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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III ini membahas bagian prosedural dalam penelitian yang dilakukan, di mulai 

dengan memaparkan pendekatan penelitian yang diterapkan, partisipan penelitian, 

Definisi Operasional (DOV) dari penyesuaian sosial, instrumen penelitian yang 

digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, sampai analisis data 

penelitian yang dilakukan. 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena memungkinkan dilakukannya 

pencatatan dan hasil penelitian secara nyata dalam bentuk angka, dengan 

menggunakan perhitungan-perhitungan statistik, sehingga akan memudahkan 

dalam proses pengumpulan data, penafsiran, sampai dengan penyajian hasilnya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Creswell (2015, hlm. 23), ciri khusus dalam 

penelitian kuantitatif yaitu menganalisis tren, membandingkan kelompok atau 

menghubungkan variabel dengan menggunakan analisis statistik dan 

menginterpretasi hasil dengan membandingkan mereka dengan prediksi 

sebelumnya dan penelitian terdahulu. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang akan 

diperoleh dari penelitian ini yaitu berupa angka, yang akan digunakan untuk 

menganalisis variabel penyesuaian sosial. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif dimaksudkan untuk menggmbarkan suatu variable dalam 

penelitian. Metode deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan atau menjabarkan 

suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur 

ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sugiyono, 2010, hlm. 147). 

Penelitian bermasud untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengambil suatu 

generalisasi dari pengamatan hasil perhitungan statistik mengenai penyesuaian 

sosial siswa kelas XI SMA Al Muttaqin Tahun Ajaran 2019/2020 yang tinggal di 

asrama dan siswa yang tinggal bersama orang tua. 
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3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian komparatif. 

Desain komparatif merupakan sebuah desain penelitian yang digunakan untuk 

membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel 

yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2009, hlm. 36). Desain 

penelitian komparatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan penyesuaian sosial antara siswa kelas XI SMA Al Muttaqin 

yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal bersama orang tua. 

3.3 Partisipan Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA XI SMA Al 

Muttaqin Tahun Ajaran 2019/2020. Partisipan dalam penelitian ini dipilih 

berdasarkan asumsi sebagai berikut: 

1. Pertimbangan menentukan siswa kelas XI SMA karena kelas XI dikategorikan 

sebagai fase usia remaja yang berada pada rentang usia antara 15-18 tahun. Di 

mana masa remaja merupakan masa transisi yang salah satunya mengalami 

perkembangan sosial yang harus dirahkan kepada perkembangan yang sehat 

(Willis, 2010, hlm. 1). Pada usia ini, remaja dituntut untuk memiliki kemampuan 

penyesuaian sosial terhadap lingkungannya.  

2. Pada masa ini, siswa dihadapkan pada tugas-tugas perkembangan yang harus 

dipelajari dan diselesaikan demi keberhasilan pada masa perkembangan 

berikutnya. Menurut Hurlock, tugas perkembangan remaja yang tersulit adalah 

berhubungan dengan penyesuaian sosial (1980, hlm. 213). 

3. Siswa kelas XI dijadikan populasi penelitian karena sudah mampu untuk 

mengoperasionalkan dan memahami sesuatu secara konkret. Sehingga akan 

membantu menghasilkan data yang lebih valid karena telah berpengalaman 

tinggal di asrama dan tinggal bersama orang tua 

3.4 Lokasi dan Populasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Al Muttaqin yang berlokasi di Jalan 

Ahmad Yani No. 140, Sukamanah, Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat 46131. 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi diartikan sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 
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ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009, hlm. 115). Anggota populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Al Muttaqin Tahun Ajaran 

2019/2020 yang terdiri dari 7 kelas berjumlah sebanyak 181 orang siswa, 73 orang 

siswa yang tinggal di asrama dan 108 orang siswa yang tinggal bersama orang tua.   

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. 

Menurut Nasution (2003, hlm. 100) mengemukakan bahwa sampel jenuh 

merupakan populas penelitian yang seluruhnya dijadikan sampel. Pemilihan sampel 

dilakukan atas pertimbangan karena jumlah siswa yang tinggal di asrama relatif 

kecil dan kurang dari 100 orang siswa yaitu sebanyak 73 orang siswa, sedangkan 

jumlah siswa yang tinggal bersama orang tua yaitu sebanyak 108 orang siswa. 

