2010). Bentuk penelitian yang 

digunakan bersifat korelasional, yakni peneliti berusaha untuk melihat peran 

antara dua variabel. Sesuai dengan sifatnya yang korelasional, penelitian ini 

memusatkan perhatian pada ada atau tidaknya peran perceived social support 

terhadap academic adjustment.  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini yaitu perceived social support dan academic 

adjustment. 

1. Variabel bebas 

Perceived social support (X) merupakan variabel bebas atau variabel 

independen dalam penelitian ini. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat atau variabel dependet dalam penelitian ini adalah academic 

adjustment (Y). 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari masing masing variabel dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Perceived Social Support 

Perceived social support adalah persepsi atau evaluasi maupun deskripsi 

siswa mengenai ada atau tidaknya dukungan sosial yang diterima, serta penting 

atau tidaknya dukungan sosial tersebut melalui sumber-sumber dukungan sosial 

di sekitarnya saat individu membutuhkan bantuan. Peneliti menggunakan Child 

and Adolescent Social Support Scale (CASSS) untuk mengukur perceived social 

support yang memiliki parameter seberapa sering dan seberapa penting. 

2. Academic Adjustment 

Academic adjustment merupakan penyesuaian-penyesuaian dalam bidang 

akademik yang dilakukan oleh siswa mengenai kemampuan untuk memenuhi 

tuntutan dalam menjalankan tugas akademik dengan ketentuan yang sudah 

ditetapkan oleh lembaga pendidikan dengan cara yang sesuai dan memuaskan, 

academic adjustment diukur dengan menggunakan Student Adaptation to College 

Questionnaire (SACQ) yang dimana skala tersebut mengukur beberapa dimensi, 

salah satunya adalah academic adjustment.  

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling  

1. Populasi 

Populasi adalah subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang berada pada suatu wilayah dan kemudian ditetapkan untuk dipelajari 

dan dijadikan sumber penelitian (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini 
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menggunakan siswa baru kelas 7 sekolah menengah pertama yang berbasis inklusi 

dengan ketentuan siswa tersebut satu kelas dengan siswa anak berkebutuhan 

khusus. Sekolah yang akan dijadikan tempat pengambilan sampel pada penelitian 

ini ada dua sekolah. Terdapat sekolah swasta SMP Laboratorium Malang dan 

sekolah negeri SMPN 18 Malang. Sampel penelitian ini diambil hanya kelas-kelas 

yang terdapat siswa inklusi.  

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari karakteristik  dan jumlah yang dimiliki suatu 

populasi (Sugiyono, 2011). Sampel penelitian ini adalah siswa baru kelas 7 

sekolah menengah pertama nondisabilitas. Peneliti menggunakan aplikasi 

G*Power Versi 2.0 dikarenakan penelitian ini memiliki jumlah populasi yang 

tidak diketahui. G* power Versi 2.0 juga digunakan untuk menentukan jumlah 

sampel dari populasi dengan effect size = 0,3 dan α = 0,05 serta power sebesar 

0,95 sehingga mendapatkan jumlah minimal subjek sejumlah 134, namun untuk 

mengantisipasi adanya kesalahan dalam pengambilan data maka peneliti 

memutuskan untuk mengambil sampel kurang lebih sebanyak 157 sampel. 

Sampel penelitian ini merupakan siswa SMP di sekolah yang menerapkan sistem 

berbasis inklusi tetapi peneliti mengambil sampel yang hanya terdapat siswa 

inklusi di beberapa kelas. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu non 

probability sampling dimana teknik ini tidak memberikan kesempatan yang sama 

bagi seluruh populasi untuk dipilih menjadi sebuah sampel (Sugiyono, 2011). 
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Kemudian untuk jenisnya peneliti menggunakan jenis purposive sampling. 

Purposive sampling adalah metode penentuan sampel dilakukan secara sengaja 

dan telah sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan (Sugiyono, 2011). 

Kriteria purposive sampling dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa sekolah menengah pertama kelas 7. 

2. Bersekolah di sekolah inklusi. 

3. Siswa nondisabilitas. 

E. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

a. Pemilihan judul dan variabel yang digunakan penelitian, peneliti 

mendapatkan bantuan dari dosen pembimbing yang memberikan pilihan 

pembahasan variabel perceived social support dan academic adjustment. 

Kemudian peneliti melakukan studi pustaka pada masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian melalui jurnal, buku, maupun 

artikel yang memiliki keterkaitan antara kedua variabel.  

b. Peneliti membuat desain penelitian yang akan digunakan, kemudian 

menentukan populasi, sampel, teknik sampling, instrument, dan memilih 

teknik analisis data apa yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

c. Peneliti menyusun alat ukur berupa skala yang akan digunakan dalam 

penelitian. Penelitian ini menggunakan skala perceived social support 

milik Malecki, Demeray dan Elliott (2000) yang telah diadaptasi oleh 

Faizah, Rahmah, & Dara (2018) dengan nilai reliabilitas dengan 
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Cronbach’s Alpha sebesar 0,939 untuk parameter seberapa sering dan 

0.930 untuk perameter seberapa penting dan academic adjustment milik 

Baker & Syrik yang telah diadaptasi oleh Pratiwi (2017) untuk mengukur 

academic adjustment dengan reliabilitas sebesar 0.84. 

d. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengurus surat perizinan 

dengan meminta surat izin penelitian turun lapangan kepada Jurusan 

Psikologi Universitas Brawijaya untuk kemudian diserahkan pada pihak 

sekolah SMP berbasis inklusi yang menjadi lokasi penelitian. 

e. Melakukan try out untuk menguji validitas serta menguji reliabilitas alat 

ukur yang digunakan kepada siswa SMP berbasis inklusi sebanyak 60 

siswa yang bukan merupakan responden penelitian. 

f. Setelah melakukan try out, peneliti melakukan revisi untuk memperbaiki 

tampilan skala sebelumnya untuk pengambilan data yang sesungguhnya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar instrument penelitian ke 

beberapa kelas yang mempunyai siswa inklusi. Penyebaran skala penelitian 

menggunakan metode paper and pencil test. Siswa inklusi tetap melakukan 

pengisian skala agar tidak adanya kesalah pahaman dalam membeda-bedakan 

siswa tetapi data yang diisi siswa inklusi otomatis gugur karena kategori 

penelitian ini digunakan hanya untuk siswa regular. Pemberian skala 

dilakukan satu kali secara klasikal pada masing-masing kelas, sebelumnya 

peneliti menjelaskan petunjuk pengisian menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami kepada siswa SMP. 
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3. Tahap Analisis Data 

a. Setelah terkumpulnya data peneliti memeriksa kelengkapan pengisian 

skala apakah partisipan sudah mengisi semua skala yang diberikan dan 

memeriksa kelengkapan jumlah skala yang terkumpul agar data yang 

diambil dapat digunakan dalam penelitian. 

b. Data yang sudah terkumpul akan direkap ke Microsoft Excel untuk 

kemudian dihitung dan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 20.0 for 

windows.  

c. Setekah melakukan proses pengolahan dan analisis data tahap 

selanjutnya penyusunan laporan penelitian dengan memaparkan hasil 

analisis dan pembahasan penelitian yang dapat memudahkan orang lain 

untuk membaca penelitian yang telah dilakukan. Isi laporan penelitian 

akan disesuaikan dengan hasil penelitian yang disesuaikan dengan 

permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian. Peneliti kemudian 

membuat kesimpulan dan saran berdasarkan data hasil penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah cara ataupun alat untuk mengukur fenomena 

alam serta fenomena sosial yang diamati (Sugiyono, 2011). Penelitian ini 

menggunakan instrument berupa skala dengan jenis skala likert untuk mengukur 

Perceived social support dan Academic adjustment. Menurut Azwar (2010) skala 

adalah perangkat berisi tentang suatu pertanyaan yang disusun untuk 

mengungkapkan atribut tertentu melalui suatu respon terhadap pertanyaan 

tersebut. Skala Likert merupakan alat untuk mengukur pendapat, sikap, persepsi, 
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atau anggapan seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial 

(Sugiyono, 2011).  

G. Skala Perceieved Social Support 

 Alat ukur yang digunakan untuk mengukur perceived social support adalah 

Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS) milik Malecki, Demeray, & 

Elliott (2000). Pada skala ini siswa diminta untuk membaca pernyataan untuk 

menilai dua parameter yaitu “seberapa sering” mereka merasakan dukungan 

tersebut dan yang kedua “seberapa penting” dukungan tersebut bagi mereka. 

Parameter seberapa sering memiliki 6 penilaian dari (1 tidak pernah), (2 hampir 

tidak pernah), (3 kadang-kadang), (4 sering), (5 sangat sering), dan (6 selalu). 

Parameter seberapa penting memiliki nilai 3 penilaian dari (1 tidak penting), (2 

penting), (3 sangat penting). Skala ini memiliki jenis item favourable untuk semua 

item-itemnya.  

