
9

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Teoretis

1. Penyesuaian Diri Remaja

a. Pengertian Penyesuaian Diri

Penyesuain diri merupakan faktor yang sangat penting dalam

kehidupan manusia. Hidup manusia sejak lahir hingga meninggal tidak

lain adalah penyesuain diri, sehingga dapat dikatakan bahwa penyesuain

diri dilakukan oleh manusia sepanjang hidup yang berkenaaan dengan

kebutuhan baik fisik, psikis maupun sosialnya.

Dalam Sunarto penyesuaian berarti adaptasi, dapat

mempertahankan eksistensinya, dan memperoleh kesejahteraan

jasmaniah dan rohaniah, serta dapat mengadakan relasi yang memuaskan

dengan tuntutan sosial.1

Hal ini berbeda dengan Sunarto menurut Gerungan memberikan

definisi tentang penyesuaian diri yang berarti mengubah diri sesuai

dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai

dengan keadaan (keinginan) diri.2Menurut Sunarto penyesuain diri

diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk

membuat rencana mengorgabisasikan respon-respon sedemikian rupa.

1 H Sunarto, Perkembangan Peserta Didik. ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 221
2 A Gerungan, Psikologi Belajar dan Mengajar. (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h. 55
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Sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-

frustasi secara efesien.3

Dari pendapat para ahli di atas, Dapat disimpulkan bahwa

penyesuain diri adalah kemampuan individu dalam beradaptasi dan

menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidupnya, Untuk

mempertemukan tuntutan diri dan lingkungan agar tercapai keadaan atau

tujuan yang diharapkan oleh diri sendiri dan lingkungannya yang bersifat

dinamis serta bisa mengatasi keburukan-keburukan sosial seperti konflik,

kesulitan dan keadaan frustasi-frustasi secara efesien.

b. Karekteristik Penyesuaian Diri

Setiap remaja kadang-kadang mempunyai rintangan tertentu yang

menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuain diri.4 Dalam hal ini

seorang remaja perlu penyesuaian diri yang positif, namun ada juga yang

menggunakan penyesuaian diri yang salah.

1) Penyesuaian Diri yang Positif

Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu

akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain:

a) Penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung dalam

situasi ini individu secara langsung menghadapi masalahnya

dengan segala akibat-akibatnya.

b) Penyesuaian dengan melakukan eksplorasi (penjelajahan)

3 Ibid, h. 222
4Ibid, h. 225
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Dalam situasi ini individu mencari berbagai bahan pengalaman

untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya begitu juga

dengan belajarnya.5

c) Penyesuaian dengan coba-coba

Dalam cara ini individu melakukan suatu tindakan coba-coba,

dalam arti kalau menguntungkan diteruskan dan kalau gagal tidak

diteruskan.

d) Penyesuaian dengan subtitusi (mencari pengganti)

Jika individu gagal dalam menghadapi masalah, maka ia dapat

memperoleh penyesuaian dengan mencari pengganti.

e)  Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri

Dalam hal ini individu menggali kemampuan-kemampuam khusus

yang dimilikinya, dan kemudian dikembangkan sehingga dapat

membantu penyesuain diri

f) Penyesuaian diri dengan belajar

Dengan belajar, seorang individu akan banyak memperoleh

pengetahuaan dan keterampilan yang dapat membantu

menyesuaiakan diri

g) Penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri

Penyesuaian diri akan lebih berhasil jika disertai dengan

kemampuan melihat tindakan yang tepat dan pengendalian diri

secara tepat pula

5 Ibid, h. 225-226
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h) Penyesuaian dengan perencanaan yang cermat

Dalam situasi ini tindakan yang dilakukan merupakan keputusan

yang diambil berdasarkan perencanaan yang cermat.