Jumlah siswa yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal bersama orang tua 

yang relatif berbeda, dan jumlah siswa yang tinggal di asrama yang relatif kecil, di 

khawatirkan hasil penelitian yang didapatkan akan kurang memenuhi kriteria yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

Tabel 3.1 

Jumlah Anggota Populasi 

Siswa Kelas XI SMA Al Muttaqin Tahun Ajaran 2019/2020 

No Kelas 

Siswa yang 

Tinggal di 

Asrama 

Siswa yang 

Tinggal 

bersama 

Orang Tua 

Populasi 

1. XI MIA 1 12 13 25 

2. XI MIA 2 14 14 28 

3. XI MIA 3 10 19 29 

4. XI MIA 4 9 18 27 

5. XI MIA 5 13 11 24 

6. XI IIS 1 5 19 24 

7. XI IIS 2 10 14 24 

Jumlah 73 108 181 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap penyesuaian sosial siswa kelas 

XI SMA Al Muttaqin yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal bersama 

orang tua. Terdapat satu variabel yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu 

penyesuaian sosial. 
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Secara operasional, penyesuaian sosial dalam penelitian ini diartikan 

sebagai kemampuan siswa kelas XI SMA Al Muttaqin dalam menyesuaikan antara 

kondisi diri dengan keadaan dan tuntutan yang ada di lingkungan, agar membentuk 

hubungan yang harmonis antara dirinya dan lingkungannya sehingga siswa tersebut 

dapat diterima dengan baik oleh lingkungan sosialnya. Kemampuan penyesuaian 

sosial ini akan terungkap melalui aspek-aspek penyesuaian sosial yang merujuk 

pada pendapat Schneiders (1964, hlm. 192), sebagai berikut: 

1. Recognition, merupakan kemampuan dalam menghormati dan menerima hak-

hak orang lain. Dalam hal ini, individu tidak melanggar hak-hak orang lain yang 

dianggap berbeda dengan dirinya, untuk menghindari terjadinya konflik sosial 

dengan orang lain di lingkungan sekolahnya. 

2. Participation, merupakan kemampuan individu untuk melibatkan diri dalam 

berelasi. Setiap individu harus mengembangkan dan memelihara persahabatan. 

Individu harus menciptakan relasi yang sehat dengan orang lain di lingkungan 

sekolahnya, mengembangkan persahabatan, berperan aktif dalam kegiatan 

sosial, serta menghargai nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekolahnya. 

3. Social Approval, merupakan minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang 

lain. Individu harus peka dengan masalah dan kesulitan orang lain yang ada di 

lingkungan sekolahnya serta bersedia membantu meringankan masalahnya. 

Selain itu, individu harus menunjukkan minat terhadap tujuan, harapan, dan 

aspirasi dalam aspek keagamaan di dalam lingkungan sekolah. 

4. Altruisme, adalah memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Rasa tolong 

menolong dan mementingkan orang lain merupakan bagian dari penyesuaian 

moral. Dimana individu menerapkan nilai-nilai moral secara wajar, hal ini akan 

membawa pada penyesuaian diri yang baik. Bentuk dari sifat-sifat tersebut 

diantaranya bersikap rendah hati, memiliki rasa kemanusiaan, dan bersikap jujur. 

Sehingga individu akan memiliki emosi yang sehat, kestabilan mental, dan 

penyesuaian yang baik.   

5. Conformity, merupakan kemampuan untuk menghormati dan mentaati nilai-nilai 

integritas, hukum, tradisi dan kebiasaan, Adanya kesadaran untuk mematuhi dan 

menghormati peraturan dan tradisi yang berlaku di sekolah, maka individu akan 

dapat diterima dengan baik oleh lingkungan sekolahnya 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Intrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari aspek-aspek 

penyesuaian sosial yang dikemukakan oleh Schneiders (1964). 

