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Penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam menghadapi 

perubahan yang terjadi dalam hidupnya, untuk mempertemukan tuntutan diri dari 

lingkungan agar tercapai keadaan atau tujuan yang diharapkan oleh diri sendiri 

dan lingkungannya. Penyesuaian diri dibutuhkan oleh setiap individu dalam 

pertumbuhan dan perkembangan, terlebih pada usia remaja karena pada masa ini 

remaja mengalami banyak perubahan dalam dirinya baik fisik maupun psikis. Di 

dalam lingkungan pesantren santri pada tahun pertama mengalami masalah 

penyesuaian diri. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah 

harga diri. Harga diri merupakan penilaian individu yang bersifat positif atau 

negatif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penghargaan terhadap dirinya 

sendiri.  

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren modern raden paku 

trenggalek, dengan tujuan (1) untuk mengetahui tingkat harga diri pada santri 

remaja tahun pertama di Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek (2) 

untuk mengetahui tingkat penyesuaian diri pada santri remaja tahun pertama di 

Pondok Modern Raden Paku Trenggalek (3) untuk mengetahui hubungan antara 

Harga Diri dengan penyesuaian diri pada santri remaja tahun pertama di Pondok 

Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Subyek penelitian 

berjumlah 72 santri tahun pertama Pondok Pesantren Modern Raden Paku 

Trenggalek dengan menggunakan teknik sampel populasi. Dalam pengumpulan 

data, peneliti meggunakan metode angket berupa skala. Analisa data penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Product Moment Karl Pearson, dengan 

menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa 46 santri dengan 

prosentase 63,9% berada pada kategori sedang, 23 santri dengan prosentase 31,9% 

berada kategori tinggi dan 3 santri dengan prosentase 4,2% berada kategori 

rendah. Untuk tingkat penyesuaian diri, diketahui bahwa 41 santri dengan 

prosentase 56,9% berada pada kategori tinggi dan 31 santri dengan prosentase 

43,1% berada pada kategori sedang. Hasil analisis korelasi menyatakan ada 

hubungan antara harga diri dengan penyesuaian diri pada santri tahun pertama di 

Pondok Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek, dengan nilai rxy=0,594 > 

rtabel = 0,301. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat harga diri maka semakin 

tinggi pula penyesuaian diri pada santri tahun pertama di Pondok Pesantren 

Modern Raden Paku Trenggalek.  


