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MOTTO 

 

“The intelligent people can lose because of the tenacity of the fools”. 

“Orang cerdas dapat kalah karena keuletan orang bodoh”. 
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PERAN TEMAN SEBAYA DALAM MOTIVASI BELAJAR SISWA 

KELAS XII SMA AL MUSLIM 

 

RIZKA ADINDA 

XII IPS, SMA AL MUSLIM 

161710141 

 

ABSTRAK 

 

           Secara umum teman sebaya adalah hubungan individu pada anak-anak 

atau remaja dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang 

relatif besar dalam kelompoknya. Teman sebaya ternyata dapat berperan dalam 

motivasi belajar siswa kelas XII SMA Al Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana peran teman sebay dalam motivasi belajar siswa kelas 

XII di kalangan SMA Al Muslim.  

           Metode yang dipakai peneliti merupakan metode deskriptif kualitatif yang 

merupakan metode yang terbebas dari statistika maupun hitung hitungan 

lainnya. Melainkan peneliti akan melakukan observasi, wawancara, atau 

interview untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara mendalam. 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel    

tunggal, yaitu peran. Populasi dari penelitian ini adalah delapan siswa kelas XII 

SMA Al Muslim Tambun berdasarkan teknik simple random sampling. Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 12 

pertanyaan, observasi serta dokumentasi demikelengkapan dan kemurnian data.
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PERAN TEMAN SEBAYA DALAM MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS XII DI 

KALANGAN SMA AL MUSLIM 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Setiap manusia yang ada di bumi ini telah diperintahkan oleh Allah 

S.W.T. untuk menuntut ilmu, seperti yang dilakukan setiap pelajar di 

sekolah. Sebagaimana seperti yang tercantum dalam sebuah hadits yang 

berbunyi: 

َطلَُب اْلِعْلم فَْرْيَضةً َعلى   ْعْن اَنٍَس اِْبُن َماِلٍك قََل قَاَل َرُسْول هللا صلى هللا عليه وسلـم

 ْيِر ْلَجْوَهَرولَلْؤلَُؤ َوالذََّهبَ ُكّل ُمْسِلٍم ووِضًع الِعْلِم ِعْنَد َغْيُرأْهِلِه َكُمِقلِِّد اْلَخنَا زِ 

 

Artinya: 

"Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: Mencari ilmu 

itu wajib bagi setiap muslim, memberikan ilmu kepada orang yang bukan 

ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara, atau 

emas" HR.Ibnu Majah 
 

Kegiatan utama pelajar di sekolah ialah untuk mempelajari hal baru, atau 

yang kita sebut dengan belajar. Dalam proses belajar, tentunya para pelajar 

sangat membutuhkan hal yang dapat memotivasikan dirinya untuk semangat 

dalam menuntut ilmu. Semakin mereka semangat, maka semakin mudah 

pula pelajaran dapat dicerna oleh mereka. 
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Terdapat banyak hal yang dapat meningkatkan semangat tersebut. Mulai 

dari suasana belajar, metode pembelajaran yang dipakai oleh sang guru, 

lokasi pembelajaran, bagaimana sifat sang guru, bahkan sampai peran teman 

sebaya di sekolah pun sangat mempengaruhi motivasi mereka dalam 

mengikuti proses belajar di sekolah. 

Teman sebaya adalah sekelompok anak atau remaja yang memiliki usia 

atau tingkat kematangan yang hampir sama. Mu'tadin dalam Salito Wirawan 

(2008:31) menjelaskan bahwa teman sebaya adalah kelompok orang yang 

seumur dan mempunyai kelompok sosial yang sama, seperti teman sekolah1. 

Pada dasarnya ada beberapa jenis teman sebaya, karena adanya teman 

sebaya ini didasari oleh kesamaan hobi, tujuan, pikiran, dan seringnya 

bertemu. Dan tentunya teman sebaya memiliki karakteristik yang berbeda-

beda. Perbedaan karakter inilah yang akan mempengaruhi dalam banyak hal, 

terutama dalam motivasi belajar.  

Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif. Namun dapat pula 

berupa pengaruh negatif. Sebaiknya, para pelajar mencari teman sebaya 

yang dapat membuatnya termotivasi untuk belajar dan mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Teman yang rajin akan membuat mereka rajin, 

yang mana mereka akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, 

teman yang bermalas-malasan akan membuat mereka menjadi pemalas pula, 

yang akan membuat mereka menjadi tidak tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Kelompok teman sebaya mempunyai fungsi dalam proses belajar, karena 

dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya yaitu sebagai sumber 

informasi, sebagai teman berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dalam 

proses belajar, sebagai tempat untuk belajar kelompok, mengemukakan 

pendapat dan untuk meningkatkan kemampuan dalam penalaran. 

                                                           
1 Wirawan, Salito. 2008. Psikologi Remaja. Jakarta: Raja Arafindo 
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Menurut Surakhmad, (2003 : 14) waktu belajar dapat dilakukan 

berinteraksi sosial dengan temannya dengan cara sebagai berikut: 

Dalam proses berinteraksi sosial dengan teman sebaya sangat mungkin 

dapat mempengaruhi hal - hal yang positif, bertukar pikiran, berbagi 

informasi atau pendapat. Hal ini sangat baik dalam memberikan perubahan 

dalam hasil belajar siswa2.  

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai 3(Sardiman, 1986: 

75). 

Motivasi dalam belajar sangat penting artinya untuk mencapai tujuan 

proses belajar mengajar yang diharapkan, sehingga motivasi siswa dalam 

belajar perlu dibangun. 

Menurut Nasution (1982:77) motivasi memiliki tiga fungsi yaitu: 

1. Mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

3. Menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai 

tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat 

bagi tujuan tersebut4. 

 

Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. Motivasi 

yang lebih baik dalam beajar akan menunjukkan hasil yang baik, dengan 

                                                           
2 Surakhmad, Winarno. 2003. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito 
3 Sardiman. 1986. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: CV.Rajawali 
4 Nasution. 1982. Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar – Mengajar. 
Jakarta: Bumi Aksara 



4 
 

 

kata lain bahwa dengan usaha yang tekun yang didasari adanya motivasi, 

akan dapat melahirkan prestasi yang baik. 

McClelland dan Atkinson dalam Sri Esti (1987: 161) mengemukakan 

bahwa motivasi yang paling penting untuk psikologis pendidikan adalah 

motivasi berprestasi, dimana seseorang cenderung untuk berjuang mencapai 

sukses atau memilih kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses atau 

gagal. Intensitas motivasi siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian 

prestasi belajar siswa tersebut.5 

 

Tidak dapat kita hindari bahwa peran teman sebaya dapat menjadi salah 

satu motivasi siswa dalam belajar. Oleh sebab itu peneliti ingin mengupas 

dalam Karya Tulis Ilmiah ini masalah "Peran Teman Sebaya Dalam 

Motivasi Belajar Siswa SMA Al Muslim".  

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari latar belakang ini penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran teman sebaya dalam motivasi belajar siswa kelas xii 

2. Bagaimana cara memilih teman sebaya agar dapat meningkatkan 

semangat belajar siswa kelas xii 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Dari identifikasi masalah diatas penulis mencoba membatasi 

permasalahan penelitian yaitu "PERAN TEMAN SEBAYA DALAM 

MOTIVASI BELAJAR SISWA AL MUSLIM  KELAS XII" 

 

                                                           
5 McClelland, D.C. 1987. Human Motivation. New York: Cambridge University 
Press 
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D. PERUMUSAN MASALAH 

Dari identifikasi masalah penulis merumuskan masalah sebagai berikut 

"Bagaimana peran teman sebaya dalam motivasi belajar siswa kelas xii?" 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui bagaimana cara memilih teman sebaya agar dapat 

meningkatkan semangat belajar siswa kelas xii. 

 

2. Tujuan Khusus 

 

Mengetahui bagaimana peran teman sebaya dalam motivasi belajar siswa 

kelas xii. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa teman sebaya 

dapat berperan dalam motivasi belajar siswa kelas XII SMA Al Muslim. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian peran 

 

Istilah peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai 

arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat.  

