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KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Interaksi Sosial

a. Pengertian

Suatu hubungan antara dua individu atau lebih, dimana kelakuan individu

yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang

lain atau sebaliknya.

Interaksi sosial menurut 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

b. Jenis- jenis Interaksi.

Dalam setiap interaksi senantiasa didalamnya mengimplikasi-kan adanya

komunikasi antar pribadi, demikian pula sebaliknya, setiap komunikasi antar

pribadi senantiasa mengandung interaksi. Sulit untuk memisahkan antara

keduanya. Atas dasar itu, Shaw (1976:10) membedakan interaksi menjadi tiga

jenis, yaitu interaksi verbal, interaksi fisik, dan interaksi emosional.

1) Interaksi verbal terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan kontak satu

sama lain dengan alat-alat artikulasi. Prosesnya terjadi dalam bentuk saling

tukar percakapan satu sama lain.

2) Interaksi fisik terjadi manakala dua orang atau lebih melakukan kontak dengan

menggunakan bahasa-bahasa tubuh. Misalnya ekspresi wajah, posisi tubuh,

gerak-gerik tubuh, dan kontak mata.

1 Ali, op. cit. , h. 85



3) Interaksi emosional terjadi manakala individu melakukan kontak satu sama

lain dengan melakukan curahan perasaan. Misalnya, mengeluarkan air mata

sebagai tanda sedih, haru, atau bahkan terlalu bahagia.2

c. Ciri-ciri Interaksi Sosial.

Charles P. Loomis mencantumkan ciri penting dari interaksi sosial, yaitu:

1) Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa dua atau lebih.

2) Adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol.

3) Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini dan akan

datang, yang menentukan sifat dari aksi yang sedang berlangsung.

4) Adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang

diperkirakan oleh para pengamat.

Apabila interaksi sosial itu diulang menurut pola yang sama dan bertahan

untuk  waktu yang lama, maka akan terwujud hubungan sosial (social relation).3

Secara teoritis, sekurang-kurangnya ada dua syarat bagi terjadinya suatu interaksi

sosial, yaitu terjadinya kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya suatu kontak

sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung

kepada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan aspek terpenting

dari komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsiran pada sesuatu atau

kelakuan orang lain.4

d. Ciri-ciri orang yang berinteraksi sosial yang baik

Dalam usahanya untuk mencapai interaksi sosial dengan lingkungan,

terkadang tanpa mengalami hambatan sehingga akan muncul sikap perilaku yang

positif. Lebih lanjut Hurlock merumuskan orang yang memiliki ciri-ciri interaksi

sosial yang baik disimpulkan sebagai berikut:

2Ibid., h. 88
3 Soerjono Soekanto. Struktur dan Proses Sosial, Jakarta: Rajawali, h. 113-114
4 J. Dwi  Narwoko. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana, h.16.



1) Mampu dan bersedia menerima tanggung jawab.

2) Berpartisipasi bergembira dalam kegiatan yang sesuai dengan tiap tingkatan

usia.

3) Segera menangani masalah yang menuntut penyelesaian.

4) Senang menyelesaikan dan mengatasi berbagai hambatan yang mengancam

kebahagiaan.

5) Tetap pada pilihannya sampai diyakini bahwa pilihan itu benar.

6) Mengambil keputusan dengan senang tanpa konflik dan tanpa banyak

menerima nasihat.

7) Lebih baik memperoleh kepuasan dan prestasi yang nyata ketimbang dari

prestasi yang imajiner.

8) Dapat menggunakan pikiran sebagai alat untuk menciptakan cetak bina

tindakan bukan sebagai akal untuk menunda atau menghindari suatu tindakan.

9) Belajar dari kegagalan tidak mencari-cari alasan untuk menjelaskan

kegagalan.

10) Tidak membesar-besarkan keberhasilan atau mengharapkan pada bidang yang

tidak berkaitan.

11) Mengetahui bekerja bila saatnya bekerja, dan mengetahui bermain bila saatnya

bermain.

12) Dapat mengatakan “tidak” dalam situasi yang membahayakan kepentingan

sendiri.

13) Dapat mengatakan “ya” dalam situasi yang akhirnya menguntungkan.

