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Penelitian ini berangkat dari rasa ingin tahu 
peneliti akan hubungan antara kematangan sosial 
dengan kemampuan penyesuaian diri yang secara berurutan 
merupakan variabel x dan y dalam penelitian ini. 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan 
apakah ada korelasi antara kematangan sosial dengan 
kemampuan penyesuaian diri remaja ~ada siswa kelas II 
SMA 4 SURABAYA • Penyesuaian diri adalah suatu proses 
yang dilakukan secara kesinambungan atau terus menerus 
oleh seorang individu untuk mencapai kesesuaian an tara 
lingkungan dan kekuatan - kekuatan yang mempengaruhi 
dirinya seperti teman-temannya, keluarganya dengan 
tun tutan-tun tutan yang berasal dari dalam dirinya dan 
dunia obyektif dimana ia hidup dan beraktifitas. Banyak 
faktor yang kuat mendukung kemampuan penyesuaian diri 
diantaranya adalah kematangan sosial. Kematangan merupa
kan faktor yang mendasar pada penyesuaian diri. Khusus
nya dalam hal ini ditekankan pada aspek sosial, dimana 
faktor sosial sangat berpengaruh dalam perilaku manusia, 
dalam perkembangannya secara menyeluruh dan khususnya 
dalam kemampuan penyesuaian dirinya. 

Populasi penelitian adalah siswa kelas II 
SMA 4 SURABAYA. Yang berusia antara 15-18 tho Dari 
populasi sebanyak 200 orang ,diambil 135 orang sebagai 
sampel penelitian dengan teknik simple random sampling. 
Pengumpulan data data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner berdasarkan skala Likert yang dimodifikasi, 
terdapat dua buah kuesioner, yaitu kuesioner kematangan 
sosial yang berdiri dari 50 item dan kuesioner kemam
puan penyesuaian diri yang terdiri dari 50 item. Pengo
lahan data dilakukan dengan bantuan seri Program Statis
tik (SPS) edisi Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto. Uji 
validitas item menggunakan korelasi product moment dari 
Pearson dan uji reliabelitas alat ukur menggunakan 
analisa varian Hoyt. 

Metode analisis yang digunakan untuk pengujian 
hipotesis penelitian adalah analisa korelasi Product 
Moment dari Pearson. Dari perhitungan didapatkan r xy
sebesar 0.641 dengan p=O.OOO , sehingga dapat dikatakan 
bahwa hipotesis alternatif diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 
korelasi positif antara kematangan sosial dengan kemam
puan penyesuaian diri remaja pada siswa kelas II SMA 4 
SURABAYA, sehingga semakin tinggi kematangan sosial maka 
diikuti dengan meningkatnya kemampuan penyesuaian 
diri. 
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