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan 

antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan sebaliknya6.  

Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga 

hal yaitu: 

 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

                                                           
6 Soerjono, Soekanto. 2009. Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali 
Pers 
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3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat7.  

 

 

Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran 

memiliki ciri ciri: 

 

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan. 

2.  Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain. 

3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran). 

4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain. 

5. Peran masyarakat : sebagai subyek. 

 

Struktur peran dibagi menjadi dua yaitu: 

 

1. Peran Formal (peran yang nampak jelas) 

 

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar 

terdapat dalam keluarga.  

 

2. Peran Informal (peran tertutup) 

 

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak 

ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional 

individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal 

yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal. 

 

 

 

 

                                                           
7 Levinso dan Soekanto. 2009. Peranan Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers 
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2. Pengertian Teman Sebaya 

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia teman sebaya diartikan sebagai 

kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. 

Santrock (2007:55) mengatakan, bahwa kawan-kawan sebaya adalah anak-

anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang 

lebih sama8. 

 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teman 

sebaya adalah hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkat 

usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam 

kelompoknya.  

 

 

3.  Pengertian Motivasi Belajar 

 

Menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau 

pengalaman (Wisnubrata, 1983:3). Sedangkan menurut Moh. Surya 

(1981:32), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman individu itu sendiri dalaminteraksinya dengan lingkungan9. 

Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua pengertian di atas, bahwa pada 

prinsipnya, belajar adalah perubahan dari diri seseorang. 

Dari uraian yang tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik 

dari dalam diri maupun dari luar siswa (dengan menciptakan serangkaian 

usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu) yang menjamin 

                                                           
8 Santrock, John W. 2007. Perkembangan Anak. Jakarta: PT. Erlangga 
9 Moh. Surya. 1981. Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran. Bandung: PPB - IKIP 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pentingnya-media-dalam-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-motivasi-belajar/
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kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.  

 

B. PENYAJIAN HIPOTESIS 

Jadi peneliti memiliki hipotesis  yaitu peran teman sebaya sangat 

mempengaruhi motivasi belajar. Baik sebagai faktor pendukung maupun 

faktor penghambat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah peran teman sebaya mempengaruhi siswa     

kelas 12 SMA Al Muslim dalam motivasi belajar mereka 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh peran teman sebaya dalam 

motivasi belajar siswa kelas 12 SMA Al Muslim 

c. Untuk mengetahui bagaimana cara siswa kelas 12 SMA Al Muslim 

dalam memilih teman sebaya yang dapat memotivasi belajar mereka 

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

 

1. Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Al Muslim, 

Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. 

Sekolah Menengah Atas Al Muslim ini merupakan Sekolah Menengah 

Atas khusus untuk pemeluk agama islam, yang mana sesuai dengan 

namanya "al muslim". Sekolah Menengah Atas ini merupakan lanjutan 

dari tingkatan Al Muslim sebelumnya, yaitu Sekolah Menengah Pertama 

Al Muslim yang gedungnya dekat dengan Sekolah Menengah Atasnya.  

2. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus 2018 sampai dengan 

September 2018. Kegiatan dan tahapan-tahapan penelitian yang telah 

dipersiapkan dan dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 3 1. Waktu Penelitian 

NO KEGIATAN 

BULAN / MINGGU KE- 

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 

4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 

1 Penentuan Judul                             

2 Penentuan Pembimbing                             

3 Bimbingan Bab 1, 2, 3                             

4 
Bimbingan Bab 4, 5, dan 
kelengkapannya                             

5 Sidang                             

6 Revisi                             

7 Terakhir Pengumpulan                             

 

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif yang merupakan metode yang terbebas dari statistika maupun 

hitung hitungan lainnya. Melainkan peneliti akan melakukan observasi, 

wawancara, atau interview untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

secara mendalam. 

Dengan metode kualitatif, peneliti akan jauh lebih banyak 

mendapatkan poin poin penting dari informasi yang dibutuhkan 

dibandingkan dengan metode kuantitatif. Apabila seorang peneliti 

menggunakan metode kualitatif ini, ia pasti akan menafsirkan dan 

menjabarkan semua hasil penelitiannya ke dalam bentuk tulisan yang 

memperjelas semua hasil penelitiannya. Sehingga semua informasi yang ia 

dapat akan lebih akurat dibandingkan dengan bentuk angka. 

