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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan tentang pergaulan teman sebaya yang 

mempengaruhi konsep diri siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya gejala–gejala yang nampak 

pada siswa yaitu mudah marah, sering mencela teman, bersikap pesimis, merasa tidak diperhatikan 

oleh teman dan orang tuanya, pola pergaulan disekolah yang cenderung bersifat melanggar peraturan, 

kurangnya penerimaan diri terhada keadaan fisiknya. Dimana anak sekarang lebih mempercayai 

temannya dari pada orang tuanya. Hal ini sering kali mempengaruhi konsep diri  perilaku anak. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahuai pergaulan teman sebaya  dan konsep diri siswa serta ada atau 

tidaknya pengaruh antara teman sebaya terhadap konsep diri.Penelitian ini merupakan tehik 

korelasional karena peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari 

keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. 

Penelitian ini menggunakan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di 

SMK Kartanegara Kediri yang berjumlah 370 siswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas X di SMK Kartanegara Kediri sebanyak 56 siswa, dengan teknik pengambilan sampel 

simple random sampling.Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis regresi linier 

sederhana.Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap 

konsep diri pada siswa kelas X di SMK Kartanegara Kediri Tahun Ajaran 2017/2018, dengan Fhitung 

92,865 > Ftabel 4,020.Berdsarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pergaulan 

teman sebaya terhadap konsep diri pada siswa kelas X di SMK Kartanegara Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018. Sehingga disarankan dalam upaya meningkatkan konsep diri dengan cara memberikan 

contoh secara langsung kepada siswa bagaimana cara memilih pergaulan taman sebaya dengan baik. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada umumnya, jumlah 

waktu yang dihabiskan oleh anak 

remaja bersama teman-temannya 

meningkat secara tajam. Dimana 

remaja menghabiskan waktunya 

lebih banyak dengan teman sebaya 

daripada dengan anggota keluarga 

atau dengan diri mereka sendiri. 

Dalam kenyataannya, remaja yang 

sekarang lebih banyak menghabiskan 

waktu dengan teman-teman mereka 

dari pada dengan orang tuanya. Hal 

ini di maksudkan untuk memperkuat 

tali persahabatan diantara mereka. 

Persahabatan yang 

ditunjukkan oleh para remaja 

sekarang memiliki maksud untuk 

mencapai hal yang menyenangkan 

dan harmonis juga untuk 

meningkatkan  tingkat harga-diri 

yang lebih tinggi, mengatasi 

kesepian yang dialami, serta untuk 

memiliki keterampilan-keterampilan 

sosial yang lebih matang, dan 

bertindak lebih baik di sekolah dari 

pada remaja yang kurang dalam 

berteman. Selama remaja itu sadar 

untuk saling memahami didalam 

persahabatannya maka maksud dan 

tujuan yang diingingkan akan dapat 

dicapai. 

Teman sebaya merupakan 

suatu hubungan yang mana terjalin 

ikatan persaudaraan diantara kedua 

individu yang memilki ciri khas yang 

sama dan saling memberikan 

pengaruh kepada individu yang 

menjalani. Menurut Santrock 

(2003:219) kawan-kawan sebaya 

(peers) adalah anak-anak atau remaja 

yang memiliki tingkat  usia atau 

tingkat kedewasaan yang sama, maka 

teman-teman sebaya tersebut dapat 

mempengaruhi pembentukan konsep 

diri karena dalam tingkatan usia dan 

kedewasaan yang relatif sama. 

Menurut Hurlock (1990:58) 

memberikan pengertian tentang 

konsep diri sebagai gambaran yang 

dimiliki orang tentang dirinya. 

Konsep diri ini merupakan gabungan 

dari keyakinan yang dimiliki 

individu tentang mereka sendiri yang 

meliputi karakteristik fisik, 

psikologis, sosial, emosional, 

aspirasi dan prestasi. 

Menurut D. Brooks bahwa 

Pengertian Konsep Diri adalah 

pandangan dan perasaan kita tentang 

diri kita (Rakhmat, 2005:105). 