14) Dapat menunjukkan amarah secara langsung bila bersinggung atau bila

haknya dilanggar.



15) Dapat menunjukkan kasih sayang secara langsung dengan cara dan takaran

yang sesuai.

16) Dapat menahan sakit atau emosional bila perlu.

17) Dapat berkompromi bila menghadapi kesulitan.

18) Dapat memusatkan energi pada tujuan yang penting dan menerima kenyataan

bahwa hidup adalah perjuangan yang tak kunjung berakhir.5

e. Ciri-ciri orang yang berinteraksi sosial yang buruk

Seseorang yang mengalami hambatan atau kegagalan dalam usahanya

untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial di lingkungannya juga akan nampak

dalam bentuk sikap dan perilaku yang cenderung negatif. Menurut Hurlock tanda-

tanda umum ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan situasi sosial adalah:

1) Tidak bertanggung jawab tampak dalam perilaku mengabaikan pelajaran,

misalnya untuk bersenang-senang dan mendapatkan dukungan sosial.

2) Sifat yang sangat agresif dan sangat yakin pada diri pribadi.

3) Perasaan tidak aman yang menyebabkan remaja patah mengikuti standar-

standar kelompok.

4) Merasa ingin pulang berada jauh dengan lingkungan yang tidak dikenal.

5) Telah banyak berkhayal untuk mengembangkan ketidakmampuan yang

diperoleh dari kehidupan sehari- hari.

6) Mundur ke tingkat perilaku sebelumnya agar disenangi dan diperhatikan.

7) Menggunakan mekanisme pertahanan seperti rasionalisme, proyeksi,

berkhayal dan memindahkan. 6

5 Hurlock, Elizabeth B. 1988. Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga. h. 255

6 Hurlock, Elizabeth B. Op. Cit.. Perkembangan Anak. h. 265



2. Teman Sebaya

a. Pengertian

Teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau

tingkat kedewasaan yang kurang lebih sama. Selain keluarga dan guru, teman

sebaya juga memainkan peran penting dalam perkembangan anak-anak. Interaksi

teman sebaya yang memiliki usia yang sama memainkan peran khusus dalam

perkembangan sosioemosional anak-anak.

Salah satu fungsi yang paling penting dari kelompok teman sebaya adalah

untuk memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia luar

keluarga.

b. Interaksi sosial dengan teman sebaya.

Teman sebaya merupakan sumber status, persahabatan dan rasa saling

memiliki yang penting dalam situasi sekolah. Kelompok teman sebaya juga

merupakan komunitas belajar di mana peran-peran sosial dan standar yang

berkaitan dengan kerja dan prestasi dibentuk. Di   sekolah, remaja biasanya

menghabiskan waktu bersama-sama paling sedikit selama enam jam setiap

harinya.7

3. Prestasi Belajar

a. Pengertian prestasi belajar

Prestasi belajar adalah apa yang dicapai oleh siswa setelah melakukan

kegiatan belajar.8 Sedangakan Menurut Sudjana dalam buku yang sama   prestasi

belajar adalah proses penentuan tingkat kecakapan penguasaan belajar seseorang

dengan cara membandingkannya dengan norma tertentu dalam sistem penilaian.

7John. W.Santrock. op.cit., h. 232-270
8 Ibid., hlm. 140



Selanjutnya Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam

mengikuti pelajaran yang sudah dinyatakan dalam bentuk skor atau angka yang

diperoleh dari hasil evaluasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan prestasi belajar siswa dibuktikan

dan ditunjukan melalui nilai atau angka dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh

guru terhadap tugas siswa dan setiap ulangan atau ujian yang ditempuhnya

melalui ujian semester yang termuat dalam buku rapor.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Karena belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri

seseorang maka sudah banyak faktor yang mempengaruhinya baik eksternal

maupun internal. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa

sebagaimana yang dikemukakan oleh Noehi Nasution, dan kawan-kawan:

1) Faktor Internal

a) Faktor fisiologis

(1) Kondisi fisiologis.

b) Pancaindra.

c) Faktor Psikologis

(1) Minat.

(2) Kecerdasan.