Penelitian ini mencoba untuk memberi gambaran mengenai peran 

teman sebaya dalam motivasi belajar siswa kelas 12 dikalangan SMA Al 

Muslim sebagai salah satu kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif, yang mana informasi berasal dari fakta dan data 
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dilapangan yang dihasilkan dari proses wawancara peneliti terhadap 

narasumber yang dituju. 

Lokasi penelitian dipilih karena sesuai dengan informasi yang ingin 

didapat dalam penelitian ini, yang mana juga merupakan sebuah lapangan 

untuk dilakukannya wawancara serta mengamati apa yang terjadi 

didalamnya.  

Penelitian ini secara umum mengambil tempat pada suatu sekolah 

yaitu SMA Al Muslim sebagai lokasi penelitian dan kelas 12 sebagai 

tingkatan pendidikan yang dituju dalam penelitian ini. Dengan demikian, 

penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan mendeskripsikan tentang peran teman sebaya dalam 

motivasi belajar siswa kelas 12 di kalangan SMA Al Muslim, Kecamatan 

Tambun Selatan.  

 

D. SUMBER DATA  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari 

sumber asli atau pihak pertama. Pihak pertama dalam penelitian ini ialah 

siswa kelas 12 SMA Al Muslim. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang telah 

diperoleh sebelumnya oleh penulis. Data sekunder dalam penelitian ini 

berupa penjelasan dan tabel. 

 

E. SITUASI SOSIAL & TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 
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Situasi sosial adalah setiap situasi di mana terdapat saling hubungan 

antara manusia yang satu dengan yang lain, di mana terjadi interaksi 

sosial. 

Menurut M. Sheriff, situasi sosial terbagi menjadi dua golongan, yaitu 

situasi kebersamaan dan situasi kelompok sosial. 

1. Situasi kebersamaan 

Situasi kebersamaan merupakan situasi dimana sejumlah orang 

berkumpul dan belum saling mengenal satu sama lain. Dalam situasi ini 

hubungan timbal balik antar individu belum terjadi dengan teratur, 

sehingga interaksi sosial  tidak mendalam. 

2. Situasi kelompok sosial 

Situasi kelompok sosial merupakan situasi di dalam suatu kelompok, 

di mana kelompok sosial tempat orang-orang berinteraksi yang merupakan 

suatu keseluruhan tertentu, seperti kumpulan, partai, yang anggota-

anggotanya saling berhubungan satu sama lain dengan lebih mendalam 

dan lama. 

Situasi sosial dalam penelitian kualitatif merupakan pacuan 

berjalannya proses pengumpulan data. Adapun situasi sosial menurut 

Spradley dan Sugiono terbagi menjadi tiga elemen, yaitu tempat, pelaku 

dan aktivitas yang dalam penelitian ini siswa kelas 12 SMA Al Muslim 

beserta bagaimana peran teman sebaya dalam motivasi belajar mereka. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini diperoleh melalu teknik 

pengambilan sampel acak sederhana. Menurut Kerlinger (2006:188), 

simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi 

atau semesta dengan cara tertentu, sehingga anggota populasi atau semesta 

tersebut memiliki peluang yang sama untuk terpilih dan terambil. 
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F. INSTRUMEN & TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan orang, tempat, atau pun benda yang 

diamati dalam suatu penelitian yang bersangkutan. Adapun dalam 

penelitian ini subjeknya adalah siswa kelas 12 SMA Al Muslim. 

2. Informasi Penelitian 

 Untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan mendalam 

dalam sebuah penelitian, maka dibutuhkan seseorang atau beberapa 

informan yang akan memberikan informasi yang bersangkutan dengan 

penelitian yang dilakukan sang peneliti. Data dan jawaban dari informan 

akan sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya dengan 

baik. 

Menurut Moleong (2016:132) dalam buku Metode Penelitian 

Kualitatif, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian10. 