Sedangkan Centi (1993:9) 

mengemukakan Konsep diri(self-

concept) tidak lain tidak bukan 

adalah gagasan tentang diri sendiri, 

konsep diri terdiri dari bagaimana 
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kita melihat diri sendiri sebagai 

pribadi, bagaimana kita merasa 

tentang diri sendiri, dan bagaimana 

kita menginginkan diri sendiri 

menjadi manusia sebagaimana kita 

harapkan. Konsep diri didefinisikan 

secara umum sebagai keyakinan, 

pandangan atau penilaian seseorang, 

perasaan dan pemikiran individu 

terhadap dirinya yang meliputi 

kemampuan, karakter, maupun sikap 

yang dimiliki individu (Rini, 2002). 

Dari hasil pengamatan 

peneliti selama Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) di Sekolah 

Menengah Kejuruhan (SMK) 

Kartanegara Kediri ditemukan 

permasalahan tentang pergaulan 

teman sebaya yang mempengaruhi 

konsep diri siswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya gejala–

gejala yang nampak pada siswa yang 

di teliti diantaranya siswa tersebut 

mudah marah, sering mencela teman, 

bersikap pesimis, merasa tidak 

diperhatikan oleh teman dan orang 

tuanya, pola pergaulan disekolah 

yang cenderung bersifat melanggar 

peraturan, kurangnya penerimaan 

diri terhada keadaan fisiknya. 

Dimana orang tua mereka tidak 

mengetahui permasalahan tersebut 

dan mereka cenderung terus 

berpaling kepada teman sebaya 

mereka untuk keamanan dan 

dukungan sosial. Sementara anak-

anak usia sekolah dasar melihat 

kepada orang tua untuk mendapatkan 

dukungan seperti itu, saat ini menjadi 

titik permasalahan yang sering kali 

mempengaruhi konsep diri  perilaku 

anak. Terkadang anak sekarang lebih 

mempercayai temannya dari pada 

orang tuanya. 

Berdasarkan gejala-gejala 

atau fenomena yang telah disebutkan 

penulis tertarik ingin melakukan 

suatu penelitian ilmiah dengan 

judul“Pengaruh Teman Sebaya 

terhadap Konsep Diri Siswa Kelas X 

SMK Kartanegara Kediri Tahun 

Ajaran 2017-2018” 

 

II. METODE 

 Pengertian variabel 

pengertian diatas, maka variabel 

dalam penelitian ini  dikelompokkan 

sebagai berikut: 

a. Variabel bebas (X)  : 

Pergaulan teman sebaya 

b. Variabel terikat (Y) : 

Konsep diri 

Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian 

kuantitatif  dan teknik yang diambil 

adalah teknik penelitian 

korelasi.Penelitian korelasimenurut 

Arikunto (2010:4) adalah suatu 
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penelitian yang melibatkan tindakan 

pengumpulan data guna menentukan 

apakah ada hubungan dan tingkat 

hubungan antara dua variabel atau 

lebih..Pada desain ini pengambilan 

sampel penelitian menggunakan 

teknik simple random sampling. 

Menurut Riduwan (2013:12) simple 

random sampling adalah cara 

pengambilan sampel dari anggota 

populasi dengan menggunakan acak 

tanpa memperhatikan strata 

(tingkatan) dalam anggota populasi 

tersebut. Populasidengan jumlah 370 

siswa yang akan diteliti 

diberikanangket. Dalam penelitian 

ini, sampel diaambil menggunakan 

jenis sampel proporsional yang mana 

diambil 15% dari jumlah populasi 

yaitu 370 x 15% = 56 siswa.Jadi 

dalam penelitian ini, populasiyang 

diteliti diberikan 

angket,kemudianakan didapatkan 

sampel penelitian dengan 

menggunakan jenis sampel 

proporsional.  

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dimana data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara 

deskriptif dan inferensial. Analisis 

inferensial digunakan untuk menguji 

hipotesis. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier sederhana. Sebelum 

melakukan uji hipotesis, sesuai 

dengan ketentuan bahwa dalam uji 

regresi linier sederhana harus 

dilakukan uji asumsi klasik. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas X SMKKARTANEGARA 