2) Penyesuaian Diri yang Negatif

Penyesuaian diri remaja yang salah ditandai bentuk tingkah laku

yang serba salah, tidak terarah, emosional, dan yang tidak realistis,

agresif dan lain sebagainya.6

a) Reaksi bertahan

Individu berusaha memperthankan dirinya, seolah-olah tidak

menghadapi kegagalan

b) Reaksi menyerang

Orang yang mempunyai penyesuain diri yang salah menunjukkan

tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupin

kesalahannya.

c) Reaksi melarikan diri

Dalam teks ini orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah

akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya,

reaksi yang tampak dalam tingkah laku.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyesuaian Diri

Penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur

perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap dan penentu-

penentu itu dikelompokan.7 sebagai berikut:

6 Ibid, h.227
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1) Kondisi Jasmaniah

Kondisi jasmaniah seperti pembawaan dan struktur/konstitusi fisik

dan tempramen sebagai di posisi yang diwariskan, aspek

perkembangannya secara instrinsik berkaitan erat dengan

susunan/konstitusi tubuh

2) Perkembangan, Kematangan dan Penyesuaian Diri

Dengan bertambahnya usia perubahan respon, tidak hanya melalui

proses belajar saja melainkan anak juga menjadi matang untuk respon

dan ini menentukan pola-pola penyesuaian dirinya

3) Penentu Psikologis

Banyak sekali faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri,

diantaranya sebagai berikut:

a) Pengalaman

Pengalaman-pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam

penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan

pengalaman yang traumatik (menyusahkan)

b) Belajar

proses belajar merupakan satu dasar yang fundamental dalam

proses penyesauain diri, karena melalui belajar ini akan

berkembang pola-pola respon yang membantuk kepribadian.

7Ibid, h. 229
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c) Determinasi diri

Seorang individu itu sendiri lah yang menetukan dirinya, terdapat

faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai sesuatu yang

baik atau buruk, untuk mencapai taraf penyesuain diri yang tinggi

atau merusak diri

d) Konflik dan penyesuaian

Efek konflik pada perilaku penyesuaian diri akan tergantung

sebagian pada sifat konflik itu sendiri.

4) Lingkungan

Berikut lingkungan sebagai penyesuaian diri:

a) Pengaruh rumah dan keluarga

Interaksi sosial yang pertama yang diperoleh individu adalah dalam

keluarga dan dikembangkan didalam masyarakat

b) Hubungan orang tua dan anak.

Pola hubungan antara orang tua dan anak akan mempunyai

pengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak

c) Hubungan saudara

Suasana hubungan saudara penuh persahabatan, kooperatif, saling

menghormati, penuh kasih sayang, mempunyai kemungkinanan

yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik.
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d) Masyarakat

Keadaan lingkungan masyarakat dimana individu berada

merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola

penyesuaian diri

e) Sekolah

Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi

kehidupan imtelektual, sosial, dan moral pada siswa.

5) Kultural dan agama

Lingkungan kultural dimana individu berada berinteraksi akan

menetukan pola-pola penyesuaian dirinya serta agama yang

memberikan suasana anak damai dan tenang.

2. Remaja

a. Pengertian Remaja

Usia remaja merupakan usia dimana seseorang baru merasakan

dihargai dan bisa diterima oleh keberadaan disekelilingnya, khususnya

orang dewasa. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak kemasa

dewasa serta penuh gejolak dan penuh dengan penghargaan atau

khayalan. Berikut ini merupakan pengertian mengenai remaja menerut

para ahli, diantaranya adalah:

Menerut Hurlock, masa remaja adalah di mana individu

berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi
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merasa bahwa tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada

dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.8

Menurut Sunarto, remaja adalah suatu pertumbuhan dan

perkembangan diamana individu mengalami perkembangan psikologi

dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.9

Menurut  Zulkifli, remaja adalah anak-anak yang berusia 12 atau

13 tahun sampai 19 tahun sedang berada dalam pertumbuhan yang

mengalami masa remaja.10

Menurut Bigot, Khonstam, dan Palland dalam Sunarto

mengemukan bahwa masa remaja berada dalam usia antara 15-18 tahun,

dan masa Odolesecence dalam uisa 18-21 tahun.11

Sedangkan menurut Sunarto dalam Hurlock rentan usia remaja itu

antara 13-21 tahun, yang bagi pula dalam usia masa remaja awal 13 atau

14 sampai 17 tahun dan remaja 17 -21 tahun.

