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Penyesuaian diri tidak hanya bergantung pada situasi keberadaan dan 
keadaan siswa saja, melainkan dibutuhkan penilaian terhadap diri sendiri yang 
mempengaruhi bagaimana seseorang itu berperilaku dan menyesuaikan diri 
dengan keadaan yang baru dalam kehidupannya. Penilaian terhadap diri sendiri 
akan menghasilkan harga diri (self esteem) pada diri individu. Harga diri (self 
esteem) merupakan penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan 
menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal dirinya. Tinggi rendahnya 
harga diri (self esteem) berpengaruh terhadap kehidupan siswa dalam 
menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya maupun dengan lingkungan sosial. 

Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, desain kuantitatif dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hunbungan antara dua 
variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi 
terhadap data yang memang sudah (Arikunto, 2010:4). Hubungan variabel  yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah mencari hubungan antara variabel (X) self 
esteem dengan variabel (Y) penyesuaian diri. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 siswa yang diambil atau 
ditentukan dari 25% populasi siswa MA Al-Huda Lembung Barat Lenteng 
Sumenep Tahun Pelajaran 2013-2014 sebanyak 102. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah “sampling acak (random 
sampling). Alat pengumpulan data harga diri (self esteem) dan penyesuaian diri 
siswa yang digunakan adalah skala psikologis dengan model likert. Sedangkan 
teknik analisis data menggunakan korelasi product moment dengan bantuan 
komputerisasi program SPSS versi 16.0 for windows. Hasil analisis statistik 
diperoleh hasil rhitung sebesar 0.459 sedangkan rtabel = 0.396 pada taraf signifikan 
sebesar 5%. karena nilai rhitung 0.459 > rtabel 0.396, maka hipotesis Ha yang 
menyatakan ada hubungan signifikan antara self esteem dengan penyesuaian 
diri siswa MA Al Huda Lembung Barat tahun pelajaran 2013/2014,  diterima. 
 
 
 

 

 

 

 