 

3.6.1 Jenis Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah berupa angket atau kuesioner. Bentuk angket yang digunakan berupa angket 

berstruktur dengan bentuk jawaban tertutup yang disusun dalam bentuk pernyataan 

terbatas, tegas, lengkap dan kongkret, sehingga responden hanya perlu menjawab 

pernyataan dengan cara memilih alternatif jawaban yang telah disediakan. 

Angket penyesuaian sosial yang digunakan, disusun dan dikembangkan 

berdasarkan aspek-aspek penyesuaian sosial yang merujuk pada teori Schneiders 

(1964, hlm. 192), yaitu Recognition, Participation, Social Approval, Altruisme, dan 

Conformity. Aspek-aspek tersebut kemudian di turunkan ke dalam indikator-

indikator yang selanjutnya dijabarkan menjadi butir-butir pernyataan. 

Instrumen penyesuaian sosial menggunakan model Skala Likert untuk 

mengukur sikap dan perilaku dengan memberikan beberapa pernyataan favorable 

(+) untuk pernyataan yang mencerminkan kesesuaian terhadap perilaku responden, 

dan pernyataan unfavorable (-) untuk pernyataan yang mencerminkan 

ketidaksesuaian terhadap perilaku responden. Penelitian Y. Suzuki et.al (2003), 

mengukur penyesuaian sosial dengan menggunakan pengembangan dan modifikasi 

dari instrument Social Adjustment Scale-Self Report (SAS-SR) oleh Weissman et.al 

(1978) dengan menggunakan skala lima poin dalam penyekorannya. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

3.6.2 Proses Pengembangan Instrumen Penelitian 

3.6.2.1 Kisi-kisi instrumen 

Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap kategori penyesuaian sosial siswa 

dikembangkan berdasarkan definisi operasional penyesuaian sosial. Kisi-kisi 

disusun sebagai acuan dalam penyusunan instrumen agar tetap sesuai dengan tujuan 
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dari penelitian. Adapun konstruk kisi-kisi instrumen penyesuaian sosial 

ditampilkan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Penyesuaian Sosial 

(Sebelum ditimbang) 

No Aspek Indikator 

Nomor Item 

Jumlah 

(+) (-) 

1. Recognition 

a. Mampu menghormati hak-hak orang 

lain. 
1,2,3 4,5 5 

b. Mampu menerima hak-hak orang 

lain. 
6,7,8 9,10 5 

2. Participation 

a. Mampu menciptakan relasi yang baik 

dengan orang lain. 

11,12,

14 
13 4 

b. Mampu menjalin persahabatan. 15,16 17 3 

c. Mampu berperan aktif dalam kegiatan 

sosial. 
18,19 20 3 

3. 
Social 

Approval 

a. Mampu peka terhadap masalah dan 

kesulitan yang terjadi di sekeliling. 
21 

22,23,

24 
4 

b. Mampu membantu meringankan 

masalah dan kesulitan orang lain. 

25,26 27 3 

4. Altruisme 

a. Mampu menunjukkan sifat rendah 

hati terhadap orang lain. 
28 29 2 

b. Mampu mengutamakan kepentingan 

orang lain. 
30 31,32 3 

5. Conformity 

a. Mampu menghormati nilai-nilai 

integritas hukum, tradisi dan 

kebiasaan. 

33,34,

35 
36 4 

b. Mampu mentaati nilai-nilai integritas 

hukum, tradisi dan kebiasaan 

37,38,

39 
40 4 

Jumlah   40 

 

3.7 Uji Coba Alat Pengumpul Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah melalui beberapa 

tahapan pengujian sehingga dapat digunakan sebagai instrument penelitian. 

Tahapan pengujian instrument diuraikan sebagai berikut: 
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3.7.1 Uji Kelayakan Instrumen 

Uji kelayakan instrumen penyesuaian sosial dilakukan melalui proses 

penimbangan (judgement) oleh ahli untuk mengetahui tingkat kelayakan instrumen 

dari segi konstruk, bahasa, dan isi berdasarkan indikator yang hendak diukur, 

koreksi pada setiap butir pernyataan, dan keefektifan susunan kalimat dan koreksi 

terhadap bentuk format yang digunakan. 