Dari pengertian para ahli di atas, dapat dikemukakan bahwasanya

remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun

psikologis dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Di samping itu sudah

bisa berintegrasi dengan orang dewasa dan berbaur bersama dengan

adanya persamaan hak. Masa remaja awal adalah usia 18-21 tahun.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukan bahwasanya

penyesuaian diri remaja adalah dimana remaja mengalami pertumbahan

8 Hurlock E, B, Psikologi Perkembangan.( Jakarta: Erlangga, 1999), h. 206
9 Ibid, h. 54
10 Zulkifli, Psikologi Perkembangan. .(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 63
11 Ibid, h. 57
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dan perkembangan baik fisik maupun psikologis dari masa kanak-kanak

menjadi dewasa disamping itu sudah bisa beradaptasi, berintegrasi

dengan orang dewasa dan berbaur bersama dengan adanya persamaan

hak dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidupnya.

3. Implikasi Proses Penyesuaian Remaja terhadap Pendidikan

Lingkumgan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap

perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran

jugan fungsi pendidikan (tranformasi norma). Dalam kaitannya dengan

pendidikan ini, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peran

keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika jauh dari

peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika

anak didik mengalami masalah. Oleh karena itulah disetiap sekolah

lanjutan ditunjuk wali kelas yaitu guru-guru yang akan membantu anak

didik jika ia (mereka) menghadapi kesulitan dalam pelajarannya dan

guru-guru bimbingan dan penyuluhan untuk membantu anak didik yang

mempunyai masalah pribadi, dan masalah penyesuaian diri naik terhadap

dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan sekolah.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses

penyesuaian diri remaja khususnya disekolah adalah:

1) Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa

“betah”(at home) bagi anak didik, baik secara sosial, fisik maupun

akademis.
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2) Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi

anak.

3) Usaha memahami anak didik secara menyeluruh, naik prestasi

belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya.

4) Menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah

belajar.

5) Menggunakan prosuder evaluasi yang dapat memperbesar motivasi

belajar.

6) Ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

7) Peraturan/ tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid.

8) Teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan.

9) Kerja sama dan saling pengertian dari pada guru dalam

melaksanakan kegiatan pendidikan disekolah.

10) Hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan

orang tua siswa dan masyarakat.

11) Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung

jawab baik pada murid maupun pada guru.

4. Hasil Belajar

a. Pengertian Belajar

Hasil belajar tidak dapat dipisahkan dari perbuatan belajar, karena

belajar merupakan suatu proses, sedangkan hasil belajar adalah hasil

akhir dari proses pembelajaran tersebut. Bagi seorang siswa belajar

merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidaknya seorang siswa dalam
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pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa

tersebut. Berikut ini beberapa pendapat belajar menerut para ahli.

Menurut Gagne dalam Slameto belajar ialah suatu proses untuk

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan

tingkah laku.12 Menurut Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya.13 Sedangkan menurut  Hamalik,

belajar tidak hanya meliputi mata pelajaran, tetapi juga penguasaan,

kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat, penyesuaian sosial, bermacam-

macam keterampilan, dan cita-cita.14

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, bahwasanya belajar

merupakan sebuah pengalaman mengenai proses perubahan tingkah laku

baik pengetahuan, motivasi, respon, minat, penyesuaian sosial, dan

bermacam-macam keterampilan yang didapat melalui sebuah interaksi

dengan lingkungannya. Jadi, pada dasarnya peristiwa belajar serta hasil

belajar yang diperoleh individu hanya ditentukan oleh individu itu sendiri

bukan orang lain, meskipun demikian bukan berarti individu tersebut

tidak memerlukan orang lain karena individu itu tidak pernah lepas

hubungannya dengan lingkungannya.

12 Slameto , Profesi keguruan. .( Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 13
13 Ibid, h. 2
14 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar.( Bandung: Sinar Baru

Algensindo,2010), h. 45
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b. Pengertian Hasil Belajar

Mendapatkan suatu hasil belajar yang baik tidaklah semudah yang

dibayangkan, karena memerlukakan perjuangan dan pengorbanan dengan

berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penilaian terhadap hasil belajar

siswa untuk mengetahui sejauh mana ia telah mencapai sasaran belajar

inilah yang dapat disebut  sebagai hasil belajar.