Menurut Andi (2010:147) dalam buku Menguasai Teknik - Teknik 

Koleksi Data Penelitian Kualitatif, informan adalah orang yang 

diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari 

suatu objek penelitian11. 

Informasi yang diberikan informan akan menjadi dasar pengolahan 

data. Bantuan dari informan juga akan menjadi penentu keberhasilan 

dalam sebuah penelitian.  

Tentunya peneliti akan melakukan teknik dalam memperoleh data 

yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

                                                           
10 Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya 
11 Prastowo, Andi. 2010. Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian 
Kualitatif. Jogjakarta: DIVA Press 
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1. Teknik Observasi 

Menurut Namawi dan Martini (1992:74), "observasi merupakan 

pengamatan juga pencatatan secara sistematik yang terdiri dari unsur-

unsur yang muncul dalam suatu gejala yang dalam objek penelitian. 

Hasilnya akan dilaporkan ke dalam sebuah laporan yang disusun 

sistematis sesuai dengan aturannya."  

Dengan dilakukannya teknik observasi dalam penelitian ini, peneliti 

akan dapat melihat atau mengamati secara langsung bagaimana peran 

teman sebaya dalam motivasi belajar siswa kelas 12 SMA Al Muslim.   

 

2. Teknik Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) mengemukakan 

bahwa, "wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu." 

Ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti sudah mengetahui 

informasi yang hendak dicari dan sudah menyiapkan daftar pertanyaan 

yang sistematis  yang akan diserahkan kepada informan. Peneliti juga 

menyiapkan alat bantu dalam proses wawancaranya, berupa kamera, tape 

recorder, ataupun alat bantu lainnya. 

Sementara dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti cenderung tidak 

mengetahui informasi apa yang ingin digali, dan bersifat spontan atau 

bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang spesifik. 

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

merupakan wawancara terstruktur demi terkumpulnya informasi yang 

faktual dan dibutuhkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disiapkan oleh peneliti untuk pihak yang bersangkutan, yaitu siswa kelas 
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12 SMA Al Muslim. Berikut kisi-kisi instrumen wawancara yang akan 

dipakai peneliti dalam penelitian ini: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEKNIK DOKUMENTASI 

Menurut Sugiyono (2013:240), "dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu." Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni 

yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen 

NO PERTANYAAN SASARAN 
PERTANYAAN 

1 Apakah anda memiliki kelompok belajar di sekolah? Siswa 

2 Bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap proses 
pembelajaran anda disekolah? 

Siswa 

3 Menurut anda sifat teman yang seperti apa yang dapat 
memberi anda motivasi untuk belajar? 

Siswa 

4 Apakah anda dan teman anda saling bersaing dalam meraih 
prestasi atau peringkat? 

Siswa 

5 Jika teman anda mendapatkan nilai yang lebih besar di atas 
anda, apakah anda termotivasi? 

Siswa 

6 Apa yang akan anda lakukan ketika mengetahui bahwa teman 
anda memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan anda? 

Siswa 

7 Apakah teman anda sering mengajak anda untuk belajar 
bersama? 

Siswa 

8 Apakah jumlah siswa dalam suatu kelas dapat mempengaruhi 
motivasi belajar anda? 

Siswa 

9 Apakah anda dan teman anda saling membantu dalam 
pembelajaran? 

Siswa 

10 Apakah teman anda pernah mengajak anda untuk pergi ke 
tempat yang dapat menambah ilmu pengetahuan? seperti 
perpustakan nasional,  museum dan sebagainya? 

Siswa 

11 Apakah anda dan teman anda berada pada suatu organisasi 
atau ekstrakulikuler yang sama? 

Siswa 

12 Menurut anda pentingkah peran teman sebaya dalam motivasi 
belajar anda di sekolah? 

Siswa 
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merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif. 

Teknik dokumentasi dipakai peneliti sebagai gambaran bagaimana 

proses pelaksaan penelitian berlangsung. Dengan teknik dokumentasi, 

peneliti melakukan pengambilan gambar dalam proses wawancara yang 

dilakukannya terhadap informan. 