Penimbangan instrumen dilakukan oleh tiga orang dosen ahli Departemen 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, yaitu Dra. S. A. Lily Nurillah, M.Pd. yang 

juga selaku dosen pembimbing II, Dr. Ipah Saripah, M.Pd., dan Dr. Nandang 

Budiman, M.Si. Penilaian oleh tiga dosen ahli dilakukan dengan memberikan 

penilaian pada setiap item dengan kualifikasi Memadai (M) dan Tidak Memadai 

(TM). Item yang diberi nilai memadai menyatakan item tersebut dapat digunakan 

dan item yang diberi nilai tidak memadai dapat memiliki dua kemungkinan, yaitu 

item tidak dapat digunakan atau perlu dilakukan revisi pada item. Hasil 

penimbangan dari tiga dosen ahli ditampilkan pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Hasil Judgment Instrumen Penyesuaian Sosial 

Hasil Penimbangan 

Ahli 
Nomor Item Jumlah 

Memadai 2, 7, 8, 9, 10 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 

26, 28, 31, 33, 34, 35, 38 
20 

Revisi 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 27, 

29, 30, 32, 36, 37, 39, 40 
20 

Dibuang - - 

Total 40 

 

3.7.2 Uji Keterbacaan Item 

Uji keterbacaan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pernyataan-

pernyataan telah dipahami dengan baik oleh responden. Setelah dilakukan uji 

keterbacaan pada pernyataan-pernyataan yang sulit dipahami oleh responden, 

kemudian dilakukan revisi agar instrumen dapat dipahami oleh responden. 

Uji keterbacaan dilakukan terhadap lima orang siswa XI SMA Al Muttaqin 

Tasikmalaya Tahun Ajaran 2019/2020. Hasil uji keterbacaan menunjukkan 

responden cukup memahami dengan baik seluruh item pernyataan. Sehingga 

seluruh item pernyataan pada instrumen penyesuaian sosial baik dari segi bahasa 
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maupun makna yang terkandung dalam instrumen dapat digunakan dan dipahami 

oleh siswa kelas XI SMA Al Muttaqin Tasikmalaya Tahun Ajaran 2019/2020. 

3.7.3 Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.7.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan salah satu langkah untuk menunjukkan tingkat 

kevalidan atau keabsahan suatu item dalam instrumen. Instrumen dikatakan valid 

apabila memiliki tingkat validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 

valid akan memiliki tingkat validitas rendah. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model 

Rasch dengan menggunakan software Winstep. Uji validitas item dapat dikatakan 

sesuai dengan data akan terlihat dari kriteria nilai Infit Mean Square, Outfit Z-

Standard dan Point Measur Correlation dari hasil model Rasch dengan program 

Winsteps. Semakin banyak nilai yang tidak sesuai dengan kriteria, maka semakin 

tidak valid item tersebut. 

Penentuan validitas suatu item menggunakan pengolahan model Rasch 

mengacu pada hasil (outlier atau misfit), yaitu nilai Outfit Mean Square (MNSQ) 

yang diterima: 0,5 < MNSQ < 1,5. Nilai Outift Z-Standard (ZSTD) yang diterima : 

-2,0 < ZSTD, +2,0. Dan nilai Point Measure Corelation (Pt Mean Corr) : 0,4 < Pt 

Measure Corr < 0,85 (Sumintono & Widhiarso, 2014, hlm, 115). Namun, untuk 

beberapa kasus taraf Pt Mean Correlation tidak memenuhi kriteria validitas 

sehingga pengujiannvaliditas, khususnya pada kriteriaunilai Point Measure 

Correlation (Pt Mean Corr) atau seringkdisebut dengan koefisienldapat diturunkan 

menjadi 0,30, sesuai dengan pernyataanoyang diungkapkan Azwar (thn. 2011, hlm, 

103) “Suatu item dikatakan valid jika koefisienekorelasinya minimal 0,30”. Berikut 

disajikan item-item pernyataan setelah validasi. 

 Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Penyesuaian Sosial 

Kesimpulan Nomor Item Jumlah 

Jumlah Awal  40 

Item Valid 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25

,26,27,28,30,32,34,35,37,38,39. 