(3) Bakat. Motivasi

(4) Kemampuan Kognitif

2) Faktor Eksternal

a) Faktor Lingkungan

(1) Lingkungan alam



Lingkungan alam menurut M. Ngalim Purwanto adalah segala

sesuatu di dalam dunia ini yang bukan manusia seperti, rumah,

tumbuh-tumbuhan, air, udara, iklim, hewan dan sebagainya.9

(2) Lingkungan Sosial Budaya

Lingkungan sosial budaya di luar sekolah ternyata mendatangkan

problem tersendiri bagi kehidupan anak didik di sekolah.

Pembangunan gedung sekolah yang tak jauh dari hiruk pikuk lalu

lintas menimbulkan kegaduhan suasana kelas karena keramaian yang

sayup-sayup terdengar oleh peserta didik mengakibatkan peserta didik

sulit berkonsentrasi.

(3) Lingkungan sosial siswa di sekolah

Dalam lingkungan sosial siswa di sekolah siswa memiliki kedudukan

dan peran yang diakui oleh sesamanya jika seorang siswa terterima,

maka ia dengan mudah menyesuaikan diri dan segera dapat belajar.

Sebaliknya, jika ia tertolak, maka ia akan merasa tertekan.10 Yang

akibatnya berpengaruh pada semangat belajar dan pencapaian hasil

belajar (prestasi belajar).

b) Faktor Instrumental

(1) Kurikulum

(2) Program

(3) Sarana dan fasilitas

(4) Guru

4. Hubungan Interaksi Sosial Teman Sebaya dengan Prestasi Belajar

9Saiful Bahri Djamah. op. cit., hlm.37
10 Damyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 252



Kelompok teman sebaya, merupakan sarana bagi remaja untuk saling

berinteraksi. Setiap kelompok teman sebaya, memiliki peraturan- peraturan sendiri,

mempunyai harapan-harapan sendiri bagi para anggotanya. Melalui kelompok teman

sebaya remaja akan belajar standar moralitas orang dewasa, bermain secara baik,

kerja sama, kejujuran dan tanggungjawab. Di dalam kelompok teman sebaya remaja

dapat merasa diterima, dibutuhkan, dihargai.11 Dengan demikian mereka dapat

merasakan adanya kepuasan dalam interaksi sosialnya.

Identifikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial.

Dalam mencari jati diri remaja cenderung mencari tokoh identifikasi melalui

lingkungannya sosialnya. Kelompok teman sebaya memegang peranan penting dalam

kehidupan remaja. Remaja sangat ingin diterima dan dipandang sebagai anggota

kelompok teman sebaya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karenanya,

akibat dari interaksi dengan teman sebaya, mereka cenderung bertingkah laku seperti

tingkah laku kelompok teman sebayanya.

Bagi remaja Sekolah Tingkat Pertama, motivasi afiliasi, untuk diterima sebagai

teman sebaya dalam belajar sangat menonjol. Dengan adanya motivasi, akan memberi

arah pada tingkah laku remaja. Siswa mampu menyalurkan energinya untuk

menyelesaikan tugas-tugas akademis, mengembangkan hubungan sosialnya, berusaha

memperoleh penghargaan (penerimaan) dari teman sebayanya serta meningkatkan

rasa mampu, karena siswa termotivasi untuk memenuhi kekurangan dalam dirinya.

Remaja yang memiliki kelompok teman sebaya yang rajin, rapi dan rata-rata

memiliki prestasi belajar yang tinggi akan termotivasi untuk belajar lebih baik untuk

11Wibisono, Eka Adrian, 2004. Hubungan Interaksi Remaja dalam Peer group dengan Pengambilan
Keputusan Remaja di SMA Unggulan Nurul Islami Semarang Tahun Pelajaran 2003/ 2004. Skripsi, Universitas
Negeri Semarang.



memperoleh prestasi belajar yang tinggi juga agar dirinya tetap dapat diterima dalam

kelompok tersebut. Di sinilah letak hubungannya, interaksi sosial dalam kelompok

teman sebaya dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sebagaimana yang

dikatakan oleh Asher & Coie serta Wetzel dalam Jhon W Santrock  ”Murid yang lebih

diterima oleh teman sebaya nya dan punya keahlian sosial yang baik sering kali lebih

bagus belajarnya di sekolah dan punya motivasi akademik yang positif” selanjutnya

