
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat, seseorang ingin diakui sebagai

salah satu bagian dari masayarakat tersebut. Keinginan itu timbul dari kebutuhan akan

pengakuan. Demikian juga pengakuan dari lingkungan berpangkal pada keadaan individu

itu sendiri. Misalnya, pribadinya, kemampuan yang dimilikinya dan prestasinya. Pendapat

dan evaluasi dari pihak lain merupakan suatu refleksi objektif dan harga diri pribadi dan

dinamika pengakuannya ditentukan oleh adanya hubungan yang bersifat instrinsik dengan

kebutuhan. Untuk memperoleh pengakuan tersebut setiap orang melakukan interaksi

sosial.

Interaksi sosial menurut Shaw dalam Ali merupakan suatu pertukaran antar

pribadi yang masing- masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dalam

kehadiran mereka dan masing- masing perilaku mempengaruhi satu sama lain.1 Dalam hal

ini, tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu interaksi merupakan stimulus bagi

individu lain yang menjadi pasangannya. Lebih tegas Suparno dalam Ary menjelaskan

bahwa interaksi sosial, terlebih interaksi dengan teman-teman sekelompok, mempunyai

pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran anak. Dengan interaksi ini, seorang anak

dapat membandingkan pemikiran dan pengetahuan yang telah dibentuknya dengan

pemikiran dan pengetahuan orang lain. Ia tertantang untuk semakin memperkembangkan

pemikiran dan pengetahuannya sendiri. Tantangan kelompok akan membantu anak

melakukan asimilasi dan akomodasi terhadap skema pengetahuan yang telah dimilikinya.2

1Ali, Psikologi Remaja, 2004, Jakarta: Bumi Aksara, h. 87
2Ary Gunawan, Sosiologi Pendidikan, 2000, Jakarata: Rineka Cipta, h. 107



Remaja sangat ingin diterima dan dipandang sebagai anggota kelompok teman

sebaya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karenanya, mereka cenderung

bertingkah laku seperti tingkah laku kelompok sebayanya. Jika teman sebayanya adalah

mereka yang memiliki prestasi belajar yang baik, mereka pun berusaha meraih prestasi

belajar yang tidak jauh berbeda dari teman-teman sebayanya. Bagi remaja Sekolah

Menengah Pertama motivasi afiliasi, untuk diterima sebagai teman sebaya dalam belajar

sangat menonjol.

Untuk itu guru diharapkan mampu memanfaatkan kelompok untuk memotivasi

siswa dalam belajar yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 3

Sedangkan menurut prinsip motivasi dari teori behavioristik menyatakan seorang

siswa yang duduk di Sekolah Menengah Pertama lebih termotivasi dalam belajar

sehingga memiliki prestasi belajar yang baik kalau mendapatkan penguatan dari teman

sebaya dari pada guru sendiri.4 Dengan adanya motivasi, akan memberi arah pada tingkah

laku remaja. Siswa mampu menyalurkan energinya untuk menyelesaikan tugas-tugas

akademis, mengembangkan hubungan sosialnya, memperoleh penghargaan (penerimaan)

dari lingkungan sosialnya serta meningkatkan rasa mampu, karena siswa termotivasi

untuk memenuhi kekurangan dalam dirinya.

Menurut Santosa, di dalam kelompok teman sebaya tidak dipentingkan adanya

struktur organisasi, namun diantara anggota kelompok merasakan adanya tanggung jawab

atas keberhasilan dan kegagalan kelompoknya.5 Menurut Asher dkk dalam Jhon W

Santrock

Murid yang lebih diterima oleh teman sebayanya dan punya keahlian sosial
yang baik sering kali lebih bagus belajarnya di sekolah dan punya motivasi
akademik yang positif. Sebaliknya murid yang ditolak oleh temannya, terutama

3 Prayitno dan Elida, Motivasi dalam Belajar. 1989, Jakarta: FKIP IKIP Padang, h. 75
4 Ibid., h. 54
5 Slamet Santosa, 2004. Dinamika Kelompok. Jakarta: Bumi Aksara, h. 82



yang sangat agresif, beresiko mengalami problem belajar, seperti mendapat nilai
buruk, keluar atau dikeluarkan dari sekolah.6

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki

kemampuan interaksi sosial yang baik sangat berpeluang untuk memperoleh prestasi

belajar yang baik. Sebaliknya mereka yang kemampuan interaksi sosial yang tidak baik,

prestasi belajar mereka cenderung buruk atau tidak baik.

Fenomena yang terjadi di lapangan siswa-siswa yang sedang berada pada jenjang

pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) biasanya telah memiliki kelompok teman

sebayanya sendiri-sendiri, yang dalam pemilihannya tidak ditentukan oleh jenjang kelas

(sekolah) dan tidak harus dalam satu kelas. Selain itu, rata- rata dalam satu kelompok

memiliki minat atau kesenangan serta pola tingkah laku yang sama. Sehingga jika dalam

suatu kelompok, ada anggota kelompok yang memiliki prestasi yang baik maka anggota

yang lainnya akan termotivasi untuk menjadi identik atau berusaha untuk meraih hasil

yang tidak jauh beda. Hal ini dikarenakan remaja butuh pengakuan dari guru dan teman-

temannya.