CASSS terdiri 5 sub skala yang merupakan sumber dukungan (orang tua, 

guru, teman sekelas, sahabat, dan orang di lingkungan sekitarnya) memiliki total 

item 60 pernyataan dengan masing-masingnya memiliki 12 item. Item dalam 

setiap sub-skala merupakan pernyataan yang mewakili empat tipe dukungan sosial 

(emotional, appraisal, informational dan instrumental). Masing-masing setiap 

sub-skala pada item ke 1-3 berkaitan dengan dukungan emotional, item 4-6 untuk 

dukungan informational, item ke 7-9 untuk dukungan appraisal dan item ke 10-

12 untuk dukungan instrumental. Skala ini memiliki nilai konsistensi dari peneliti 

sebelumnya Malecki,dkk (2000) dengan bahasa asli yang dihitung melalui 

reliabilitas cronbach’s alpha untuk setiap sub-skala di kedua parameter dan tes-
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retest sebesar 0,772 yang berarti memiliki nilai reliabilitas yang tinggi dan telah 

di transadaptasi oleh Faizah, Rahmah, & Dara (2018) dengan nilai reliabilitas 

sebesar 0,939 untuk parameter seberapa sering dan 0,930 untuk parameter 

seberapa penting menggunakan Social Support Scale for Children. Untuk lebih 

jelasnya akan dijabarkan dalam blue print skala berikut ini: 

Tabel 1. Blue Print Skala CASSS 

Sub-Skala 
Aspek Total 

Emotional Informational Appraisal Instrumental Aitem % 

Orang Tua 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 12 20 

Guru 13, 14, 15 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24 12 20 

Teman sekelas 25, 26, 27 28, 29, 30 31, 32, 33 34, 35, 36 12 20 

Sahabat 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45 46, 47, 48 12 20 

Orang di 

Sekolah 
49, 50, 51 52, 53, 54 55, 56, 57 58, 59, 60 12 12 

Total 

Aitem 15 15 15 15 

60 100 

% 25 25 25 25 

Setelah dilakukan uji try out pada alat ukur CASSS pada 60 partisipan dengan 

batasan skor sebesar 0.30, terdapat 4 item yang di eliminasi, berikut blue print 

setelah try out. 
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Tabel 2. Blue Print skala CASSS setelah try out 

Sub-Skala 
Aspek Total 

Emotional Informational Appraisal Instrumental Aitem 

Orang Tua 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 12 

Guru 13, 14, 15 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24 12 

Teman sekelas 25, 26 28, 29, 30 31, 32, 33 34, 35 10 

Sahabat 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45 46, 47, 48 12 

Orang di 

Sekolah 
50, 51 52, 53, 54 55, 57 58, 59, 60 10 

Total Aitem 13 15 14 14 56 

H. Skala Academic Adjustment 

Alat yang digunakan untuk mengukur academic adjustment adalah The Student 

Adaptation To College Questionare (SACQ) sebuah instrument self-report yang 

dikembangkan oleh Robert W. Baker, Ph.D dan Bohdan Siryk (1989) yang telah 

ditransadaptasi oleh Pratiwi (2017) untuk mengukur variabel academic 

adjustment. Skala ini mengukur empat aspek, yaitu academic adjustment, social 

adjustment, personal-emotional adjustment, dan institutional attachment/goal 

commitment. Namun pada penelitian ini hanya berfokus pada aspek academic 

adjustment. Skala academic adjustment terdiri dari 67 aitem dengan 4 aspek. Pada 

aspek academic adjustment terdapat 24 pernyataan yang terbagi dari 4 subskala. 

SACQ merupakan skala likert yang memiliki penilaian dari rentang 1 (sangat 

sesuai), 2 (sesuai), 3 (cukup sesuai), 4 (agak sesuai), 5 (netral), 6 (agak tidak 

sesuai), 7 (cukup tidak sesuai), 8 (tidak sesuai), 9 (sangat tidak sesuai).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Baker & Siryk (1984) diperoleh nilai reliabilitas 

untuk dimensi academic adjustment sebesar 0,81-0,9. Kemudian, penelitian yang 

dilakukan oleh Pratiwi (2017) diperoleh nilai reliabilitas untuk dimensi academic 

adjustment sebesar 0,854. Skala yang digunakan pada penelitian ini, tidak terdapat 

item yang gugur. Namun, terdapat item yang gugur pada dimensi lain, sehingga 

mempengaruhi urutan nomor pada dimensi academic adjustment. Untuk lebih 

jelasnya akan dijabarkan dalam blue print skala berikut ini: 

Tabel 3. Blue Print Skala SACQ 

Sub-skala 

Nomor aitem skala 

transadaptasi  

 Nomor aitem skala 

penelitian Total 

F UF  F UF 

Motivation   
5, 19, 23, 

50 
32, 58 

 5, 19, 

23, 48 

31, 56 
6 

Application   3, 44 17, 29  3, 42 17, 28,  4 

Performance  6, 13, 27 
10, 21, 25, 

39, 41, 52 

 13, 26 6, 10, 

21, 25, 

37, 39, 

50 

9 

 Academic 

environment  

36, 43, 54, 

62, 66 
- 

 34, 41, 

52, 60, 

64 

 

- 
5 

Total     24 

Setelah dilakukan try out pada alat ukur academic adjustment pada 60 partisipan 

dengan batasan skor 0.30, terdapat 4 item yang dieliminasi karena skor berada 

dibawah 0.30, berikut blue print setelah dilakukan try out. 
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Tabel 4. Blue Print skala SACQ setelah try out 

Sub-skala 

Nomor aitem skala 

transadaptasi  

 

Total 

F UF  

Motivation   5, 19, 23, 50 32, 58  6 

Application   3, 44 17, 29  4 

Performance  6, 13, 27 
10, 21, 25, 

41  

 
7 

 Academic 

environment  
36, 54, 66 -  3 

Total    20 

 

I. Pengujian Instrumen Penelitian 

Peneliti melakukan pengujian instrumen yang meliputi uji diskriminasi 

aitem, uji validitas dan uji reliabilitas. Penelitian ini menggunakan skala CASSS 

dan SACQ. Pengujian skala dilakukan di sekolah SMP berbasis inklusi. 

1. Uji Diskriminasi Aitem 

Uji diskriminasi aitem digunakan untuk mengetahui aitem-aitem yang 

gugur atau tidak pada penelitian ini. Selain itu, uji diskriminasi aitem ini 

dilakukan untuk melihat apakah setiap aitem penyataan mampu mewakili 

setiap dimensi yang ada dari setiap variabel penelitian. Peneliti melakukan uji 

diskriminasi aitem menggunakan aplikasi SPSS versi 2.0 for windows. 

Menurut Azwar (2014) daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem 

dapat dibedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki atribut 

dan yang tidak mmemiliki atribut yang diukur. Nilai minimal koefisien korelasi 

aitem total berada pada batasan angka 𝑟𝑖𝑥 ≥ 0,30, dengan nilai ini semua aitem 
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yang berada pada angka korelasi daya bedanya minimal 0,30 dianggap 

memuaskan. Sebaliknya jika nilainya kurang dari 0,30 maka diinterpretasikan 

memiliki daya beda yang rendah. Pada penelitian ini menggunakan nilai ≥ 0,30 

sebagai cut off point.  

 Pada skala perceived social support dan skala academic adjustment sama-

sama terdapat 4 aitem yang gugur. Nilai yang bergerak pada skala perceived 

social support dimulai dari -0,14 sampai 0,728 sehingga jumlah aitem yang 

tersisa sebanyak 56 aitem dan nilai yang bergerak pada skala academic 

adjustment dimulai dari -0,40 sampai 0,467 dengan jumlah aitem yang tersisa 

sebanyak 20 aitem. 

2. Uji Validitas 

Uji validitas instrument dilakukan untuk menunjukkan keabsahan dari 

instrument yang akan digunakan pada penelitian. Menurut Azwar (2010) validitas 

atau validity mempunyai arti yaitu sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu 

instrument alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu validitas tampang atau face validity. Face 

falidity merupakan hal yang penting dalam penilaian tampilan skala secara 

keseluruhan, ukuran huruf yang digunakan, serta penggunaan bahasa yang mudah 

dipahami agar memudahkan siswa dalam pengisiannya serta akan meningkatkan 

minat subjek dalam mengisi skala dengan sungguh-sungguh.  
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Tabel 5. Face validity 

 

Pertanyaan 

Respon 

Jawaban 

 

Total 

Presentase 

YA TIDAK YA TIDAK 

Tampilan skala menarik 53 4 57 92% 7% 

Ukuran tulisan cukup besar 44 13 57 77% 22% 

Pengguna bahasa mudah 

dipahami 

51 6 57 89% 10% 

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil tertinggi yang diperoleh dari 

perhitungan face validity pada jawaban “YA”yaitu sebesar 92%, yaitu pada 

pernyataan tampilan skala menarik. Kemudian, hasil terendah pada respon 

jawaban “YA” dengan skor 77%, yaitu pada pernyataan ukuran tulisan cukup 

besar. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pengisian kuisioner dapat 

membantu partisipan dalam memahami cara-cara pengisian kuisioner dengan 

benar. 

3. Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketentuan suatu instrument dalam 

mengukur gejala yang sama dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel 

apabila digunakan untuk mengukur subjek yang sama dalam beberapa kali, akan 

menghasilkan hasil yang relatif sama selama aspek-aspek yang diukur dalam diri 

subjek belum berubah (Azwar, 2010). Untuk menguji nilai reliabilitas instrument 

dalam penelitian ini menggunakan koefisien reliabilitas cronbach’s Alpha dengan 

aplikasi SPSS 20.0 for windows. 

 

 



30 
 

 
 

a. Skala Perceived Sosial Support 

Hasil uji coba menunjukkan bahwa reliabilitas CASSS dalam penelitian ini 

menunjukkan Cronbach’s Alpha sebesar 0.954 untuk parameter seberapa sering 

dan 0.956 untuk parameter seberapa penting yang berarti memiliki nilai 

reliabilitas yang tinggi. Untuk nilai reliabilitas dari sumber dukungan ditampilkan 

pada tabel 6. 

Tabel 6. Reliabilitas CASSS 

 

b. Skala Academic Adjustment 

Hasil uji reliabilitas SACQ dalam penelitian ini menunjukkan Cronbach’s 

Alpha sebesar 0.836, yang berarti memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.  

