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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi para remaja belum mampu menjalankan tugas 

perkembangan sosialnya. Tugas perkembangan sosial remaja adalah tugas yang khas dimiliki 

oleh para remaja. Para remaja, disadari atau tidak, mereka harus memenuhi tugasnya tersebut, 

tetapi disatu sisi tantangan remaja untuk memenuhi tugas tersebut sangatlah berat. Sehingga para 

remaja membutuhkan orang lain misalnya keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sosialnya, 

untuk memenuhi tugas perkembangan sosialnya 

Permasalahan penelitian ini adalah, adakah pengaruh yang signifikan antara fungsi teman sebaya 

terhadap perkembangan sosial remaja siswa kelas X SMA muhammadiyah kediritahun pelajaran 

2014/2015? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subyek siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah Kediri tahun ajaran 2014/2015. Dalam penelitian ini diambil keseluruhan siswa 

yaitu sejumlah 25 siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah Tehnik korelasi product 

moment pearson dan dihitung menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penilaian fungsi teman sebaya yang dimiliki 

peserta didik sebesar144,36, dengan frekuensi 48% yangberjumlah 12 peserta didik mayoritas 

berkriteria baik. sedangkan rata-rata penilaian perkembangan sosial remaja yang dimiliki peserta 

didik sebesar 116,16 dengan frekuensi 40% yang berjumlah 10 peserta didikmayoritas berkriteria 

baik. Dan juga menunjukkan adanyapengaruh yang signifikan antara fungsi teman sebaya 

terhadap perkembangan sosial remaja siswa kelas X SMA Muhammadiyah Kediri tahun 

pelajaran 2014/2015. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan setiap peserta didik mampu memilih pengaruh 

teman sebaya yang bersifat positif dan membangun.Agar peserta didik mengembangkan 

perkembangan sosialnya dengan baik yang sesuai dengan  norma yang berlaku. 

 

Kata kunci: Fungsi Teman Sebaya, Perkembangan Sosial Remaja 

 

 

 

 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

HARENDHIKA PUTRA PRANOKA | 11.1.01.01.0134 
FKIP – Bimbingan dan Konseling 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 5|| 

 

 

THE INFLUENCE FUNCTIONS OF PEER TO ADOLESCENT 

SOCIAL DEVELOPMENT OF X CLASS AT SMA MUHAMMADIYAH 

KEDIRI IN ACADEMIC YEAR 2014/2015 

Abstract 

Background of this research is the adolescents has not been able to perform the task of 

social development. Task of adolescents social development is a typical task that is owned by the 

adolescents. The adolescents, consciously or not, they must to fulfill this task, but in one side of 

the challenges adolescents to fulfill the task is very hard. So the adolescent need other people 

such as family, peers, and social environment, to fulfill the task of social development. 

The research problem is, is there significant between the function of peer on adolescents social 

development of X class at SMA Muhammadiyah Kediri in academic year 2014/2015? 

This research uses quantitative approach with subject is X class at SMA Muhammadiyah Kediri 

in academic year 2014/2015. In this research, taken entirety of the students are number of 25 

students. The data analysis technique used is the ppearson product moment correlation technique 

and calculated using SPSS 16.0 version. 

The result of research shows that average peer assessment function owned the students is 144,36 

with the frequency is 48% amounted to 12 students have good majority criteria. While the 

average assessment of adolescents social development of owned the students is 116,6 with the 

frequency is 40% amounted to 10 students have good majority criteria. And also shows the 

significant influence between function of peer to adolescents social development of X class at 

SMA Muhammadiyah Kediri in academic year 2014/2015. 

Based on research resuls is expected of aech students can able to choose the influence of peers 

that are positive and constructive. In order to students can develop a good social development 

appropriate with applicable norms. 

 

Key word : Function of peer, adolescents social development. 
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LATAR BELAKANG 

Masa remaja merupakan masa 

peralihan dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa (Santrock, 2003). Masa remaja 

juga merupakan suatu masa perkembangan 

yang penuh dengan berbagai tantangan baik 

itu dari segi fisik maupun segi psikis. 

Perkembangan sosial mencakup beberapa 

hal diantaranya norma kelompok, moral, dan 

tradisi atau kebiasaan yang ada. Semua itu 

bertujuan untuk menjadikan diri agar bisa 

berkomunikasi dan bekerja sama dengan 

lingkungan sosialnya 

Laursen (2005 : 137) menegaskan 

bahwa teman sebaya merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

pada masa-masa remaja. Perkembangan 

individu akan terbantu apabila anak 

memiliki teman yang secara sosial terampil 

dan bersifat suportif. Sedangkan teman-

teman yang suka memaksakan kehendak dan 

banyak menimbulkan konflik akan 

menghambat perkembangan (Santrock, 2004 

: 352).  

Dari uraian diatas maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh 

fungsi teman sebaya terhadap 

perkembangan sosial remaja 

 

METODE 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode korelasi dengan 

teknik analisis korelasional. Metode korelasi 

ini berkaitan dengan pengumpulan data 

untuk menentukan ada atau tidaknya 

pengaruh antara dua variabel atau lebih dan 

seberapakah tingkat kuat pengaruh (tingkat 

hubungan dinyatakan sebagai suatu 

koefisien korelasi). Sedangkan teknik 

analisis korelasional adalah teknik analisis 

statistik mengenai hubungan antara dua 

variabel atau lebih. 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. 