Seperti halnya terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Dumai,

menurut informasi dari guru pembimbing dan hasil observasi penulis di lapangan, siswa-

siswi di sini pun telah memiliki kelompok teman sebanyanya sendiri-sendiri yang di

dalamnya mereka saling berinterksi. Namun penulis menemukan gejala-gejala sebagai

berikut:

1. Ada sebagian siswa anggota kelompok teman sebaya yang rata-rata tergolong

berprestasi baik, mereka berusaha agar prestasi mereka tidak jauh beda dari anggota

kelompok lainnya. Tetapi ada pula sebagian anggota lainnya belum berusaha

menyamai prestasi kelompoknya.

6 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h. 533



2. Ada sebagian anggota kelompok teman sebaya yang prestasi belajarnya rata-rata

tergolong biasa-biasa saja bahkan cenderung rendah, juga memiliki prestasi belajar

yang rendah, namun ada pula sebagian anggotanya memiliki prestasi belajar yang

tinggi.

Memperhatikan gejala-gejala di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut untuk

mengetahui dengan pasti ada tidaknya hubungan yang signifikan antara interaksi sosial

dalam kelompok teman sebaya dengan prestasi belajar. Karena itu penelitian ini berjudul

Hubungan Interaksi Sosial dalam Kelompok Teman Sebaya dengan Prestasi Belajar

Siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Dumai.

B. Penegasan Istilah

1. Hubungan interaksi sosial

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, dimana

kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakukan

individu yang lain atau sebaliknya.7

2. Kelompok teman sebaya

Kelompok teman sebaya adalah kelompok individu yang tingkat  kematangan

dan umurnya kurang lebih sama.8 Adapun yang dianggap sebagai kelompok teman

sebaya (peers) adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat

kedewasaan yang sama. Adapun yang dimaksud dengan interaksi sosial dalam

kelompok teman sebaya dalam penelitian ini adalah hubungan antar siswa SMP

Negeri 5 Dumai dalam kelompok-kelompok teman sebayanya yang saling

mempengaruhi anggota dalam kelompok tersebut.

3. Prestasi belajar

7 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, h.54
8 John W. Santrock. 2003. Perkembangan Remaja. Jakarta: Erlangga. h. 232



Prestasi belajar ”adalah apa yang dicapai oleh siswa setelah melakukan

kegiatan belajar.”9 Prestasi belajar yang penulis maksud adalah nilai rata-rata siswa

SMP Negeri 5 Dumai yang di perolehnya pada saat kelas VII semester 1 dan kelas

VII semester dua yang termuat di dalam buku rapor.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka masalah-

masalah yang memerlukan jawaban penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Bagaimanakah interaksi sosial siswa dalam kelompok teman sebaya di SMP

Negeri 5 Dumai?

b. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi interaksi sosial siswa dalam

kelompok teman sebaya  di SMP Negeri 5 Dumai?

c. Bagaimanakah prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Dumai?.

d. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas VIII di

SMP Negeri 5 Dumai?.

e. Apa saja usaha guru pembimbing untuk meningkatkan interaksi sosial dan prestasi

belajar siswa di SMP Negeri 5 Dumai?

f. Apakah ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dalam kelompok

sebaya dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Dumai?

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan kemampuan penulis, maka

tidak semua masalah diatas akan diteliti. Oleh karena itu penulis membatasi

9 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
hlm. 140



permasalahan yang akan diteliti yaitu hanya pada masalah hubungan interaksi sosial

siswa dalam kelompok sebaya dengan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri

5 Dumai.

3. Rumusan masalah

a. Bagaimanakah interaksi sosial dalam kelompok teman sebaya siswa kelas VIII di

SMP Negeri 5 Dumai?

b. Bagaimanakah prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Dumai?

c. Apakah ada hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dalam kelompok

sebaya dan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Dumai?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui interaksi sosial dalam kelompok teman sebaya di SMP Negeri

5 Dumai.

b. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dalam kelompok teman sebaya di SMP

Negeri 5 Dumai.

c. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara interaksi sosial

dalam kelompok sebaya dan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 5

Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan terutama bagi pihak konselor sekolah untuk

melakukan bimbingan dalam bidang sosial guna meningkatkan kemampuan siswa

dalam melakuan interaksi sosial.

b. Bagi pengembangan keilmuan khususnya Bimbingan Konseling, sebagai salah

satu sumbangan informasi tentang intensitas interaksi sosial dalam kelompok



teman sebaya dan hubungannya dengan motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP

Negeri 5 Dumai .

c. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program

sarjana strata satu (S1) pada Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Jurusan

Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim

Riau dan sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarajana Pendidikan

Islam (S.Pd.I).