Menurut Dimiyati hasil belajar merupakan suatu puncak proses

belajar di mana hasil belajar tersebut terjadi terutama karena evaluasi

guru dan hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak

pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat terhada guru dan siswa.15

Sedangkan menurut Arikunto pembelajaran dalam hasil belajar

bukanlah satu-satunya faktor yang menetukan prestasi belajar, karena

hasil belajar merupakan hasil kerja (ibarat sebuah mesin) yang keadaanya

sangat kompleks.16 Menurut Soetjipto hasil belajar merupakan suatu

kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara

berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang

telah dicapai siswanya.17

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hasil

belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses

pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru

setiap selesai memberikan materi pelajaran pada suatu pokok bahasan.

15 Mudjino Dimiyati, Belajar dan Pembelajaran,( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 20
16 Suharmisi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta : Bumi Aksara,2009)

h. 4
17 Raflis Kosasi, dkk. Profesi Keguruan. (Jakarta: rineka Cipta, 2007) h.162
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c. Aspek-aspek Hasil Belajar

Menurut Gagne dalam Dimiyati aspek-aspek hasil belajar terdiri

atas lima aspek yang merupakan kapabilitas siswa.18 Diantaranya sebagai

berikut:

1) Informasi verbal, adalah kapasilitas untuk mengungkapkan

pengetahuan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis.

2) Keterampilan intelektual, adalah kecakapan yang  berfungsi untuk

berhubungan dengan lingkungan serta mempersentasikan konsep dan

lambang.

3) Strategi kognitif, adalah kemampuan melakukan perangkaian gerak

jasamani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatis

gerak jasmani.

4) Sikap, adalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan

penelitian terhadap objek tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada

dasarnya hasil belajar dapat dikelompokkan atas 3 ranah yaitu: kognitif,

afektif, dan psikomotor serta informasi verbal.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang

dibagi menjadi dua golongan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor

internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar,

18 Mudjiono Dimiyati, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.11
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sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri

individu.19

1) Faktor intern (faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar)

meliputi faktor jasmani dan psikologis:

a) Faktor jasmani terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh

b) Faktor psikologis terdiri dari minat, bakat, intelegasi, perhatian,

motivasi, kematangan dan persiapan.

c) Faktor kelelahan terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan

rohani.

2) Faktor eksternal (Faktor yang berasal dari luar individu)

a) Faktor keluarga, berupa orang tua mendidik, relasi antar anggota

keluarga, suasana rumah, keadaan ekononmi keluarga, fasilitas

belajar dan pengertian orang tua.

b) Faktor sekolah, mencakup relasi siswa dengan guru, disiplin

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedumg, metode

belajar dan tugas rumah

c) Faktor masyarakat, kegiataan siswa dalam masyarakat, media

masa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.

19Ibid, h. 54
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5. Hubungan Penyesuain Diri Remaja dengan Hasil Belajar

Penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan

dirinya serta dalam lingkungan sosial sesuai tanpa ada menimbulkan

konflik bagi dirinya maupun lingkungan serta penguasaaan pengetahuan

atau keterampilan yang ditunjukkan dengan diberikan oleh guru. Hasil

belajar yang didapat oleh siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, tepatnya

penyesuaian diri yang dilakukannya. Penyesuaian diri terhadap lingkungan

belajar sekoalah siswa dituntut untuk memenuhi penyesuain diri yang

positif agar siswa mampu mengembangkan dan menumbuhkan aspek

kognitif, afektif, dan psikomotornya (hasil belajar) yang tertuang dalam

nilai raport. Menurut Sunarto, Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang

didapat disekolah dan diluar sekolah peserta didik memiliki sejumlah

pengetahuan, kecakapan, minat-minat, dan sikap.20

Berdasarkan paparan di atas dapat disumpulkan bahwa

penyesuaian diri sangat diperlukan  dalam proses pembelajaran untuk

mencapai hasil belajar yang diinginkan. Penyesuaian diri sangat

diperlukan karena siswa perlu menyesuaikan dirinya dalam proses

pembelajaran berlangsung. Apabila penyesuaian diri yang positif dapat

dilakukakan dengan baik dan penyesuaian diri yang negatif tidak

dilakukan oleh siswa maka secara tidak langsung penyesuaian diri akan

mempengaruhi hasil belajar siswa lebih baik.