31 

Tidak Valid 

(Dibuang) 

1,3,13,18,29,31,33,36,40 9 
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Berikut ini adalah kisi-kisi intrumen penyesuaian sosial setelah ditimbang 

dan diuji validitasnya/diuji cobakan. 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi Instrumen Penyesuaian Sosial 

(Setelah Uji Coba) 

No Aspek Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 
(+) (-) 

1. Recognition 

a. Mampu menghormati hak-hak orang 

lain. 
1 2,3 3 

b. Mampu menerima hak-hak orang 

lain. 
4,5,6 7,8 5 

2. Participation 

a. Mampu menciptakan relasi yang baik 

dengan orang lain. 

9,10, 

11 
- 3 

b. Mampu menjalin persahabatan. 12,13 14 3 

c. Mampu berperan aktif dalam 

kegiatan sosial. 
15 16 2 

3. 
Social 

Approval 

a. Mampu peka terhadap masalah dan 

kesulitan yang terjadi di sekeliling. 
17 

18,19,

20 
4 

b. Mampu membantu meringankan 

masalah dan kesulitan orang lain. 
21,22 23 3 

4. Altruisme 

a. Mampu menunjukkan sifat rendah 

hati terhadap orang lain. 
24 - 1 

b. Mampu mengutamakan kepentingan 

orang lain. 
25 26 2 

5. Conformity 

a. Mampu menghormati nilai-nilai 

integritas hukum, tradisi dan 

kebiasaan. 

27,28 - 2 

b. Mampu mentaati nilai-nilai integritas 

hukum, tradisi dan kebiasaan 

29,30,

31 
- 3 

Jumlah   31 

 

3.7.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan. Uji reliabilitas dilihat dari koefesien reliabilitas alpha 
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Cronbach dengan bantuan aplikasi Winstep dengan model Rasch. Kriteria 

pengujian reliabilitas instrumen dengan model Rasch menurut Sumintono & 

Widihiarso (2014, hlm. 112) adalah sebagai berikut: 

1. Mean measure merupakan nilai rata-rata logit (responden) dan item pernyataan. 

Nilai rata-rata lebih dari logit 0,0 menunjukkan kecenderungan responden lebih 

banyak menjawab setuju di berbagai item. 

2. Separation merupakan pengelompokkan person dan item. Semakin besar nilai 

separation maka semakin bagus kualitas instrumen karena dapat 

mengidentifikasi kelompok responden dan kelompok item. 

3. Reliability berguna untuk mengukur keterandalan responden dalam memilih 

pernyataan dan kualitas instrumen. Kriterianya dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Kriteria Reliabilitas Person dan Item 

 

 

 

 

 

4. Alpha Cronbach berguna untuk mengukur reliabilitas atau interaksi antara 

person dan item secara keseluruhan. Kriterianya dapat dilihat sebagai berikut. 

 

Tabel 3.7 

Kriteria Alpha Cronbach 

 

 

 

 

Hasil pengolahan uji reliabilitas dari instrumen penyesuaian sosial dapat 

dilihat pada tabel 3.8. 

 

 

 

 

Niai Kriteria 

< 0,67 Lemah 

0,67 – 0,80 Cukup 

0,81 – 0,90 Bagus 

0,91 – 0,94 Bagus Sekali 

>0,94 Istimewa 

Nilai Kriteria 

< 0,5 Buruk 

0,5 – 0,6 Jelek 

0,6 – 0,7 Cukup 

0,7 – 0,8 Bagus 

>0,8 Bagus Sekali 
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Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penyesuaian Sosial 

Berdasarkan tabel 3.8 diperoleh nilai rerata person sebesar 1,14 dan rerata 

item pada 0,00 yang artinya bahwa ukuran keacakan/jumlah distorsi dalam 

instrumen mudah ditebak. Nilai reliabilitas person dalam instrumen penyesuaian 

sisual sebesar 0,81 dan reliabilitas item sebesar 0,98, dapat disimpulkan bahwa 

konsistensi jawaban dari responden bagus dan kualitas item-item dalam instrumen 

tergolong bagus sekali. 

