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ABSTRAK

NOVIANTI DWINUR INDAH SARI. Hubungan antara Harga Diri dengan
Penyesuaian Diri Siswa SMK Negeri 50 Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara
harga diri dengan penyesuaian diri pada siswa SMK Negeri 50 Jakarta. Metode
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data ex post facto dan
pendekatan korelasional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini secara sampling berimbang (Propotional Random Sampling).
Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah Populasi terjangkau dalam
penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 50 Jakarta Timur kelas X Program
Keahlian Akuntansi tahun ajaran 2012-2013 yang berjumlah 80 siswa, terdiri dari
2 kelas dan sampel yang digunakan berdasarkan table isacc dan michael adalah 65
siswa, diambil 32 siswa untuk kelas akuntansi 1 dan 33 siswa untuk kelas
akuntansi 2. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 30,43 + 0,72X.
Dari persamaan tersebut, dilakukan uji persyaratan analisis dengan uji normalitas
galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors didapat Lo < Lt (0,0694<
0,1074). Hal itu berarti data berdistribusi normal. Pada uji kelinieran regresi
didapat hasil Fh < Ft (0,52 < 1,85) yang dapat disimpulkan bahwa model regresi
berbentuk linier. Sedangkan untuk uji keberartian didapat Fh > Ft (49,22 > 1,00)
yang menandakan bahwa persamaan regresi signifikan. Hasil uji koefisien
korelasi dengan menggunakan product moment dari Pearson diperoleh nilai rxy =
0,66. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara harga diri dengan
penyesuaian diri siswa pada SMK Negeri 50 Jakarta. Dari perhitungan uji-t
didapat thitung > ttabel, yaitu 7,05 < 1,67 yang menunjukkan adanya hubungan yang
signifikan antara variabel X harga diri dengan variable Y penyesuaian diri siswa
SMK Negeri 50 Jakarta. Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi
44,07% sehingga dapat dikatakan bahwa variable Y penyesuaian diri ditentukan
oleh variable X harga diri sebesar 44,07%. Dapat disimpulkan penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara harga
diri dengan penyesuaian diri siswa di SMK N 50 Jakarta. Harga diri yang
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri patut untuk
dikembangkan baik di dalam hal keberartian diri maupun kompetensi diri
sehingga diharapkan siswa dapat memperoleh penyesuaian diri yang maksimal.
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan
menggunakan sampel yang lebih banyak atau dengan menambah variabel lain
yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri
seperti efikasi diri dan konsep diri. Diharapkan melakukan variasi tempat
penelitian, di Sekolah Menengah Umum atau di sekolah menengah pertama atau
sekolah dasar.

Kata kunci : Harga Diri, Penyesuaian Diri
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ABSTRACT

NOVIANTI DWINUR INDAH SARI. The Correlation Between Self-Esteem
with Self Adjustment. Pre Thesis. Jakarta. Study Program of Economic Education,
Concentration in Accounting Education, Department of Economic and
Administration, Faculty of Economic, Universitas Negeri Jakarta, June 2013.

This research conducted to describe the correlation between self-esteem with self
adjustment at SMK Negeri 50 Jakarta. This research uses the quantitative
research with an ex post facto data and a correlation approach, while
proportional random sampling is research techniques. The attainable populations
are the students of SMKN 50 Jakarta, class X Competence Program of
Accounting, school year of 2012-2013, consist of two classes with 80 ctudents in
total. Based on Isaac and Michael table, sample used in this research are 65
students, with 32 students in accounting 1 and 33 students in accounting 2.
Regression equations result is Ŷ = 30,43 + 0,72X. By virtue of that equation,
normality test by using liliefors test results, Lo < Lt (0,0694< 0,1074). It shows
that the data had been normally distributed. For linearity regression test, the
result is Fh < Ft (0,52 < 1,85), so, it indicated that the data had been linear.
While for the regression significant test, the result is Fh > Ft (49,22 > 1,00). It
indicated that the data had been significant. The result of correlation coefficient
test of product moment by Pearson is rxy = 0,664, which it means there is a
positive correlation between self-esteem with self adjustment. The calculation of t-
test showed that taccount > ttable, 7,05 < 1,67. It shows there is a significance
correlation between self-esteem with self adjustment at SMKN 50 Jakarta. The
calculation of determination coefficient test results 44,07%, so that the self
adjustment effected by the self-esteem at the rate of 44,07%. Can be concluded
this study shows that there is a positive and significant relationship between self-
esteem and self-adjustment at SMK Negeri 50 Jakarta. Self-esteem is one of the
factors affecting self adjustment deserves to be developed both in terms of self-
worth and self-competences so hopefully students can earn a maximum of self
adjustment. For researchers are expected to develop this research further by
using more samples or by adding another variable that becomes one of the factors
that influence self adjustment such as self effication and self concept. Expected to
perform a variety of research, in high school or middle school or elementary
school.

Keywords: Self-Esteem, Self-Adjustment
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mulailah berpikir darin segi kemungkinan.”

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya

pada mimpi mereka.”

Karya ini ku persembahkan untuk kedua orang tua,

keluarga, dan sahabatku yang tidak pernah letih

membimbing dan memotivasiku untuk selalu

menjadi pribadi yang lebih baik





KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang tak pernah henti mencurahkan segala bentuk kasih

sayang-Nya. Dengan perjuangan yang tak kenal menyerah serta diiringi doa maka

skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DENGAN

PENYESUAIAN DIRI SISWA SMK NEGERI 50 JAKARTA” dapat diselesaikan

pada waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini disusun dengan maksud dan tujuan yakni sebagai salah satu

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Selain itu, skripsi ini

juga dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai keterkaitan antara

harga diri dengan penyesuaian diri siswa.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas dorongan, bimbingan, dan

bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pantas kiranya penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Santi Susanti, S. Pd., M. Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah

memberikan bantuan dan saran atas penulisan skripsi.

2. Ati Sumiati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan

bantuan dan masukan dalam penulisan skripsi.

3. Dra. Nurahma Hajat, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.

4. Ari Saptono, SE, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi.

5. Dr. Saparudin, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi.



6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi khususnya yang telah mengajarkan

banyak hal kepada peneliti serta memberikan masukan atas penelitian.

7. Seluruh warga SMK Negeri 50 Jakarta yang telah membantu dalam

mengumpulkan data penelitian.

8. Kepada Mama, Papa, Oma, Kakak dan Adikku tercinta yang telah

memberikan semangat dan bantuan baik dari segi moril maupun materil.

9. Kepada Dimas yang telah banyak membantu dan memotivasi dalam

penulisan skripsi ini.

10. Kepada sahabatku Ressy dan Melly yang tiada lelah memberikan semangat

dan dukungan.

11. Teman seperjuangan anak-anak Pendidikan Akuntansi Angkatan 2009

beserta teman-teman lainnya yang telah banyak membantu saya.

12. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah turut

membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Atas segala kekurangan dalan penulisan dan penyelasaian skripsi ini penulis

mohon maaf.

Jakarta, Juli 2013

Novianti Dwinur Indah Sari