J. Analisis Data 

Data akan dianalisis melalui tahap uji asumsi dengan melihat uji normalitas, 

linearitas, serta uji hipotesis dengan test statistic pearson product moment 

menggunakan aplikasi pengola data SPSS versi 20.0 for windows. 

 

 

 

Sumber Dukungan 

Cronbach’s Alpha 

Seberapa Sering Seberapa Penting 

Orang Tua 0.836 0.840 

Guru 0.872 0.882 

Teman Sekelas 0.874 0.866 

Sahabat 0.924 0.847 

Orang-orang di lingkungan 

sekolah 

0.925 0.890 



31 
 

 
 

1. Uji Asumsi 

a. Uji normalitas  

Uji normalitas untuk mengetahui distribusi data, sehingga dapat diketahui 

apakah sampel dianggap mampu mewakili populasi atau tidak. Uji normalitas 

perlu dilakukan karena pada penelitian ini menggunakan uji statistik berjenis 

parametrik. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan menggunakan 

metode one sampel Kolmogorov smirnov dengan software SPSS versi 20.0 for 

windows. Metode Kolmogorov smirnov digunakan apabila p value > 0.05 maka 

data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika p value < 0.05 maka data tidak 

terdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui peran yang linear antara variabel 

X dan Y dalam penelitian. Uji linearitas ini menggunakan program SPSS 

statistic 20.0 for windows dengan menggunakan test linearity yang memiliki 

taraf signifikansi sebesar 0.05. Dapat dikatakan berperan apabila kedua 

variabel memiliki nilai signifikannya >0.05. 

c. Uji Hipotesis  

Hasil dari uji hipotesis ini akan menunjukkan apakah hipotesis penelitian ini 

diterima atau tidak, dalam analisis data ini digunakan koefisien korelasi untuk 

menentukan tingkat peran antara variabel-variabel tersebut. Penelitian ini 

menggunakan korelasi multiple regression yang bertujuan untuk melihat peran 

antar variabel X parameter (seberapa sering) dan parameter (seberapa penting) 
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secara simultan dengan variabel Y yang diuji menggunakan bantuan program 

SPSS statistic 20.0 for windows.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Partisipan 

Penelitian dilakukan di dua SMP berbasis inklusi di kota Malang baik swasta 

maupun negeri, yaitu SMP Laboratorium Malang dan SMPN 18 Malang. Total  

partisipan dalam penelitian ini adalah 163 orang, namun data yang dianalisis 

hanya sebesar 157 orang setelah mengeliminasi data yang tidak valid. Pada 

penelitian ini peneliti menggolongkan subjek berdasarkan jenis kelamin, dan 

sekolah. Berikut persebaran subjek pada penelitian ini: 

Tabel 7.Persebaran Data 

Sekolah Laki-laki Perempuan Total 

SMP Laboratorium 

Malang 

34 38 72 

SMPN 18 Malang 40 45 85 

Total 74 83 157 

2. Analisis Deskriptif Data 

Pada penelitian ini dilakukan analisis perbandingan skor empirik dan hipotetik. 

Berikut perbandingan skor hipotetik dan empirik: 
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Tabel 8. Perbandingan skor empirik dan hipotetik. 

 

Variabel 

Nilai Hipotetik Nilai Empirik 

Min Max M SD Min Max M SD 

Perveived 

Social 

Support 

Seberapa 

Sering 

56 336 196 46,66 138 330 239,05 38,999 

Sering 

Penting 

56 168 112 18,66 96 165 130,76 15,766 

Academic 

Adjustment 20 180 100 26,66 86 168 121,02 16,685 

Setelah dilakukan perbandingan, data kemudian dikategorikan berdasarkan norma 

kategori distribusi normal milik Azwar (2012). Berikut kategorisasi data penelitian 

ini: 

Tabel 9. Ketentuan kategorisasi 

Keterangan: 

σ = SD Hipotetik 

µ= Mean hipotetik 

X= Skor Subjek 

 

Tabel 10. Kategori jenjang skor subjek berdasarkan nilai hipotetik 

Variabel   Kategori  Daerah 

Keputusan 

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

 

 

 

Perceived 

Social 

Support 

 

 

Seberapa 

Sering 

Rendah X < 149,34 1 0,6% 

Sedang  149,34 ≤ X < 

242,66 

78 49,7% 

Tinggi  X ≥ 242,66 78 49,7% 

Total   157 100% 

 

 

Rendah  X < 93,34 0 0% 

Sedang  93,34 ≤ X < 

130,66 

80 50,9% 

Kategori  Daerah Keputusan 

 Rendah X < (µ-σ) 

Sedang (µ-σ) ≤ X < (µ+σ) 

Tinggi X ≥ (µ+σ) 
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Seberapa 

Penting 

Tinggi  X ≥ 130,66 77 49,1% 

Total   157 100% 

 

 

Academic Adjustment 

Rendah  X < 73,34 0 0% 

Sedang  73,34 ≤ X < 26,66 114 72,6% 

Tinggi  X ≥ 26,66 43 27,4% 

Total   157 100% 

Setelah dilakukan perhitungan kategorisasi diketahui bahwa terdapat 

perbedaan kelompok kategori pada variabel academic adjustment dan perceived 

social support dan perbedaan juga terdaoat pada kedua parameter perceived social 

support. Pada perceived social support parameter seberapa sering partisipan berada 

pada kedua  kategori sedang dan tinggi karena memiliki nilai presentase yang sama 

sebesar 49,7% yang dimana social support diberikan oleh lingkungan yang cukup 

penting untuk membantu academic adjustjment siswa di sekolah, sedangkan pada 

perceived social support parameter seberapa penting partisipan tidak ada pada 

kategori rendah tetapi berada pada kategori sedang 50,9% dan kategori tinggi 

sebesar 49,1% yang dimana social support diberikan oleh lingkungan yang cukup 

sering untuk membantu academic adjustment siswa di sekolah. Untuk variabel 

academic adjustment, partisipan berada pada kategori sedang sebesar 72,6% dan 

berada pada kategori tinggi sebesar 27,4%. 

3. Analisis Uji Asumsi 

Uji asumsi pada penelitian ini terdiri dari analisis uji normalitas, analisis uji 

linieritas, dan analisis uji hipotesis yang akan diujikan pada dua variabel, yaitu 

Perceived Social support dan Academic Adjustment. 
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a. Analisis Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah persebaran data variabel 

pada penelitian sudah terdistribusi normal atau tidak. Berikut hasil uji 

normalitas pada table 11. 

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Perceived Social Support 

(Seberapa Sering) 

0,721 Normal 

Perceived Social Support 

(SeberapaPenting) 

0,597 Normal 

Academic Adjustment 0,019 Tidak Normal 

Histogram normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil data perceived 

social support dengan parameter seberapa sering dan parameter seberapa penting 

menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena nilai signifikansi (p>0,05), 

sedangkan hasil data academic adjustment menunjukkan bahwa data tidak 

terdistribusi normal karena nilai signifikansi (p<0,05). Menurut Azwar (2010) jika 

terdapat hasil uji normalitas yang tidak normal, maka dapat dilanjutkan ke uji 

linearitas ketika jumlah responden pada penelitian lebih dari 100. 
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Gambar 1.Normalitas CASSS seberapa sering 

 

 
Gambar 2.Normalitas CASSS seberapa penting 
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Gambar 3.Normalitas SACQ 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov pada data variabel Perceived Social Support 

bagian seberapa sering sebesar 0,721 (p > 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa 

data variabel Perceived Social Support bagian seberapa sering berdistribusi 

normal. Pada data variabel Perceived Social Support bagian seberapa penting 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,597 (p > 0,05) maka dapat dikatakan bahwa 

data variabel Perceived Social Support bagian seberapa penting berdistribusi 

normal. Uji normalitas pada variabel Academic Adjustment memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,019 (p < 0,05) maka dapat dikatakan bahwa uji normalitas 

pada variabel Academic Adjustment tidak terdistribusi normal. 
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b. Analisis Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan utnuk mengetahui apakah variabel Perceived Social 

Support (X) dengan Academic Adjustment (Y) dapat berkorelasi secara linear 

atau tidak. Berikut hasil uji linearitas pada penelitian ini: 

Table 12.Hasil Uji Linearitas 

Variabel Linearitas Keterangan 

PSS Seberapa Sering * AA 0,823 Linear 

PSS Seberapa Penting * AA 0,076 Linear 

Uji linearitas pada penelitian ini menggunakan Test for Linearity. Didapatkan 

nilai linearitas Perceived Social Support bagian seberapa sering dan Academic 

Adjustment sebesar 0,823 (p > 0,05) disimpulkan bahwa variabel Perceived 

Social Support bagian seberapa sering berperan linear terhadap Academic 

Adjustment. Pada nilai linearitas Perceived Social Support bagian seberapa 

penting dan Academic Adjustment sebesar 0,076 (p > 0,05) disimpulkan bahwa 

Perceived Social Support bagian seberapa penting berperan linear terhadap 

Academic Adjustment. 
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Gambar 4.Uji Linearitas AA*Seberapa Sering 

 
Gambar 5.Uji Linearitas AA*Seberapa Penting 
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c. Analisis Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini dapat dilihat dari gambaran 

scatter plot yang dihasilkan tidak membentuk suatu pola tertentu. Scatter plot 

menunjukkan titik-titik data menyebar diatas atau dibawah atau disekitar angka 

nol pada sumbu Y dan tidak terbentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi pada penelitian ini baik karena tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berikut hasil dari gambaran scatter plot 

 
Gambar 6.Uji Heteroskedastisitas Perceived Social Support* 

Academic Adjustment 

4. Analisis Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat peran antara 

Perceived Social Support dengan Academic Adjustment melalui perhitungan 

parameter dari CASSS (seberapa sering dan seberapa penting). Berikut hasil 

analisis korelasi pada penelitian ini: 
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Table 13.Hasil Uji Hipotesis PSS*AA 

Variabel R R Square Change Statistic 

Sig. F Change 

Perceived Social Support * 

Academic Adjustment 

0,296 0,088 0,001 

Predictors: (Constant), Seberapa Penting, Seberapa Sering 

Hasil uji hipotesis parameter seberapa sering dan seberapa penting secara simultan 

atau bersamaan dalam memprediksi academic Adjustment dengan menggunakan 

multiple regression akan menghasilkan koefisien R=0,296 dan koefisien 

determinasi 𝑅2= 0,088 dengan p=0,001 (p<0,05), sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu peran perceived social support memiliki peran 

terhadap academic adjustment pada siswa baru kelas 7 SMP berbasis inklusi 

sebesar 8,8%. Hasil uji signifikansi terhadap parameter seberapa sering dan 

seberapa penting dilakukan untuk mengetahui seberapa penting dan seberapa 

sering peran perceived social support untuk siswa baru kelas 7 SMP berbasis 

inklusi dan dapat dilihat pada table 14. 