 

G. ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi 

informasi yang mudah dipahami yang nantinya dapat digunakan untuk 

membuat kesimpulan penelitian. 

Adapun menurut Nasution, "Analisis data adalah proses penyusunan 

data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti bahwa 

menggolongkannya ke dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi 

artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau 

pola, serta mencari hubungan antara berbagai konsep." 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif merukan 

teknik penggambaran atau mendeskripsikan data-data yang telah 

diperoleh. Penyajian data dituangkan ke dalam bentuk grafik, tabel, 

presentase, diagram dan lain-lain.   
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. LATAR PENELITIAN 

 

1. SEJARAH PENDIRIAN DAN PERKEMBANGAN SEKOLAH  

 

Atas dasar keinginan untuk berpatisipasi dan peduli terhadap 

masyarakat Tambun khususnya pada pendidikan generasi muslim, 

maka didirikanlah Yayasan Al Muslim pada tanggal 26 Maret 1979 

oleh DR. Ir. Muslimin Nasution, APU dan Ir. H. Buchori. Pada 

awalnya, Yayasan Al Muslim lebih mengarah pada peningkatan 

kualitas pendidikan melalui jalur sekolah dan majelis ta’lim serta 

pemberian santunan pada kaun dhuafa. 

 

Sadar akan kebutuhan dan tuntutan perlunya lembaga pendidikan 

berkualitas, yang berorientasi pada pengembangan fitrah manusia baik 

fitrah jasadiyah maupun ruuhiyah dan fungsi manusia baik sebagai 

hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah, yayasan Al Muslim 

mendirikan sekolah : 

 

1. SMEA Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran1986/1987. 

2. SDI Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 1994/1995. 

3. SLTP Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 1996/1997. 

4. TKI Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 1997/1998. 

5. SMU Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 1999/2000. 

6. AMIK Al Muslim, dimulai pada tahun pelajaran 

2002/2003. 
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Untuk meraih hasil yang maksimal dari proses pendidikan, 

dikembangkan pola pendidikan satu hari penuh, dengan kurikulum 

yang terintegrasi antara pendidikan iman, pendidikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pendidikan fisik serta pendidikan 

kepemimpinan. Dengan proses pembelajaran yang mengacu pada 

pendekatan learning by doing, dimana membutuhkan kreatifitas, 

inisiatif dan disiplin bukan hanya dari siswa tetapi juga dari guru, 

maka membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan. Bukan hanya ruang kelas/laboratorium yang kami 

gunakan sebagai tempat belajar, tapi juga lingkungan pendidikan 

seluas 3,7 Ha. 

 

Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Al Muslim 

Tambun, Yayasan Al Muslim Tambun menyediakan fasilitas yang 

lengkap, antara lain: 

 

1. Gedung dan ruang belajar representatif 

2. Tenaga pengajar yang profesional di bidangnya 

3. Sarana ibadah 

4. Tempat bermain yang dilengkapi dengan sarana outbond 

5. Lahan praktik berkebun sebagai sarana Green Education 

6. Lab IPA, bahasa, serta komputer 

7. Perpustakaan sekolah 

8. Lapangan sekolah 

9. Aula 

10. Asuransi 

11. Kantin sekolah 

12. Makan siang 

13. Rumah pohon 

14. Pendopo 

15. CCTV 
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16. LCD Proyektor 

17. Keamanan 

18. Lahan parkir yang luas 

19. Antar jemput siswa 

20. Tenaga kebersihaan 

Selain fasilitas dan kualitas pendidikan yang baik, Al Muslim juga 

melakukan banyak program untuk mengembangkan karakteristik 

siswa baik dalam kemandirian yang diciptakan dari program Kostrad 

dan Home Stay, keagamaan seperti program Qiyamulail, kepedulian 

terhadap sesama seperti santunan anak yatim, Melakukan penghijauan 

dengan diadakannya mata pelajaran Green Education, dan masih 

banyak lagi. 

 

2. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMA Al Muslim Tambun yang 

berlokasi di Jalan Raya Setu, Kp. Bahagia, Tambun Selatan, 

Kabupaten Bekasi, 17510. No. Telp. (021) 88335907 Fax. (021) 

8831167, 88362227. 