20 Ibid, h. 220
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B. Penelitian Relevan

Kajian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penulis dalam

penulisan penelitian Hubungan Penyesuaian  Diri Remaja dengan Hasil

Belajar Siswa Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru

adalah:

1. Rehulina Sinuhaji (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan

Antara penyesuain Diri dengan Stres pada Siswa Sekolah Menengah Atas

Plus Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan terhadap Penyesuain Diri dengan Stres.

2. Naili Zakiyah (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan

Antara Penyesuain Diri dengan Prokrastinasi Akademik Siswa Sekolah

Berasrama SMAN 3 Dumai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

terdapat hubungan yang signifikan terhadap penyesuaian Diri dengan

Prokrastinasi Akademik Siswa.

C. Konsep Operasioanal

Berdasarkan jenis penelitian ini, variabel (objek penelitian) adalah

Hubungan Penyesuain Diri Remaja dengan Hasil Belajar Siswa IPS

Ekonomi di SMAN 12 Pekanbaru. Maka penyesuain diri memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan melihat

indikator sebagai berikut:

Adapun indikator-indikator mengenai penyesuaian diri remaja

(Variabel X) yang di kembangkan dari konsep teori dalam buku H Sunarto

sebagai berikut:
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1. Siswa menerima dan membuat tugas tambahan dari guru jika terlambat

mengumpulkan tugas.

2. Siswa terlambat dan tidak membawa buku paket ekonomi bersedia

diberi sanksi oleh guru.

3. Siswa memanfaatkan internet untuk menyelesaikan tugas yang

diberikan oleh guru.

4. Siswa mencari sumber lain seperti browsing di internet dan membaca

artikel untuk menambah pengetahuan tentang materi pelajaran

ekonomi.

5. Siswa memberanikan diri dalam menjawab pertanyaan yang diberikan

guru.

6. Siswa menjawab pertanyaan dari guru walaupun jawaban yang ia

berikan belum tentu benar atau salah.

7. Siswa mencari pengganti atau solusi dari masalah yang dihadapinya.

8. Siswa tidak hanya belajar ketika di sekolah ( belajar tambahan).

9. Siswa berusaha belajar dengan kemampuan yang dimilikinya dengan

harapan bisa menjawab soal ekonomi.

10. Siswa berusaha memahami materi pelajaran ekonomi.

11. Siswa memperoleh keterampilan atau kemampuan yang dapat

membantu siswa dalam menyesuaikan diri.

12. Siswa memperoleh pengetahuan yang dapat membantu penyesuaian

diri pada pelajaran ekonomi.
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13. Siswa membentuk kelompok belajar bersama dengan teman yang

berprestasi.

14. Siswa mengikuti kegiatan keagamaan rutin di sekolah

15. Siswa memilih membeli buku pelajaran ekonomi dibandingkan

membeli kebutuhan pribadi.

16. Siswa memilih mengulang pelajaran di rumah dari pada menonton tv

sampai larut malam.

Adapun indikator-indikator hasil belajar IPS Ekonomi (Variabel

Y) adalah hasil belajar IPS ekonomi sebagai variabel terikat (dependen)

hasil belajar siswa ips ekonomi adalah variabel terikat yang dipengaruhi

oleh penyesuaian diri remaja. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang

telah dicapai dapat dilihat dari nilai raport semester ganjil.
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D. Asumsi dan Hipotesis

1.Asumsi

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi, bahwa:

1. Siswa masih sulit memahami materi pelajaran

2. Siswa masih banyak mengerjakan tugas mata pelajaran lain pada saat

pelajaran ekonomi berlangsung

3. Terdapat hubungan yang signifikan anatara penyesuaian diri remaja

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMAN

12 Pekanbaru

2. Hipotesis

Ha =Ada hubungan yang signifikan antara penyesuaian diri remaja

dengan hasil belajar siswa IPS Ekonomi di Sekolah Menengah

Atas Negeri 12 Pekanbaru.

Ho =Tidak Ada hubungan yang signifikan antara penyesuaian diri

remaja dengan hasil belajar siswa IPS Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.