Kediri yang terdiri dari 10 kelas 

dengan jumlah keseluruhan 370 

siswa. Berdasarkan populasi diatas 

dengan jumlah keseluruhan 370 

siswa kelas X SMK 

KARTANEGARA Kediri dan teknik 

sampling yang digunakan yaitu 

simple random sampling, terdapat 56 

siswa dari kelas X yang dijadikan 

sampel penelitian. Pengambilan 

sampel penelitian diambil secara 

acak tanpa memperhatikan strata 

(tingkatan)  dalam anggota populasi 

tersebut. 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Prosedur merupakan langkah-

langkah yang akan dilakukan peneliti 

dalam menganalisis data yang telah 

terkumpul. Menurut Arikunto 

(2010:278) “Analisis data dilakukan 

setelah data terkumpul yang meliputi 

3 langkah yaitu persiapan, tabulasi, 

dan penerapan data sesuai dengan 

pendekatan penelitian”.Untuk 

menganalisis data yang terkumpul, 
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peneliti menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif karena 

mengolah data untuk menguji 

hipotesis berbentuk angka atau 

teknik statistik. Setelah pengumpulan 

data, data yang diperoleh kemudian 

dianalisis secara deskriptif dan 

inferensial, dimana analaisis 

inferensial digunakan untuk menguji 

hipotesis. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier sederhana.  

1. Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas  

  Uji normalitas ini 

digunakan untuk 

memperlihatkan bahwa data 

sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Dalam hal ini peneliti 

menggunakan uji 

Kolmogorov‐Smirnov test 

(K‐S) dan dalam 

perhitungannya dibantu 

programSPSS versi 21.0 

dengan taraf signifikasi 5%. 

Tabel 1 

Hasil Uji Normalitas 

No Variabel Sig α Keterangan 

1 Pergaulan 

Teman 

Sebaya 

0,497 0,05 Normal 

2 Konsep 

Diri 

0,381 0,05 Normal 

Sumber data : Output SPSS 

 

Dari data hasil pengujian 

normalitas yang telah dilakukan 

diketahui bahwa nilai Sig. pergaulan 

teman sebayadan konsep dirimasing-

masing sebesar0,497 dan 0,381.  

Berdasarkan ketentuan apabila nilai 

sig. > 0,05 maka dapat diartikan 

bahwa data berdistribusi normal. 

Maka dapat disimpulkan bahwa data 

pergaulan teman sebayadan konsep 

diriberdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas 

varians digunakan untuk 

mengetahui seragam atau 

tidaknya variasi sampel-

sampel yang diambil dari 

populasi yang sama dalam 

penelitian. Berikut hasil uji 

homogenitas yang 

perhitungannya dibantu 

dengan program SPSS for 

windows versi 21 yang 

ditunjukkan pada Tabel 2 di 

bawah ini: 

Tabel 2. 

 Uji Homogenitas 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,610 1 110 ,436 

 

Hasil uji homogenitas varians 

dapat dilihat dari tabel 2, 

menunjukkan hubungan pergaulan 

teman sebaya dengan konsep diri 
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diperoleh nilai sig 0,436> 0,05. Dari 

hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa menunjukkan  bahwa data 

penelitian di atas homogen karena 

mempunyai varians yang sama. 

2. Hasil Analisis Data 

Setelah mengetahui bahwa 

data berdistribusi normal dan 

tidak heteroskedatisitas, atau 

dengan kata lain asumsi klasik 

terpenuhi, maka selanjutnya 

adalah melakukan regresi linier 

sederhanayang nantinya 

digunakan untuk menguji 

hipotesis. Berikut hasil uji regresi 

linier sederhanayang diperoleh 

dengan menggunakan SPSS. 

Tabel 3 

Hasil Analisis Regresi Linear 

Sederhana 

Coefficients
a 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 18,209 6,620  2,908 ,005 

Teman 

Sebaya 
,715 ,074 ,795 9,637 ,000 

a. Dependent Variable: Konsep Diri 

 
    Sumber data : Output SPSS 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, 

maka didapat persamaan regresi 

linier sederhana sebagai berikut : 

 

 

Berdasarkan tabel 3 

menunjukkan bahwa persamaan 

regresi linear berganda yang 

diperoleh dari hasil uji analisis yaitu 

Y = 18,209+ 0,715X1 + e persamaan 

regresi tersebut mempunyai makna 

sebagai berikut : 

1. Konstanta = 18,209 

Jika variabel pergaulan teman 

sebaya = 0 atau tetap, maka 

konsep diriakan menjadi 18,209 

2. Koefisien X1 = 0,715 

Setiap peningkatan pergaulan 

teman sebayaseseorang maka 

konsep diriakan meningkat 

sebesar 0,715. Sebaliknya, 

jikapergaulan teman 

sebayaseseorang menurun maka 

konsep diriakanmenurun sebesar 

0,715. 