3. IDENTITAS SEKOLAH 

A. Nama Sekolah              : SMA Al Muslim 

B. NPSN                            : 20238003 

C. Nama Kepala Sekolah  : Dra. Reni Nurhidayati 

D. Status Sekolah              : Swasta 

E. Status Kepemilikan      : Yayasan 

F. Jenjang Akreditasi        : A (Amat Baik) 

G. SK Pendirian Sekolah   : 127/102.1/Kep/OT/2001 

H. Tanggal SK Pendirian   : 13 Desember 2000 
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4. VISI SEKOLAH 

Visi adalah kemampuan memandang; kemampuan memahami apa 

yang akan diwujudkan di masa yang akan datang; ide yang ada dalam 

angan-angan tentang sesuatu. (Dictionary Of Language and Culture, 

Longman) 

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, visi 

adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, 

wawasan apa yang tampak dalam khayal, penglihatan atau 

pengamatan. Atau kemampuan melihat gambaran / wawasan masa 

depan yang diinginkan berdasarkan 

penglihatan/pengamatan/perbandingan kondisi yang ada/keadaan 

sekarang.  

Berdasarkan dua definisi visi diatas, dapat dikatakan bahwa visi 

merupakan suatu pandangan yang terdapat pada organisasi atau 

lembaga yang mempunyai pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan 

apa yang harus dilakukan untuk menggapai tujuan tersebut pada masa 

yang akan datang. 

SMA Al Muslim yang merupakan lembaga pendidikan tentu 

mempunyai visi tersendiri. Visi SMA Al Muslim yaitu menjadikan 

generasi muslim yang siap menjadi khalifatullah fil ardl yang abdillah 

dan rahmatan lil alamin dan berakhlakul karimah. 

 

5. MISI SEKOLAH 

Menurut DR. Sapta Nirwandar, Makalah Seminar, misi adalah 

langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna merealisasikan 

tercapainya visi. 
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Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, misi adalah 

tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk 

melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dsb. 

Dari dua definisi tersebut, misi memiliki definisi secara umum, 

yaitu mendeklarasikan tentang apa yang harus dikerjakan oleh 

organisasi atau lembaga dalam mewujudkan visi. Seperti halnya misi 

perusahaan, dimana itu merupakan tujuan dan alasan mengapa 

perusahaan itu ada atau terbentuk. 

Adapun SMA Al Muslim memiliki misi, yaitu: 

membangun dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang 

komprehensif yang menyiapkan lulusannya untuk menjadi generasi 

muslim yang berkemampuan sebagai khalifatul fil ardl yang rahmatan 

lil alamin dan berakhlakul karimah. 

 

6. DATA SISWA 

Jumlah siswa SMA Al Muslim pada tahun pelajaran 2018/2019 

dengan jumlah rombongan belajar atau rombel sebanyak 14 kelas 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4 1. Jumlah Siswa SMA Al Muslim 2018/2019 

SISWA  LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

KELAS X 76 61 137 

KELAS XI 70 88 158 

KELAS XII 75 71 146 

TOTAL 221 220 441 
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7. DATA GURU 

Tabel 4 2. Jumlah Guru SMA Al Muslim 2018/2019 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

• Perhitungan PTK adalah yang sudah mendapat 

penugasan, berstatus aktif, dan terdaftar di sekolah 

induk. 

• Singkatan: 

1. PTK         : Guru ditambah Tendik 

2. TENDIK  : Tenaga Pendidikan 

 

8. DATA SARANA DAN PRASARANA 

 

Tabel 4 3. Data Sarana dan Prasarana 

NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH 

1 Ruang Kelas 16 

2 Laboratorium 5 

3 Perpustakaan 1 

TOTAL 22 

 

 

 

 

 

JENIS KELAMIN GURU TENDIK PTK 

LAKI-LAKI 8 2 10 

PEREMPUAN 14 2 16 

TOTAL 22 4 26 
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B. DESKRIPSI INFORMAN 