Nilai separation/pengelompokkan person diketahui sebesar 2,06 dan 

separation item sebesar 6,40, yang artinya kualitas instrument dalam hal 

keseluruhan responden dan item tergolong bagus, separation ini dapat berfungsi 

untuk mengidentifikasi kelompok responden dan kelompok item. Sedangkan nilai 

alpha Cronbach person maupun item diketahui sebesar 0,82 hal ini menunjukkan 

interaksi antara item dan person secara keseluruhan berada pada kategori bagus 

sekali, sehingga dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang dihasilkan dari penyebaran dan pengujian instrumen dalam 

sebuah penelitian akan dianalisis dengan berbagai tahapan, dimulai dari verifikasi 

data, penyekoran data mentah, dan pengkategorian kelompok dalam suatu variable. 

 

3.8.1 Verifikasi Data 

Verifikasifdata dilakukan untukhmemeriksa, menyeleksi ataulmemilih data 

yang memadaizuntuk selanjutnya dilakukan pengolahan. Adapun tahapan verifikasi 

datasyang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengecek jumlah angketryang terkumpul.k 

No. Deskripsi Mean Separation Reliabilitas 

Alpa 

Cronbach 

1. Person 1,14 2,06 0,81 
0,82 

2. Item 0,00 6,40 0,98 
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2. Memeriksa kesesuainfjawaban siswahdengan petunjukcpengisianksehingga 

data hasil penelitian dapat diolah.g 

3. Melakukandpenginputanudata sesuai dengan penyekoranayang telah ditentukan. 

4. Melakukan perhitungan statistik sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.  

3.8.2 Penyekoran Data Hasil Penelitian 

Penyekoran data dilakukan dengan memberi skor pada setiap jawaban 

responden sesuai dengan bobot skor yang telah ditentukan pada setiap jawaban. 

Instrumen penyesuaian sosial pada penelitian ini menggunakan metode skala 

Likert. Skala Likert digunakanduntuk mengukurisikap/pendapat seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2011, hlm. 107). Pada 

kuesioner penyesuaian sosial responden diberikan lima alternatif pilihan jawaban 

yaitu Sangat Sesuai (SS). Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS), dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Terdapat dua jenis pernyataan dalam instrumen penelitian penyesuaian 

sosial ini, yaitu favorable (+) untuk pernyataan yang mencerminkan kesesuaian 

terhadap perilaku responden, dan pernyataan unfavorable (-) untuk pernyataan yang 

mencerminkan ketidaksesuaian terhadap perilaku responden. Kategori penyekoran 

instrument penyesuaian sosial dapat dilihat pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9 

Kategori Pemberian Skor Instrumen Penyesuaian Sosial 

Alternatif Jawaban 

Skor 

Pernyataan 

Positif/Favorable 

(+) 

Skor 

Pernyataan 

Negatif/Unfavorable 

(-) 

Sangat Sesuai 5 1 

Sesuai 4 2 

Kurang Sesuai 3 3 

Tidak Sesuai 2 4 

Sangat Tidak Sesuai 1 5 

 

3.8.3 Pengelompokan dan Penafsiran Data Penyesuaian Sosial 

Peneltian bertujuan untuk mengetahui gambaran umum penyesuaian sosial 

siswa yang tinggal di asrama, mengetahui gambaran umum penyesuaian sosial 

siswa yang tinggal bersama orang tua serta untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan penyesuaian sosial di lihat dari tempat tinggal siswa yaiitu asrama dan 
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rumah orang tua. Sehingga dari tujuan tersebut, diketahui metode analisi data yang 

digunakan sebagai berikut: 

Pengelompokan dan penafsiran data penyesuaian sosial baik siswa yang 

tinggal di asrama maupun siswa yang tinggal bersama orang tua ditentukan 

berdasarkan tiga ketegori tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan pengelompokkan 

dan penafsiran data penyesuaian sosial siswa digunakan sebagai standarisasi dalam 

menafsirkan skor yang ditujukan untuk mengetahui makna skor yang dicapai siswa 

dalam pendistribusian respon terhadap instrumen.  