Table 14.Hasil Uji Signifikansi Seberapa Sering dan Seberapa Penting 

 

Parameter 

Beta   

Sig. Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Constant 87,744  0,000 

Seberapa Sering 0,117 0,273 0,004 

Seberapa Penting 0,041 0,039 0,676 

Dari tabel diatas terdapat persamaan regresi Y = 87,744 + 0,117 (seberapa sering) 

+ 0.041 (seberapa penting), maka: 
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a. Makna dari konstanta sebesar 87,744 adalah jika faktor-faktor lain 

dikendalikan atau variable X perceived social support bernilai 0 maka nilai Y 

atau variabel academic adjustment sebesar 87,744. Semakin tinggi nilai kedua 

Perceived social support maka semakin tinggi juga nilai Academic adjustment. 

b. Makna B = 0,117 adalah jika faktor-faktor lain dikendalikan/ konstanta 

dianggap bernilai 0, maka setiap peningkatan 1 unit pada parameter seberapa 

penting maka nilai variabel academic adjustment meningkat sebesar 0,117. 

Semakin tinggi variabel Perceived social support parameter seberapa sering, 

maka semakin tinggi juga nilai Academic adjustment. 

c. Makna B = 0,041 adalah jika faktor-faktor lain dikendalikan/ konstanta 

dianggap bernilai 0, maka setiap peningkatan 1 unit pada perameter seberapa 

penting maka nilai variabel academic adjustment meningkat sebesar 0,041. 

Semakin tinggi variabel Perceived social support parameter seberapa penting, 

maka semakin tinggi juga nilai Academic adjustment. 

5. Analisis Tambahan 

Analisis tambahan yang dilakukan pada penelitian ini untuk melihat faktor 

lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi keterkaitan antar variabel. Perceived 

Social Support memiliki 5 sumber dukungan yaitu orang tua, guru, sahabat, teman 

sekelas, dan orang lainnya. Dari hasil perhitungan masing-masing sumber 

dukungan terhadap academic adjustment dapat diketahui bahwa masing-masing 

sumber dukungan memiliki pengaruh terhadap academic adjustment. Berikut 

hasil perhitungan regresi pada setiap sumber dukungan. 
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Tabel 15. Nilai Regressi Per Sub Skala 

Sumber R 𝑹𝟐 Sig 

Orang Tua 0,613 0,376 0,013 

Guru 0,699 0,488 0.635 

Teman Sekelas 0,552 0,305 0,032 

Sahabat 0,386 0,149 0,003 

Orang di Lingkungan 

Sekolah 

0,701 0,491 0,321 

Berdasarkan hasil perhitungan multiple regression pada penelitian ini yang 

dilakukan setiap sumber dukungan perceived social support dengan academic 

adjustment terlihat bahwa sumber dukungan yang berasal dari orang tua memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,013 (p < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

perhitungan sumber dukungan yang berasal dari guru memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,635 (p > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat peran 

perceived social support dari guru yang signifikan dengan academic adjustment 

pada siswa baru kelas 7. Hasil perhitungan sumber dukungan yang berasal dari 

teman sekelas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,032 (p < 0,05) menunjukkan 

bahwa terdapat peran perceived social support didapatkan dari teman sekelas yang 

signifikan dengan academic adjustment pada siswa baru kelas 7. 

Hasil perhitungan sumber dukungan yang berasal dari sahabat memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,003 (p < 0,05). Sehingga disimpulkan bahwa hasil tersebut 

menunjukkan terdapat peran perceived social support dari guru yang signifikan 

dengan academic adjustment pada siswa baru kelas 7. Hasil perhitungan sumber 

dukungan yang berasal dari orang di lingkungan sekolah memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,321 (p > 0,05). Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 
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terdapat peran perceived social support dari guru yang signifikan dengan academic 

adjustment pada siswa baru kelas 7. 

Table 16.Nilai Signifikan Per Parameter Penelitian 

Sumber dukungan Seberapa Sering Seberapa Penting 

Orang Tua 0,105 0,052 

Guru 0,752 0,053 

Teman Sekelas 0,141 0,981 

Sahabat  0,662 0,603 

Orang di Lingkungan 

Sekolah 

0,128 0,967 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peran perceived 

social support terhadap academic ajustment pada siswa kelas 7. Dalam penelitian 

ini melibatkan jumlah subjek 157 responden. Berdasarkan hasil penelitian diatas 

secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat peran yang perceived social 

support terhadap academic adjustment dengan nilai koefisien korelasi 0,296 dengan 

tingkat signifikansi (p) sebesar 0,001 (p < 0,05) yang berarti adanya peran positif 

antara perceived social support terhadap academic adjustment. Hasil hipotesis 

penelitian yang diajukan peneliti ini pun menunjukkan bahwa terdapat peran yang 

positif antara perceived social support terhadap academic adjustment pada siswa 

kelas 7 dan terdapat bukti untuk menolak ℎ0. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Menurut Zimet,dkk (1988) menyatakan bahwa perceived social support yang 

didapatkan dari orang tua, teman, guru, sahabat, dan orang yang dianggap istimewa 

dapat membuat individu merasa bahwa dirinya diterima, dihargai oleh lingkungan 

sekitarnya, sehingga individu mampu untuk berpikir lebih positif untuk 
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meminimalisir kesulitannya yang dihadapi dan dapat menunjang penyesuaian diri 

yang baik bagi individu sendiri.  

Berdasarkan hasil hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

perceived social support seberapa sering seseorang mendapatkan social support di 

lingkungannya memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 (p < 0,05) sehingga dapat 

dilihat dari sisi kuantitas yaitu seringnya seseorang mendapatkan dukungan sosial 

dari orang terdekat akan mempengaruhi penyesuaian akademiknya disekolah, 

sesuai dengan penelitian Richman, Rosenfeld, & Bowen (dalam Cirik, Oktay, & 

Fer, 2014) mengartikan bahwa dukungan sosial merupakan bentuk komunikasi 

antara penerima dan pemberi dukungan. Raharjo, dkk (2008) dukungan sosial 

merupakan salah satu sumber daya sosial yang dapat membantu individu dalam 

menghadapi permasalahan-permasalahan serta kesulitan yang dialami. 

Dukungan sosial yang didapatkan siswa dari orang terdekat membuat anak 

akan memiliki peluang utuk berkembang serta dapat meningkatkan penyesuaian 

akademiknya di sekolah seperti prestasi belajar yang baik dan penyesuaian 

akademik yang baik. Siswa baru juga mengalami kesulitan dalam proses academic 

adjustment di sekolah dan dengan adanya dukungan sosial hal tersebut membuat 

siswa merasa terbantu dalam menghadapi kesulitan dan permasalahan yang 

dihadapi (Panduwiyanti, 2016). Berbeda jika perceived social support seberapa 

penting seseorang mendapatkan social support di lingkungannya memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,676 ( p > 0,05) sehingga dapat dilihat melihat dari sisi kualitas 

yaitu seseorang tidak merasa penting jika mendapatkan dukungan sosial dari guru, 
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orang tua, teman, sahabat akan dengan mudah menyesuaikan akademiknya di 

sekiolah. 

Hasil analisis pada penelitian masing-masing sumber dukungan CASSS 

menunjukan bahwa perceived social support yang didapatkan dari guru dan orang 

di lingkungan sekolah tidak memiliki peran terhadap academic adjustment siswa 

kelas 7, orang tua berperan sebesar 3,76%, teman sekelas berperan sebesar 3,05%, 

sahabat berperan sebesar 1,49%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang 

paling dominan terhadap academic adjustment siswa yaitu orang tua, teman 

sekelas, sahabat dan guru, orang di lingkungan sekolah tidak berperan dalam proses 

academic adjustment siswa kelas 7. Dalam penelitian ini yang memilik peran 

terbesar dalam mempengaruhi academic adjustment siswa kelas 7 adalah sumber 

dukungan yang didapatkan dari orang tua, kemudian berperan selanjutnya berasal 

dari teman sekelas lalu sahabat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran paling besar 

terhadap academic adjustment siswa kelas 7 yang berarti seringnya individu 

menerima dukungan sosial dari orang tua, hal ini didukung dengan penelitian 

Tarmidi & Rambe (2010) Keterlibatan orang tua dalam dukungan sosial dapat 

meningkatkan kemandirian belajar pada diri siswa, oleh karena itu orang tua 

disarankan dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemandirian belajarnya. 