Tabel 4 

Hasil Uji Hipotesis 
ANOVAa 

Model Sum of 

Square

s 

D

f 

Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressi

on 

2545,4

22 
1 

2545,4

22 

92,86

5 

,00

0
b
 

Residual 
1480,1

31 

5

4 
27,410 

  

Total 
4025,5

54 

5

5 

   

a. Dependent Variable: Konsep Diri 

b. Predictors: (Constant), Teman Sebaya 

Tabel 5 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Y = 18,209+ 0,715X1 + e 
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1 ,795
a
 ,632 ,626 5,23544 

a. Predictors: (Constant), Teman Sebaya 

b. Dependent Variable: Konsep Diri 

 

3. Interprestasi Analisis Data 

Berdasarkan hasil pada tabel 

4, diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,000< 0,05atau Fhitung 92,865> 

Ftabel 4,020maka H0 ditolak Ha 

diterima. Hal ini berartiterdapat 

pengaruh pergaulan teman 

sebayaterhadap konsep diri pada 

siswa Kelas X SMK Kartanegara 

Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018.Dilihat dari besarnya 

koefisien determinasipada tabel 5 

adalah 0,632. Hal ini besarnya 

pergaulan teman 

sebayamenjelaskan konsep 

dirisebesar 63,2%, dan sisanya 

36,8% dijelaskan variabel lain yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini. 

4. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian 

regresi linier sederhana diperoleh 

nilai signifikan sebesar 0,000 < 

0,05 atau Fhitung 92,865 > Ftabel 

4,020 maka H0 ditolak Ha 

diterima. Hal ini berartiterdapat 

Pengaruh Pergaulan Teman 

Sebaya terhadap Konsep Diri 

pada Siswa Kelas X SMK 

Kartanegara Kediri Tahun Ajaran 

2017/2018.  Dilihat dari besarnya 

koefisien determinasi adalah 

0,689. Hal ini besarnya pergaulan 

teman sebayamenjelaskan konsep 

dirisebesar 63,2%, dan sisanya 

36,8% dijelaskan variabel lain 

yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

 

IV. PENUTUP 

Konsep dirimerupakan 

pandangan menyeluruh tentang 

totalitas diri baik positif maupun 

negatif mengenai dimensi fisik, 

psikis, sosial, pengharapan, dan 

penilaian terhadap diri 

sendiri.Konsep diri ini merupakan 

gabungan dari keyakinan yang 

dimiliki individu tentang mereka 

sendiri yang meliputi karakteristik 

fisik, psikologis, sosial, emosional, 

aspirasi dan prestasi.Sedangkan 

teman sebaya merupakansuatu 

hubungan yang mana terjalin ikatan 

persaudaraan diantara kedua individu 

yang memilki ciri khas yang sama 

dan saling memberikan pengaruh 

kepada individu yang 

menjalani.Remaja yang memiliki 

konsep diri yang positif dan memiliki 

kebutuhan untuk berteman yang kuat 

akan disukai dan diterima kawan 

sebaya atau kelompok dimana 

individu itu bergaul. Sebagai 

akibatnya, mereka akan merasa 

senang apabila diterima dan 
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sebaliknya akan merasa sangat 

tertekan dan cemas apabila 

dikeluarkan dan diremehkan oleh 

kawan-kawan sebayanya atau 

kelompoknya. 

Berdasarkan temuan hasil 

penelitian menyatakan bahwa ada 

pengaruh  teman sebayaterhadap 

konsep diri pada siswa kelas X di 

SMK Kartanegara Kediri Tahun 

Ajaran 2017/2018, dengan Fhitung 

92,865 > Ftabel 4,020. Dimana teman 

sebaya memiliki pengaruh yang kuat 

dengan arah positifterhadap konsep 

diri yang artinya semakin tinggi 

pergaulan teman sebaya siswa maka 

konsep diri siswa semakin tinggi. 
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