Gambaran umum penyesuaian sosial pada siswa kelas XI SMA Al Muttaqin 

Tasikmalaya yang tinggal di asrama dan siswa yang tinggal bersama orang tua 

dilakukan dengan melihat nilai mean pada kolom measured dan standar deviasi 

pada software winstep, dengan rumus sebagai berikut: 

Tabel 3.10 

Kriteria Pengelompokan Skor Penyesuaian Sosial 

 

 

 

 

(Azwar, 2012, hlm. 149) 

Berdasarkan perhitungan data penyesuaian sosial siswa yang tinggal di 

asrama dengan menggunakan rumus tersebut, didapatkan nilai mean sebesar 1,23 

dan standar deviasinya sebesar 0,54. Maka didapatkan hasil rentang skor sebagai 

berikut: 

Tabel 3.11 

Hasil Pengkategorian Data 

Penyesuaian Sosial Siswa yang Tinggal di Asrama 

Sedangkan hasil data penyesuaian sosial siswa yang tinggal bersama orang 

tua, didapatkan nilai mean sebesar 1,09 dan standar deviasinya sebesar 0,67. Maka 

didapatkan hasil rentang skor sebagai berikut: 

Kategori Rentang Skor 

Tinggi X ≥ M + SD 

Sedang M-1 SD ≤ X < M + SD 

Rendah X< M-SD 

Kategori Rentang Skor 

Tinggi X ≥ 1,77 

Sedang 0,69 ≤  X < 1,77 

Rendah X < 0,69  



42 

 

Kania Dwi Lestari, 2020 
PENYESUAIAN SOSIAL SISWA YANG TINGGAL DI ASRAMA DAN SISWA YANG TINGGAL BERSAMA 
ORANG TUA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.12 

Hasil Pengkategorian Data 

Penyesuaian Sosial Siswa yang Tinggal Bersama Orang Tua 

 

 

 

Untuk mengetahui perbedaan penyesuaian sosial antara siswa yang tinggal 

di asrama dengan siswa yang tinggal bersama orang tua adalah dengan 

menggunakan analisis Uji-T (T-test) dalam pendekatan Rasch (Rasch Model) 

dengan program Winstep. Dimana probabilitas akan dibandingkan dengan tingkat 

signifikansi yakni sebesar 5% (0,05). 

Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada atau tidaknya 

perbedaan yang signifikan penyesuaian sosial, dilakukan terlebih dahulu pengujian 

hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

Artinya terdapat perbedaan skor rata-rata penyesuaian sosial pada siswa 

yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal bersama orang tua. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan penyesuaian sosial pada siswa yang tinggal di 

asrama dengan siswa yang tinggal bersama orang tua 

H1 : Terdapat perbedaan penyesuaian sosial pada siswa yang tinggal di asrama 

dengan siswa yang tinggal bersama orang tua. 

Kriteria pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai sig. > 0,05 maka Ho gagal ditolak. 

2. Jika nilai sig. < 0,05 maka Ho gagal diterima. 

 

3.9 Interpretasi Kategori 

Interpretasi penyesuaian sosial dilihat berdasarkan kategorinya dapat 

dideskripsikan pada tabel 3.13. 

 

 

Kategori Rentang Skor 

Tinggi X ≥ 1,76 

Sedang 0,42 ≤  X < 1,76 

Rendah X < 0,42 

Pengujian Hipotesis 

H1: X1 ≠ X2 

 



43 

 

Kania Dwi Lestari, 2020 
PENYESUAIAN SOSIAL SISWA YANG TINGGAL DI ASRAMA DAN SISWA YANG TINGGAL BERSAMA 
ORANG TUA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.13 

Interpretasi Kategori Penyesuaian Sosial 

Kategori Interpretasi 

Tinggi Siswa yang berada pada kategori tinggi, sudah menunjukkan 

perilaku menghormati dan menerima hak-hak orang lain di 

lingkungan sekolah, siswa sudah mampu menciptakan dan 

menjalin relasi yang baik dengan orang lain di lingkungan 

sekolahnya, siswa sudah memiliki keinginan untuk ikut berperan 

aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh 

lingkungan sekolahnya, siswa sudah menunjukkan keperdulian 

terhadap kesejahteraan orang lain di lingkungan sekolah, siswa 

sudah menunjukan sikap rendah hati terhadap orang lain yang 

ada di lingkungan sekolah, siswa sudah memiliki keinginan 

untuk membantu meringankan permasalahan yang dialami oleh 

orang lain di lingkungan sekolah, serta sudah mampu untuk 

menghormati dan mentaati norma dan nilai-nilai integritas 

hukum, tradisi dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan 

sekolah. 