Hadirnya dukungan sosial dari orang tua secara tidak langsung akan mendorong 

siswa untuk belajar melakukan academic adjustment nya dan memenuhi tuntutan 

akademiknya di sekolah.  
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Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dukungan sosial dari teman sekelas dan 

sahabat berperan dalam proses academic adjustment siswa SMP yang berarti 

seringnya individu menerima dukungan sosial dari teman sekelas dan sahabat. Para 

siswa baru kelas 7 di SMP ialah mereka yang baru lulus dari bangku sekolah dasar, dan 

kemungkinan besar mereka merasakan suasana baru dalam berteman (Setyani, 2011). 

Sharma (2012) menyatakan bahwa seseorang mendapatkan dukungan sosial dari 

teman terutama teman sebaya sebagai sumber dukungan akan menjadi lebih efektif 

karena dianggap memiliki pengalaman yang sama dengan individu tersebut. Siswa 

yang kurang mendapatkan dukungan dari orang sekitarnya terutama dengan teman 

terdekat akan menarik diri dari lingkungannya. Kumalasari & Ahyani (2012) 

menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai ikatan persahabatan dengan orang 

lain dianggap dapat memberikan kepuasan emosional dalam kehidupan individu. 

Dukungan sosial tertuju pada hubungan interpersonal yang melindungi individu 

dari hal-hal konsekuensi yang negatif dan stress.  

Dukungan sosial yang didapatkan dari sahabat mampu membuat individu 

menjadi lebih tenang, merasa dicintai, diperhatikan, serta timbulnya rasa percaya 

diri. Teman sebaya mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan siswa SMP, 

mengingat sebagian besar waktu dihabiskan di sekolah bersama teman-teman. 

Kelompok teman sebaya memberikan dorongan atau motivasi bagi remaja untuk 

mengambil peran dan tanggung jawab, melalui percakapan dan perdebatan dengan 

teman sebaya remaja belajar mengespresikan ide-ide dan perasaan serta 

mengembangkan kemampuan mereka memecahkan masalah, sehingga siswa akan 

termotivasi untuk belajar  (Yolanda, Astuti, & Endang, 2016). 
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Kebijakan sekolah yang menggabungkan anak-anak regular dengan anak 

berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan pembelajaran membuat anak-anak 

regular bereaksi untuk menyesuaikan diri dengan anak inklusi tersebut. Salah satu 

penyesuaian yang dilakukan siswa reguler terhadap teman berkebutuhan khusus 

yaitu pada saat proses belajar selama di sekolah yang akan mempengaruhi 

penyesuaian akademik dan hubungan yang terjalin dengan teman sebayanya 

(Astuti, 2015). Hal ini menjadikan pentingnya siswa mendapatkan dukungan dari 

orang terdekat untuk dapat menyesuaikan akademiknya di sekolah. Dukungan yang 

diterima siswa dari peran orang tua, teman sekelas, dan sahabat dapat menyesuaikan 

dirinya dengan baik dan dapat meningkatkan akademiknya dengan memberikan 

perhatian lebih selama proses pembelajaran (Jayarathna, 2014). 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu alat ukur memiliki jumlah item 

yang banyak, hal ini dapat mempengaruhi kondisi subjek ketika mengerjakan dan 

memungkinkan siswa untuk menjawab tidak sesuai dengan keadaan diri nya pada 

saat itu dengan yang sebenarnya, dan juga jumlah item yang banyak pada skala 

kuisioner membuat partisipan merasa bosan. Masih kurangnya pembahasan 

mengenai penyesuaian akademik di sekolah untuk siswa SMP. Masih kurangnya 

kajian dua variabel yaitu perceived social support dengan academic adjustment 

pada siswa SMP berbasis inklusi dalam penelitian ini.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat nilai yang signifikan pada hasil hipotesis penelitian, sehingga 

hipotesis nol ditolak yang artinya terdapat peran perceived social support 

terhadap academic adjustment pada siswa baru SMP kelas 7. Arah 

hubungan dalam penelitian ini bersifat positif, dimana semakin tinggi 

perceived social support maka semakin tinggi pula academic adjustment 

pada siswa SMP kelas 7. 

2. Dari kedua perceived social support seberapa sering dan seberapa penting, 

yang memiliki hubungan terhadap academic adjustment adalah parameter 

seberapa sering. 

B. Saran 

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran 

diantaranya: 

Saran Praktis: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengupayakan mendampingi 

partisipan ketika mengerjakan kuisioner, agar dapat membantu subjek 

yang kesulitan dalam memahami kuisioner. 

2. Agar orang tua dapat memberikan dukungan sosial yang sesuai mengingat 

dukungan orang tua paling berperan dalam penyesuaian akademik siswa 

baru di sekolah menengah pertama berbasis inklusi. 
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3. Perlu dilakukannya evaluasi terhadap dukungan yang diberikan oleh guru 

kepada muridnya. 

Saran teoritis: 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai peran 

guru dan orang dilingkungan sekolah oleh siswa kelas 7 dengan kuisioner yang 

lebih mendalam membahas hal tersebut. 
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Lampiran 1. UJI RELIABILITAS 

Scale: Reliabilitas CASSS 

Putaran pertama parameter seberapa sering 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.950 .950 60 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-

Total 

Correlati

on 

Squared 

Multipl

e 

Correlati

on 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

SS1 256.82 1361.440 .326 . .949 

SS2 256.68 1358.017 .307 . .950 

SS3 256.17 1355.734 .414 . .949 

SS4 256.07 1355.995 .352 . .949 

SS5 255.37 1370.914 .323 . .949 

SS6 256.35 1353.621 .450 . .949 

SS7 256.57 1358.318 .312 . .950 

SS8 256.92 1349.705 .325 . .950 

SS9 257.78 1359.562 .318 . .949 

SS10 257.12 1357.901 .307 . .950 

SS11 257.00 1361.390 .322 . .949 

SS12 256.30 1347.976 .478 . .949 

SS13 256.53 1350.863 .438 . .949 

SS14 256.48 1352.627 .340 . .950 

SS15 256.37 1359.558 .314 . .950 

SS16 255.73 1361.623 .376 . .949 

SS17 256.00 1358.339 .487 . .949 

SS18 256.27 1340.402 .647 . .948 

SS19 257.00 1333.322 .560 . .948 

SS20 256.48 1348.661 .470 . .949 
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SS21 256.55 1336.150 .543 . .948 

SS22 256.73 1343.419 .549 . .948 

SS23 256.57 1344.792 .514 . .949 

SS24 256.78 1327.732 .578 . .948 

SS25 256.63 1357.592 .418 . .949 

SS26 257.17 1347.565 .448 . .949 

SS27 258.00 1377.153 .168 . .950 

SS28 256.85 1345.519 .502 . .949 

SS29 256.98 1342.254 .566 . .948 

SS30 256.80 1329.586 .656 . .948 

SS31 257.32 1339.203 .539 . .948 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SS32 257.20 1345.180 .475 . .949 

SS33 257.43 1339.334 .541 . .948 

SS34 256.50 1341.203 .612 . .948 

SS35 256.97 1341.355 .526 . .949 

SS36 257.73 1391.962 -.021 . .951 

SS37 256.33 1354.260 .388 . .949 

SS38 256.15 1341.316 .620 . .948 

SS39 256.30 1335.129 .584 . .948 

SS40 256.32 1346.017 .526 . .949 

SS41 256.35 1343.757 .565 . .948 

SS42 256.50 1342.627 .569 . .948 

SS43 256.68 1329.576 .654 . .948 

SS44 256.45 1328.896 .711 . .948 

SS45 256.75 1339.648 .640 . .948 

SS46 256.12 1349.868 .509 . .949 

SS47 256.25 1345.242 .536 . .949 
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SS48 256.20 1334.637 .656 . .948 

SS49 257.63 1391.660 -.020 . .951 

SS50 257.38 1342.851 .536 . .948 

SS51 256.82 1333.915 .577 . .948 

SS52 256.67 1323.141 .661 . .948 

SS53 256.65 1322.774 .684 . .948 

SS54 256.77 1322.080 .728 . .948 

SS55 257.08 1317.942 .681 . .948 

SS56 257.57 1389.707 .004 . .951 

SS57 256.87 1328.490 .647 . .948 

SS58 257.08 1326.857 .622 . .948 

SS59 257.07 1330.368 .639 . .948 

SS60 256.73 1329.758 .560 . .948 

 

Scale: Reliabilitas CASSS 

Putaran pertama parameter seberapa penting 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.948 .952 60 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SP1 144.33 292.972 .365 . .948 

SP2 144.32 292.864 .372 . .948 

SP3 144.42 290.417 .526 . .947 
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SP4 144.20 294.264 .318 . .948 

SP5 144.12 295.122 .353 . .948 

SP6 144.40 291.634 .459 . .947 

SP7 144.60 286.244 .626 . .946 

SP8 144.27 294.538 .333 . .948 

SP9 144.87 285.168 .552 . .947 

SP10 144.43 287.063 .640 . .946 

SP11 144.40 290.142 .541 . .947 

SP12 144.27 293.318 .407 . .947 

SP13 144.38 289.088 .566 . .947 

SP14 144.32 291.610 .415 . .947 

SP15 144.52 291.508 .403 . .947 

SP16 144.30 291.502 .422 . .947 

SP17 144.32 289.135 .605 . .947 

SP18 144.43 291.707 .455 . .947 

SP19 144.72 285.291 .665 . .946 

SP20 144.45 289.675 .570 . .947 

SP21 144.45 289.065 .540 . .947 

SP22 144.45 290.896 .502 . .947 

SP23 144.40 287.363 .697 . .946 

SP24 144.53 288.151 .521 . .947 

SP25 144.45 289.370 .627 . .947 

SP26 144.60 292.278 .428 . .947 

SP27 145.03 296.914 .095 . .950 

SP28 144.42 290.179 .576 . .947 

SP29 144.43 288.318 .688 . .946 

SP30 144.47 288.287 .695 . .946 

SP31 144.72 285.020 .626 . .946 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SP32 144.45 291.303 .479 . .947 