Jhon W Santrock menambahkan ”Sebaliknya murid yang ditolak oleh temannya,

terutama yang sangat agresif, beresiko mengalami problem belajar, seperti mendapat

nilai buruk, keluar atau dikeluarkan dari sekolah.12

B. Penelitian yang Relevan

1. Lili Jumiati,  mahasiswa Fakultas Psikologi Program studi Psikologi UIN Suska Riau

pada tahun 2008 yang meneliti dengan judul Hubungan Antara Konformitas

Terhadap Teman Sebaya Dengan Prestasi Belajar. Hasil penelitiannya dapat

disimpulkan bahwa arah sikap terhadap sasaran kegiatan belajar santri pada kategori

sangat rendah terdapat 5,98% (4 orang), untuk kategori rendah 55,22% (37 orang),

untuk kategori tingggi 14,93% (10 orang) dan kategori sangat tinggi 23,88% (16

orang). Data ini menunjukkan mayoritas santri memiliki arah sikap terhadap sasaran

kegiatan belajar yang rendah. Artinya, santri cenderung memiliki sikap yang negatif/

tidak menyukai kegiatan belajar.

2. Gusma Afriani, mahasiswa program Pascasarjana IAIN Susqa Pekanbaru pada tahun

2003 meneliti dengan judul Konstribusi Motivasi Instrinsik dan Keterampilan

Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa MAN 1 Pekanbaru. Hasil penelitiannya

menyimpulkan bahwa motivasi instrinsik memiliki konstribusi yang signifikan

12 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 533



terhadap prestasi belajar siswa, demikian pula kemampuan interaksi sosial siswa

berkonstribusi positif terhadap prestasi belajar siswa.

Meskipun penelitian di atas ada kesamaannya dengan penelitian yang penulis

lakukan ini, namun secara substantif pokok masalah yang dikaji berbeda. Lili Jumiati

meneliti Hubungan antara Konformitas Terhadap Teman Sebaya dengan Prestasi Belajar,

sementara penulis meneliti hubungan interaksi sosial dengan prestasi belajar, dengan

menitik beratkan hubungan interaksi sosial dalam kelompok teman sebaya dengan

prestasi belajar pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Dumai Tahun ajaran 2011/ 2012.

Demikian pula dengan Gusma Afriani, beliau menelitikan tiga variabel yang salah satu

variabelnya adalah keterampilan sosial siswa, kemudian dilihat seberapa besar

konstribusinya terhadap prestasi belajar siswa MAN 1 Pekanbaru.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa permasalahan

yang terkandung dalam penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah diteliti oleh

peneliti-peneliti sebelumnya.

C. Konsep Operasional

1. Hubungan interaksi sosial antar kelompok teman sebaya, adalah total skor dari

jawaban responden terhadap instrumen penelitian yang disusun berdasarkan indikator-

indikator sebagai berikut:

a. Siswa menyapa guru ketika bertemu

b. Siswa suka berteman

c. Siswa mampu membina persahabatan

d. Siswa mampu menyesuaikan diri dalam kegiatan kelompok

e. Siswa mampu mewujudkan hubungan yang harmonis dengan guru

f. Siswa aktif dalam kegiatan yang diadakan sekolah

g. Siswa dapat membina hubungan baik dengan orang lain



h. Siswa dapat memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain

2. Prestasi belajar

Adapun yang menjadi indikator prestasi belajar siswa adalah skor atau nilai

rata-rata mata pelajaran siswa yang diperoleh setelah mengikuti ujian semester 1 dan

2 sebagaimana yang termuat dalam buku leger atau buku kumpulan nilai rapor.

H. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

a. Interaksi sosial siswa berbeda-beda.

b. Prestasi belajar yang dicapai siswa berbeda-beda.

c. Ada kecendrungan prestasi belajar berhubungan dengan interaksi sosial siswa.

2. Hipotesis

Ha :  Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  interaksi sosial dan   prestasi

belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Dumai.

Ho :   Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dan   prestasi

belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 5 Dumai .

Hipotesa diatas memuat dua variabel yaitu variabel bebas dalam hal ini adalah

interaksi sosial siswa dan variabel terikat dalam hal ini adalah prestasi belajar.