Sedang Siswa yang berada pada kategori sedang, sudah cukup mampu 

menciptakan dan menjalin relasi yang baik dengan orang lain di 

lingkungan sekolahnya, siswa sudah cukup memiliki keinginan 

untuk ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh lingkungan sekolahnya, siswa sudah cukup 

menunjukkan keperdulian terhadap kesejahteraan orang lain di 

lingkungan sekolah, siswa sudah cukup menunjukan sikap 

rendah hati terhadap orang lain yang ada di lingkungan sekolah, 

siswa sudah cukup memiliki keinginan untuk membantu 

meringankan permasalahan yang dialami oleh orang lain di 

lingkungan sekolah, serta sudah cukup mampu untuk 

menghormati dan mentaati norma dan nilai-nilai integritas 

hukum, tradisi dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan 

sekolah. 
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Rendah Siswa yang berada pada kategori RENDAH, belum memiliki 

kemampuan yang memadai dalam melakukan penyesuaian sosial 

terhadap lingkungan sekolahnya. Siswa belum mampu 

menghormati dan menerima hak-hak orang lain di lingkungan 

sekolah, siswa belum mampu menciptakan dan menjalin relasi 

yang baik dengan orang lain di lingkungan sekolahnya, siswa 

belum memiliki keinginan untuk ikut berperan aktif dan 

berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan 

sekolahnya, siswa belum menunjukkan keperdulian terhadap 

kesejahteraan orang lain di lingkungan sekolah, siswa belum 

menunjukan sikap rendah hati terhadap orang lain yang ada di 

lingkungan sekolah, siswa belum memiliki keinginan untuk 

membantu meringankan permasalahan yang dialami oleh orang 

lain di lingkungan sekolah, serta belum mampu untuk 

menghormati dan mentaati norma dan nilai-nilai integritas 

hukum, tradisi dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan 

sekolah. 

 

 

3.10 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi 3 tahap yaitu 1) 

persiapan; 2) pelaksanaan; dan 3) pelaporan. 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap awal, meliputi langkah-langkah berikut: 

a) menganalisis kondisi lingkungan sekitar yang dimana pada akhirnya dianggap 

sebagai permasalahan untuk dijadikan penelitian, b) peneliti menyusun sebuah 

proposal penelitian dan mempresentasikannya pada mata kuliah Penelitian 

Bimbingan dan Konseling, c) proposal yang telah disahkan oleh dosen pengampu 

mata kuliah kemudian diajukan kepada Ketua Dewan Skripsi, Ketua Departemen 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, dan calon dosen pembimbing untuk 

mendapatkan persetujuan dan pengesahan, d) mengajukan permohonan Surat 

Keputusan (SK) pengangkatan dosen pembimbing skripsi pada tingkat fakultas; dan 
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e) mengajukan permohonan izin penelitian dari Universitas untuk disampaikan 

kepada Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dan pihak SMA Al 

Muttaqin Tasikmalaya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan penelitian, yaitu meliputi: a) 

melaksanakan studi pendahuluan ke sekolah yang menjadi sasaran penelitian, b) 

mengumpulkan data awal penelitian, c) membuat instrument penelitian berupa 

angket, d) mengajukan instrumen penelitian kepada dosen ahli untuk ditimbang, e) 

menyebarkan instrumen penelitian kepada siswa kelas XI SMA Al Muttaqin 

Tasikmalaya, dan f) mengolah serta menganalisis data. 

3. Tahap Pelaporan 

Tahap terakhir adalah tahap pelaporan dimana pada tahap ini hal yang 

dilakukan adalah penyusunan laporan akhir penelitian yang berupa skripsi, dan 

skripsi tersebut akan dilaporkan serta diujikan pada sidang skripsi sebagai syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. 

 