SP33 144.58 288.010 .591 . .947 

SP34 144.42 293.468 .383 . .948 

SP35 144.57 289.368 .494 . .947 

SP36 145.03 298.745 .031 . .950 

SP37 144.25 293.106 .395 . .947 

SP38 144.33 289.209 .564 . .947 

SP39 144.38 291.698 .406 . .947 

SP40 144.28 290.410 .540 . .947 

SP41 144.33 291.548 .467 . .947 

SP42 144.33 290.633 .554 . .947 

SP43 144.62 285.223 .627 . .946 

SP44 144.33 292.904 .419 . .947 

SP45 144.33 290.633 .518 . .947 

SP46 144.25 292.564 .458 . .947 

SP47 144.35 292.299 .453 . .947 

SP48 144.28 292.274 .434 . .947 

SP49 144.92 294.891 .161 . .950 

SP50 144.48 287.135 .642 . .946 

SP51 144.35 287.926 .630 . .946 

SP52 144.28 290.410 .540 . .947 

SP53 144.32 288.051 .628 . .946 

SP54 144.38 289.630 .570 . .947 

SP55 144.60 288.617 .515 . .947 

SP56 144.95 300.116 -.014 . .950 

SP57 144.42 292.112 .432 . .947 
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SP58 144.50 291.102 .421 . .947 

SP59 144.45 290.082 .547 . .947 

SP60 144.32 286.864 .692 . .946 

 

Scale: Reliabilitas SACQ 

Putaran pertama  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.767 .788 24 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 149.13 342.456 .408 .727 .755 

Y2 148.48 349.406 .374 .651 .758 

Y3 149.72 346.817 .357 .687 .757 

Y4 150.82 328.423 .456 .628 .749 

Y5 149.35 344.265 .318 .778 .759 

Y6 151.23 335.402 .339 .729 .757 

Y7 149.20 347.485 .368 .638 .757 

Y8 150.58 337.773 .321 .800 .758 

Y9 149.12 341.088 .422 .702 .754 

Y10 150.62 329.596 .453 .699 .750 

Y11 149.78 337.562 .327 .674 .758 

Y12 152.02 329.169 .398 .660 .753 

Y13 150.95 326.692 .431 .622 .750 
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Y14 149.67 340.158 .358 .766 .756 

Y15 150.48 358.559 .069 .721 .775 

Y16 151.12 327.901 .467 .684 .748 

Y17 149.08 369.095 -.040 .666 .778 

Y18 148.75 345.716 .393 .753 .756 

Y19 149.08 342.281 .392 .633 .755 

Y20 151.13 361.711 .020 .755 .780 

Y21 148.87 348.050 .398 .548 .757 

Y22 150.62 325.122 .427 .617 .750 

Y23 149.45 376.523 -.135 .652 .787 

Y24 149.48 342.593 .308 .742 .759 

 

Scale: Reliabilitas CASSS 

Putaran kedua parameter seberapa sering 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.954 .955 56 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SS1 243.48 1345.203 .333 . .954 

SS2 243.35 1342.503 .306 . .954 

SS3 242.83 1339.870 .417 . .954 

SS4 242.73 1341.046 .345 . .954 

SS5 242.03 1355.355 .321 . .954 
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SS6 243.02 1338.254 .447 . .953 

SS7 243.23 1343.301 .306 . .954 

SS8 243.58 1334.112 .325 . .954 

SS9 244.45 1344.150 .315 . .954 

SS10 243.78 1343.223 .298 . .954 

SS11 243.67 1344.972 .330 . .954 

SS12 242.97 1332.372 .478 . .953 

SS13 243.20 1333.993 .453 . .953 

SS14 243.15 1337.452 .336 . .954 

SS15 243.03 1344.575 .306 . .954 

SS16 242.40 1345.295 .385 . .954 

SS17 242.67 1341.853 .500 . .953 

SS18 242.93 1324.911 .646 . .953 

SS19 243.67 1317.345 .564 . .953 

SS20 243.15 1333.418 .466 . .953 

SS21 243.22 1320.071 .549 . .953 

SS22 243.40 1326.820 .562 . .953 

SS23 243.23 1327.775 .531 . .953 

SS24 243.45 1312.794 .573 . .953 

SS25 243.30 1341.603 .422 . .954 

SS26 243.83 1332.684 .440 . .954 

SS28 243.52 1330.084 .500 . .953 

SS29 243.65 1326.333 .571 . .953 

SS30 243.47 1314.287 .654 . .953 

SS31 243.98 1323.271 .543 . .953 

SS32 243.87 1328.219 .490 . .953 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SS33 244.10 1323.651 .543 . .953 

SS34 243.17 1326.311 .603 . .953 

SS35 243.63 1326.982 .513 . .953 

SS37 243.00 1339.322 .381 . .954 

SS38 242.82 1326.152 .615 . .953 

SS39 242.97 1320.202 .578 . .953 

SS40 242.98 1330.186 .529 . .953 

SS41 243.02 1327.983 .568 . .953 

SS42 243.17 1326.819 .572 . .953 

SS43 243.35 1314.130 .654 . .953 

SS44 243.12 1313.800 .706 . .952 

SS45 243.42 1324.145 .639 . .953 

SS46 242.78 1334.952 .500 . .953 

SS47 242.92 1330.484 .526 . .953 

SS48 242.87 1319.948 .647 . .953 

SS50 244.05 1326.014 .551 . .953 

SS51 243.48 1317.101 .591 . .953 

SS52 243.33 1307.480 .664 . .952 

SS53 243.32 1307.406 .683 . .952 

SS54 243.43 1306.114 .734 . .952 

SS55 243.75 1302.394 .683 . .952 

SS57 243.53 1312.084 .657 . .953 

SS58 243.75 1310.733 .628 . .953 

SS59 243.73 1314.131 .647 . .953 

SS60 243.40 1314.617 .557 . .953 
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Scale: Reliabilitas CASSS 

Putaran ke-2 parameter seberapa penting 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.956 .956 56 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SP1 136.67 282.667 .369 . .956 

SP2 136.65 282.401 .385 . .956 

SP3 136.75 280.157 .531 . .955 

SP4 136.53 284.253 .304 . .956 

SP5 136.45 284.625 .370 . .956 

SP6 136.73 281.216 .471 . .956 

SP7 136.93 275.928 .636 . .955 

SP8 136.60 284.278 .333 . .956 

SP9 137.20 274.942 .557 . .955 

SP10 136.77 276.589 .658 . .955 

SP11 136.73 279.690 .557 . .955 

SP12 136.60 283.092 .407 . .956 

SP13 136.72 279.257 .549 . .955 

SP14 136.65 281.350 .418 . .956 

SP15 136.85 281.519 .393 . .956 

SP16 136.63 281.456 .414 . .956 

SP17 136.65 279.011 .603 . .955 
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SP18 136.77 282.012 .427 . .956 

SP19 137.05 275.065 .671 . .955 

SP20 136.78 279.393 .577 . .955 

SP21 136.78 278.986 .536 . .955 

SP22 136.78 280.749 .499 . .955 

SP23 136.73 277.351 .690 . .955 

SP24 136.87 278.321 .507 . .956 

SP25 136.78 279.325 .620 . .955 

SP26 136.93 281.995 .432 . .956 

SP28 136.75 279.953 .579 . .955 

SP29 136.77 278.182 .688 . .955 

SP30 136.80 278.264 .688 . .955 

SP31 137.05 274.997 .623 . .955 

SP32 136.78 281.257 .471 . .956 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SP33 136.92 277.569 .607 . .955 

SP34 136.75 283.038 .394 . .956 

SP35 136.90 279.041 .502 . .956 

SP37 136.58 283.027 .386 . .956 

SP38 136.67 279.006 .566 . .955 

SP39 136.72 281.122 .425 . .956 

SP40 136.62 280.003 .553 . .955 

SP41 136.67 281.616 .452 . .956 

SP42 136.67 280.260 .566 . .955 

SP43 136.95 274.964 .634 . .955 



66 
 

 
 

SP44 136.67 282.531 .428 . .956 

SP45 136.67 280.531 .514 . .955 

SP46 136.58 282.179 .468 . .956 

SP47 136.68 281.813 .470 . .956 

SP48 136.62 282.071 .434 . .956 

SP50 136.82 277.034 .641 . .955 

SP51 136.68 277.949 .621 . .955 

SP52 136.62 280.173 .544 . .955 

SP53 136.65 277.791 .635 . .955 

SP54 136.72 279.325 .578 . .955 

SP55 136.93 277.928 .540 . .955 

SP57 136.75 281.987 .428 . .956 

SP58 136.83 280.853 .423 . .956 

SP59 136.78 279.766 .555 . .955 

SP60 136.65 276.638 .698 . .955 

 

Scale: Reliabilitas SACQ 

Putaran ke-2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

.836 .842 20 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 123.42 350.722 .433 .702 .829 

Y2 122.77 361.097 .335 .632 .833 

Y3 124.00 354.169 .400 .663 .830 

Y4 125.10 334.159 .506 .547 .825 

Y5 123.63 353.016 .332 .730 .833 

Y6 125.52 337.000 .437 .713 .828 

Y7 123.48 358.390 .346 .607 .832 

Y8 124.87 341.711 .391 .775 .831 

Y9 123.40 352.007 .401 .679 .830 

Y10 124.90 336.227 .491 .675 .825 

Y11 124.07 341.318 .401 .627 .830 

Y12 126.30 334.722 .446 .623 .828 

Y13 125.23 334.453 .452 .615 .827 

Y14 123.95 345.743 .416 .727 .829 

Y16 125.40 333.227 .522 .659 .824 

Y18 123.03 354.304 .414 .698 .830 

Y19 123.37 350.406 .418 .621 .829 

Y21 123.15 358.706 .380 .468 .831 

Y22 124.90 333.244 .443 .572 .828 

Y24 123.77 350.724 .329 .722 .833 
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Lampiran 2. KUISIONER PENELITIAN TRY OUT 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr, Wb. 