Menurut Arikunto (2006 : 24) Pendekatan 

kuantitatif adalah pendekatan yang 

menggunakan angka dan statistika sebagai 

alat untuk pengolahan data dan dasar 

pengambilan kesimpulan. Pemilihan 

pendekatan kuantitatif ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa dalam penelitian ini 

mengaitkan beberapa variabel, datanya 

kuantitatif (berupa angka) dikumpulkan 

melalui survei menggunakan instrumen 

angket yaitu teman sebaya dan 

perkembangan sosial remaja. Kesimpulan 

diambil berdasarkan sampel dari populasi. 

Instrumen dan teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan 

angket dalam bentuk skla psikologi. Dan 

teknik analisis datanya menggunakan rumus 

Product moment dengan bantuan program 

SPPS 16 for windows. 
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Validitas instrumen 

 Dari hasil uji coba instrumen angket 

fungsi teman sebaya diperoleh 38 item 

dalam kategori valid dan 8 item tidak valid 

sedangkan untuk perkembangan sosial 

remaja diperoleh 30 item valid dan 8 item 

tidak valid. 

 

Realibilitas instrumen 

Dari hasil uji reliabel fungsi teman 

sebaya dan perkembangan sosial remaja 

diperoleh diperoleh nilai reabilitas 

(Cronbach’s Alpha) sebesar 0,940 dan 

0,943. Karena nilai kedua variabel tersebut 

di atas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa 

alat ukur dalam penelitian ini reliabel. 

 

Uji Normalitas 

Dari output tabel uji normalitas 

diatas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi (Asym Sig 2 tailed) untuk 

variabel fungsi teman sebaya sebesar 0,849 

dan perkembangan sosial remaja 0,794. 

Karena signifikansi untuk kedua variabel 

lebih besar dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa distribusi data pada 

kedua variabel tersebut dinyatakan normal.  

 

Uji Linearitas 

Dari hasil output tabel ANOVA 

diatas dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi pada Deviation from linearity  

sebesar 0,285. Karena nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 (0,285 > 0,05) maka dapat 

disimpulkan fungsi teman sebaya dengan 

perkembangan sosial remaja terdapat 

hubungan linear.  

 

Uji Homogenitas 

Dari hasil perhitungan diketahui ( 

sig.( 2-tailed)) adalah 0,092, jadi bisa 

diambil keputusan variabel (X) fungsi teman 

sebaya dan variabel. 

 

HASIL PENELITIAN 

Setelah dilakukan analisis korelasi 

dan hasil uji statistik diperoleh hasil Rhitung 

sebesar 1,00. Dari hasil perhitungan atau 

rhitung kemudian dibandingkan dengan angka 

rtabel untuk N= 25 taraf signifikansi 5% dan 

diperoleh rtabel  sebesar 0,369. Hasilnya 

ternyata rhitung lebih besar dari rtabel yaitu 

1,00 > 0,369. maka berarti ada pengaruh 

yang signifikan. 

Dari hasil analisis penelitian yang 

telah dilakukan, dengan menunjuk siswa 

kelas X SMA Muhammadiyah Kediri tahun 

ajaran 2014/2015 sebagai subyek penelitian 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

fungsi teman sebaya terhadap 

perkembangan sosial remaja dapat 

disimpulkan bahwa, fungsi teman sebaya 

brpengaruh terhadap perkembangan sosial 

remaja. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh fungsi teman 

sebaya terhadap perkembangan sosial 

remaja siswa kelas X SMA Muhammadiyah 

Kediri Tahun Ajaran 2014/2015 dapat 
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diterima kebenarannya. Hal tersebut terbukti 

pada hasil perhitungan dari analisis data 

dengan menggunakan korelasi product 

moment dan bantuan program SPSS 16 for 

Windows, yang hasil perhitungan tersebut 

dapat diketahui bahwa r hitung  > r table pada 

taraf signifikan 5% atau dengan kata lain 

ada pengaruh yang signifikan antara fungsi 

teman sebaya terhadap perkembangan sosial 

remaja. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan hasil analisis data, 

maka penelitian ini dapat disimpulkan 

berikut: 

1. Dari hasil analisis data yang 

menunjukkan bahwa fungsi teman 

sebaya siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah Kediri tahun 

ajaran 2014/2015 ini, terdapat 

20% peserta didik memiliki  

fungsi teman sebaya yang sangat 

baik, 48% memiliki karakter yang 

baik, 28% memiliki karakter yang 

sedang, dan 8% memiliki fungsi 

teman sebaya yang kurang. Dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas 

peserta didik kelas X SMA 

Muhammadiyah Kediri memiliki 

fungsi teman sebaya yang baik.  

2. Dan hasil analisis data 

perkembangan sosial remaja 

siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah Kediri tahun 

ajaran 2014/2015 ini, terdapat 

24% peserta didik memiliki  

perkembangan sosial remaja yang 

sangat baik, 40% memiliki 

karakter yang baik, 20% memiliki 

karakter yang sedang, dan 4% 

memiliki perkembangan sosial 

remaja yang kurang. Dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas 

peserta didik kelas X SMA 

Muhammadiyah Kediri memiliki 

perkembangan sosial remaja yang 

baik. 

3. Ada pengaruh positif antara 

fungsi teman sebaya terhadap 

perkembangan sosial remaja. 
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