Selamat Pagi/Siang 

Perkenalkan nama Saya Andi Dhaifullah Firdausya, mahasiswi S1 

jurusan Psikologi, Universitas Brawijaya, Malang. Saat ini saya sedang 

melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat 

memperoleh gelar sarjana. Pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengalaman Anda ketika mengikuti proses belajar 

mengajar di sekolah. 

Tidak ada jawaban benar atau salah dalam pernyataan yang diberikan, 

sehingga Anda diminta untuk mengisi jawaban yang paling sesuai 

dengan diri dan pengalaman Anda masing-masing. Segala kerahasiaan 

data akan terjamin hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Penelitian ini tidak akan mempengaruhi nilai akademis Anda di 

sekolah. Penelitian ini bersifat sukarela. 

Hormat Saya, 

Peneliti 

1. Apakah Anda telah membaca dan memahami informasi     

    di atas? 

 Ya Tidak 

2. Apakah Anda telah mendapatkan informasi yang cukup terkait 

penelitian     ini? 

 Ya Tidak 

3. Apakah Anda bersedia mengisi kuesioner ini? 

 Ya Tidak 

 

 

 

 

Y

a

 

T

i

d

a

k 

 

Y

a

 

T

i

d

a

k 

 

 

Y

a

 

T

i

d

a

k 

 

Y

a

 

T

i

d

Y

a

 

T

i

d

a

k 

 

Y

a

 

T

i

d

a

 

Y

a

 

T

i

d

a

k 

 

Y

a

 

Y

a

 

T

i

d

a

k 

 

Y

a



69 
 

 
 

Data Demografis 

 

Nama  : 

Jenis kelamin : 

Usia  : 

Tinggal bersama : Orang tua / Wali (……………..………….) / 

…………………………… 

Anak ke   : …………….. dari ………… bersaudara 

Asal Sekolah : 
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Instruksi Pengerjaan Skala 1 

 

Pada skala ini, Anda diminta untuk  memberikan respon pada beberapa bentuk 

pernyataan dari dukungan atau bantuan yang mungkin Anda dapatkan dari orang 

tua, guru, teman kelas, atau sahabat. Bacalah setiap pernyataan secara seksama dan 

berikan respon terhadap pernyataan tersebut dengan jujur dan sesuai dengan Anda. 

Tidak ada jawaban benar atau salah dalam jawaban yang Anda berikan. 

Untuk setiap pernyataan Anda diminta untuk mengisi dua respon yang tersedia. 

Pertama, menilai seberapa sering Anda menerima dukungan yang dimaksud dan 

kemudian menilai seberapa penting dukungan tersebut bagi diri Anda. Berikan 

tanda lingkaran ( O ) pada pilihan jawaban Anda. 

Berikut adalah contoh dalam memberikan respon terhadap pernyataan. Bacalah 

secara seksama sebelum Anda memilih pernyataan yang paling sesuai dengan diri 

Anda. 

 

Pada contoh tersebut, seorang siswa mendeskripsikan bahwa ‘guru membantu 

saya menyelesaikan masalah’ terjadi ‘kadang-kadang’ dan hal tersebut ‘penting’ 

untuknya. Bertanyalah jika Anda memiliki pertanyaan atau tidak mengerti 

sesuatu. Anda diharapkan untuk mengisi semua pernyataan yang tersedia. Jika ada 

yang terlewat, diharapkan kembali ke halaman yang terlewat dan mengisi 

pernyataan tersebut. Terimakasih. 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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SKALA 1 
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Instruksi pengerjaan Skala 2 

Pada bagian ini terdapat pernyataan yang menggambarkan pengalaman Anda di 

sekolah. Bacalah satu persatu dan pilihan jawaban dari pernyataan tersebut yang 

menggambarkan keadaan Anda saat ini (dalam beberapa hari terakhir). Untuk setiap 

pernyataan, lingkari tanda bintang dalam rangkaian yang paling mewakili atau 

sesuai dengan keadaan Anda. Semakin ke kanan jawaban yang Anda pilih, maka 

pernyataan tersebut semakin tidak menggambarkan diri atau keadaan Anda. 

Semakin ke kiri jawaban yang Anda pilih, maka pernyataan tersebut semakin 

menggambarkan diri atau keadaan Anda. Anda hanya diperkenankan untuk 

memilih satu tanda bintang pada setiap pernyataan.  

Tidak ada jawaban benar atau salah, sehingga Anda diminta untuk memilih 

pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan Anda. 

 

Contoh pengerjaan : 

A B C D E F G H I 

          

 

Keterangan: 

A. Sangat Sesuai D. Agak Sesuai G. Cukup Tidak Sesuai 

B. Sesuai E. Netral H. Tidak Sesuai 

C. Cukup Sesuai F. Agak Tidak Sesuai I. Sangat Tidak Sesuai 
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SKALA 2 

 

 

No 

 

Pernyataan 
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1. Saya terus mengikuti 

perkembangan tugas yang ada di 

sekolah saya. 

         

2. Saya tahu kenapa saya sekolah dan 

apa yang saya inginkan setelahnya. 

         

3. Saya menemukan tugas sekolah 

yang sulit. 

         

4. Saya belum bisa melakukan yang 

terbaik saat ujian. 

         

5. Saya puas dengan pencapaian hasil 

yang telah saya tunjukkan dalam 

hal akademik. 

         

6. Saya tidak belajar segiat apa yang 

seharusnya saya lakukan di 

sekolah saya. 

         

7. Tujuan dan impian dalam hal 

akademik saya telah ditetapkan 

dengan baik. 

         

8. Saya merasa belum cukup pintar 

untuk tugas akademik yang sedang 

saya kerjakan. 

         

9. Memiliki gelar status sebagai 

siswa sangatlah penting bagi saya. 

         

10. Saya belum pernah sangat efisien 

dalam menggunakan waktu belajar 

saya. 

         

11. Saya menikmati tugas-tugas 

menulis. 
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12. Saya tidak memiliki banyak motivasi 

untuk belajar akhir-akhir ini. 

         

13. Akhir-akhir ini saya banyak 

meragukan nilai-nilai pelajaran di 

sekolah. 

         

14. Saya puas dengan jumlah dan variasi 

tugas yang ada di sekolah. 

         

15. Baru-baru ini saya merasa memiliki 

masalah dalam berkonsentrasi ketika 

saya mencoba untuk belajar. 

         

16. Saya tidak berhasil melakukan 

kegiatan akademis secara baik untuk 

sejumlah tugas yang sudah saya 

lakukan. 

 

         

17. 
Saya puas dengan kualitas atau mutu 

pendidikan yang ada di sekolah 
         

18. Saya rajin masuk kelas.          

19. 
Saya menikmati tugas akademik saya 

di sekolah. 
         

20. 
Saya memiliki masalah dalam 

memulai pengerjaan tugas/PR. 
         

21. 
Saya puas dengan program 

pendidikan saya pada semester ini. 
 

        

22. 
Kebanyakan hal yang saya sukai tidak 

berhubungan dengan tugas di sekolah. 
 

        

23. 
Saya merasa puas dengan para guru 

yang ada di pelajaran saya. 
 

        

24. 
Saya puas dengan situasi akademik di 

sekolah. 
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1. Apakah tampilan skala menarik? 

 Ya Tidak 

2. Apakah ukuran tulisan cukup besar? 

 Ya Tidak 

3. Apakah penggunaan bahasa mudah dipahami? 

 Ya Tidak 

 

 

 

Pengerjaan selesai. 

- Terimakasih atas partisipasinya    -  
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Lampiran 3. KUISIONER PENELITIAN SESUDAH TRY OUT 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr, Wb. 

Selamat Pagi/Siang 

Perkenalkan nama Saya Andi Dhaifullah Firdausya, mahasiswi S1 

jurusan Psikologi, Universitas Brawijaya, Malang. Saat ini saya sedang 

melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat 

memperoleh gelar sarjana. Pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengalaman Anda ketika mengikuti proses belajar 

mengajar di sekolah. 

Tidak ada jawaban benar atau salah dalam pernyataan yang diberikan, 

sehingga Anda diminta untuk mengisi jawaban yang paling sesuai 

dengan diri dan pengalaman Anda masing-masing. Segala kerahasiaan 

data akan terjamin hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Penelitian ini tidak akan mempengaruhi nilai akademis Anda di 

sekolah. Penelitian ini bersifat sukarela. 

Hormat Saya, 

Peneliti 

1. Apakah Anda telah membaca dan memahami informasi     

    di atas? 

 Ya Tidak 

2. Apakah Anda telah mendapatkan informasi yang cukup terkait 

penelitian     ini? 

 Ya Tidak 

3. Apakah Anda bersedia mengisi kuesioner ini? 

 Ya Tidak 
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Data Demografis 

 

Nama  : 

Jenis kelamin : 

Usia  : 

Tinggal bersama : Orang tua / Wali (……………..………….) / 

…………………………… 

Anak ke   : …………….. dari ………… bersaudara 

Asal Sekolah : 
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Instruksi Pengerjaan Skala 1 

 

Pada skala ini, Anda diminta untuk  memberikan respon pada beberapa bentuk 

pernyataan dari dukungan atau bantuan yang mungkin Anda dapatkan dari orang 

tua, guru, teman kelas, atau sahabat. Bacalah setiap pernyataan secara seksama dan 

berikan respon terhadap pernyataan tersebut dengan jujur dan sesuai dengan Anda. 

Tidak ada jawaban benar atau salah dalam jawaban yang Anda berikan. 

Untuk setiap pernyataan Anda diminta untuk mengisi dua respon yang tersedia. 

Pertama, menilai seberapa sering Anda menerima dukungan yang dimaksud dan 

kemudian menilai seberapa penting dukungan tersebut bagi diri Anda. Berikan 

tanda lingkaran ( O ) pada pilihan jawaban Anda. 

Berikut adalah contoh dalam memberikan respon terhadap pernyataan. Bacalah 

secara seksama sebelum Anda memilih pernyataan yang paling sesuai dengan diri 

Anda. 

 

Pada contoh tersebut, seorang siswa mendeskripsikan bahwa ‘guru membantu 

saya menyelesaikan masalah’ terjadi ‘kadang-kadang’ dan hal tersebut ‘penting’ 

untuknya. Bertanyalah jika Anda memiliki pertanyaan atau tidak mengerti 

sesuatu. Anda diharapkan untuk mengisi semua pernyataan yang tersedia. Jika ada 

yang terlewat, diharapkan kembali ke halaman yang terlewat dan mengisi 

pernyataan tersebut. Terimakasih. 
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SKALA 1 
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Instruksi pengerjaan Skala 2 

Pada bagian ini terdapat pernyataan yang menggambarkan pengalaman Anda di 

sekolah. Bacalah satu persatu dan pilihan jawaban dari pernyataan tersebut yang 

menggambarkan keadaan Anda saat ini (dalam beberapa hari terakhir). Untuk setiap 

pernyataan, lingkari tanda bintang dalam rangkaian yang paling mewakili atau 

sesuai dengan keadaan Anda. Semakin ke kanan jawaban yang Anda pilih, maka 

pernyataan tersebut semakin tidak menggambarkan diri atau keadaan Anda. 

Semakin ke kiri jawaban yang Anda pilih, maka pernyataan tersebut semakin 

menggambarkan diri atau keadaan Anda. Anda hanya diperkenankan untuk 

memilih satu tanda bintang pada setiap pernyataan.  

Tidak ada jawaban benar atau salah, sehingga Anda diminta untuk memilih 

pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan Anda. 

 

Contoh pengerjaan : 

A B C D E F G H I 

          

 

Keterangan: 

A. Sangat Sesuai D. Agak Sesuai G. Cukup Tidak Sesuai 

B. Sesuai E. Netral H. Tidak Sesuai 

C. Cukup Sesuai F. Agak Tidak Sesuai I. Sangat Tidak Sesuai 
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1. Apakah tampilan skala menarik? 

 Ya Tidak 

2. Apakah ukuran tulisan cukup besar? 

 Ya Tidak 

3. Apakah penggunaan bahasa mudah dipahami? 

 Ya Tidak 

 

 

 

Pengerjaan selesai. 

- Terimakasih atas partisipasinya    -  
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Lampiran 4. UJI ASUMSI 

a. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Seberapa 

Sering 

Seberapa 

Penting 

Academic 

Adjustment 

N 157 157 157 

Normal Parametersa,b 

Mean 239,05 130,76 121,02 

Std. 

Deviation 
38,999 15,766 16,685 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,055 ,061 ,122 

Positive ,055 ,061 ,122 

Negative -,046 -,035 -,067 

Kolmogorov-Smirnov Z ,694 ,768 1,523 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,721 ,597 ,019 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

b. Uji Linearitas 

Uji Linearitas AA*Seberapa Sering 

ANOVA Table 

 F Sig. 

Y * XSS 

Between Groups 

(Combined) ,938 ,615 

Linearity 13,017 ,001 

Deviation 

from 

Linearity 

,810 ,823 

Within Groups   

Total   
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Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

Y * 

XSS 
,294 ,087 ,771 ,594 

 

Uji linearitas AA*Seberapa Penting 

ANOVA Table 

 F Sig. 

Y * XSP 

Between Groups 

(Combined) 1,474 ,044 

Linearity 6,674 ,011 

Deviation 

from 

Linearity 

1,388 ,076 

Within Groups   

Total   

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

Y * 

XSP 
,190 ,036 ,697 ,486 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

 

 

(Constant) -1,599 13,110  -,122 ,903 

Seberapa Sering -,045 ,051 -,144 -,882 ,382 

Seberapa 

Penting 
,192 ,115 ,271 1,664 ,102 

 

a. Dependent Variable: ABS_RES_1 

 

Lampiran 5. UJI HIPOTESIS SIMULTAN 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 

1 ,296a ,088 ,076 16,039 ,088 7,406 2 

 

Model Summary 

Model Change Statistics 

df2 Sig. F Change 

1 154a ,001 

 

a. Predictors: (Constant), Seberapa Penting, Seberapa Sering 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 

(Constant) 87,744 10,985  7,987 ,000 

Seberapa Sering ,117 ,040 ,273 2,953 ,004 

Seberapa 

Penting 
,041 ,098 ,039 ,418 ,676 

 

 

Lampiran 6. UJI ANALISIS TAMBAHAN 

a. Orang tua 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 

1 ,613a ,376 ,237 15,270 ,376 2,711 2 

 

Model Summaryb 

Model Change Statistics 

df2 Sig. F Change 

1 9a ,120 

 

a. Predictors: (Constant), SP_ORTU, SS_ORTU 

b. Dependent Variable: Academic Adjusment 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1264,317 2 632,158 2,711 ,120b 

Residual 2098,683 9 233,187   

Total 3363,000 11    
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a. Dependent Variable: Academic Adjusment 

b. Predictors: (Constant), SP_ORTU, SS_ORTU 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 124,545 40,615  3,066 ,013 

SS_ORT

U 
-,356 ,198 -,574 -1,802 ,105 

SP_ORT

U 
,589 ,264 ,711 2,232 ,052 

 

a. Dependent Variable: Academic Adjusment 

 

 

b. Guru 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 

1 ,699a ,488 ,375 13,825 ,488 4,297 2 

 

Model Summaryb 

Model Change Statistics 

df2 Sig. F Change 

1 9a ,049 

 

a. Predictors: (Constant), SP_GURU, SS_GURU 

b. Dependent Variable: Academic Adjusment 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1642,705 2 821,352 4,297 ,049b 

Residual 1720,295 9 191,144   

Total 3363,000 11    

 

a. Dependent Variable: Academic Adjusment 

b. Predictors: (Constant), SP_GURU, SS_GURU 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 17,246 35,108  ,491 ,635 

SS_GUR

U 
,037 ,114 ,094 ,327 ,752 

SP_GUR

U 
,705 ,316 ,642 2,231 ,053 

 

a. Dependent Variable: Academic Adjusment 

 

 

c. Teman Sekelas 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 

1 ,552a ,305 ,107 17,972 ,305 1,537 2 
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Model Summaryb 

Model Change Statistics 

df2 Sig. F Change 

1 7a ,280 

 

a. Predictors: (Constant), SP_TEMANSEKELAS, SS_TEMANSEKELAS 

b. Dependent Variable: Academic Adjusment 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 992,609 2 496,304 1,537 ,280b 

Residual 2260,991 7 322,999   

Total 3253,600 9    

 

a. Dependent Variable: Academic Adjusment 

b. Predictors: (Constant), SP_TEMANSEKELAS, SS_TEMANSEKELAS 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 224,670 83,976  2,675 ,032 

SS_TEMANSEKE

LAS 
-,407 ,245 -,550 -1,662 ,141 

SP_TEMANSEKE

LAS 
-,015 ,599 -,008 -,024 ,981 

 

a. Dependent Variable: Academic Adjusment 
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d. Sahabat 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 

1 ,386a ,149 -,040 17,834 ,149 ,787 2 

 

Model Summaryb 

Model Change Statistics 

df2 Sig. F Change 

1 9a ,484 

 

a. Predictors: (Constant), SP_SAHABAT, SS_SAHABAT 

b. Dependent Variable: Academic Adjusment 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 500,581 2 250,290 ,787 ,484b 

Residual 2862,419 9 318,047   

Total 3363,000 11    

 

a. Dependent Variable: Academic Adjusment 

b. Predictors: (Constant), SP_SAHABAT, SS_SAHABAT 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 167,313 41,623  4,020 ,003 

SS_SAHAB

AT 
-,073 ,162 -,191 -,452 ,662 

SP_SAHAB

AT 
-,228 ,423 -,228 -,539 ,603 

 

a. Dependent Variable: Academic Adjusment 

 

e. Orang di lingkungan sekolah 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F Change df1 

1 ,701a ,491 ,346 15,374 ,491 3,383 2 

 

Model Summaryb 

Model Change Statistics 

df2 Sig. F Change 

1 7a ,094 

 

a. Predictors: (Constant), SP_ORANGLAINNYA, SS_ORANGLAINNYA 

c. Dependent Variable: Academic Adjusment 
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ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1599,096 2 799,548 3,383 ,094b 

Residual 1654,504 7 236,358   

Total 3253,600 9    

 

a. Dependent Variable: Academic Adjusment 

b. Predictors: (Constant), SP_ORANGLAINNYA, SS_ORANGLAINNYA 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 45,223 42,320  1,069 ,321 

SS_ORANGLAIN

NYA 
,328 ,190 ,714 1,724 ,128 

SP_ORANGLAIN

NYA 
-,022 ,505 -,018 -,043 ,967 

 

a. Dependent Variable: Academic Adjusment 

 

 

 

 

      

 