 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 siswa SMA Al  Muslim yang 

duduk dibangku kelas XII. Dari jumlah sampel tersebut, peneliti sudah cukup 

banyak memperoleh informasi yang dibutuhkan. Berikut ini disajikan data 

informan dalam penelitian: 

1. Brilian Andri Jatmiko        XII IPS 

2. Desy Ratnasari                  XII IPS 

3. Nurauliya Syifa K.             XII IPS 

4. Nurul Hajjan                      XII IPS 

5. Ramahda Nur Alika           XII IPS 

6. Sapto Nugroho S.              XII IPS 

7. Shinta Amelia                    XII IPS 

8. M. Pratama Adriyansah     XII IPA 2  

  

C. DESKRIPSI DATA HASIL PENELITIAN 

 

Perolehan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara wawancara terhadap 8 siswa kelas XII SMA 

Al Muslim. 

Ke-delapan informan tersebut diwawancarai pada waktu yang 

sama, yaitu pada hari Rabu, 03 Oktober 2018. Semua data hasil 

penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan sebegai 

berikut: 

1. Apakah anda memiliki kelompok belajar di sekolah? 

Berdasarkan jawaban yang diutarakan oleh Andri, bahwa ia 

memiliki kelompok belajar di sekolah, ternyata begitu pula Desy, 

Syifa, Nurul, Tama, Sapto, Shinta dan juga Alika yang masing 

masing memiliki kelompok belajar. 
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2. Bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap proses pembelajaran       

anda di sekolah?  

Menurut jawaban Andri, bahwa dengan melihat adanya sosok 

teman sebaya di sekolah, ia termotivasi untuk belajar. Adanya 

sosok teman sebaya membuat Andri lebih semangat untuk belajar. 

Sementara itu Desy mengutarakan bahwa teman sebaya sangat 

berpengaruh terhadap pembelajaran. Apabila teman sebaya tersebut 

mengajaknya ke arah positif, maka proses pembelajaran akan 

berlangsung baik. Sebaliknya, apabila teman sebaya tersebut 

mengajaknya untuk bermain, yang mana tidak mementingkan 

pembelajaran, maka dapat membuatnya malas untuk mengikuti 

pembelajaran. 

Menurut Syifa, bahwa teman sebaya sangat berpengaruh 

terhadap pembelajaran. Karena apabila semua teman yang dimiliki 

mengajaknya ke arah negatif, maka proses pembelajaran akan 

terganggu. 

Menurut Nurul, teman sangat berpengaruh, karena dapat 

menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan prestasi, atau dapat 

juga menjadi faktor penghambat meraih prestasi yang ingin 

dicapainya. Semua berbalik pada sifat teman sebaya itu sendiri 

serta bagaimana cara kita memilih teman yang baik. 

Menurut Alika, peran teman sebaya sangat penting serta sangat 

membantu, karena teman dapat menjadi sumber informasi dalam 

mencari tahu suatu hal selain pada guru atau internet. 

Menurut Sapto, teman sebaya sangat berpengaruh sekali 

dikarenakan di rumah ia tidak ada yang dapat memotivasi dirinya 

untuk belajar karena orangtuanya tidak menekankan pada nilai 
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nilainya, yang membuat Sapto malah terpacu dengan teman-teman 

sebaya yang ada di sekolah. 

Menurut Shinta, teman sebaya dapat memengaruhi banyak hal. 

Jika teman sebaya tersebut mendukung, maka pengaruhnya positif 

dengan diberinya dukungan terhadapnya. Jika sebaliknya, maka 

akan ikut negatif. 

Sedangkan menurut Tama, teman sebaya dapat membantu 

memahami pelajaran yang kurang dipahami olehnya. 

3. Menurut anda, sifat teman seperti apa yang dapat memberi anda 

motivasi untuk belajar? 

Menurut Andri, teman yang selalu memperoleh nilai yang 

bagus, karena pasti teman tersebut memiliki manajemen waktu 

yang bagus yang dapat membuat manajemen waktu Andri menjadi 

bagus juga. 

Menurut Desy, teman yang membantunya disaat susah. 

Sebaliknya, jika teman sebaya tersebut sedang susah, maka akan ia 

bantu. 

Sedangkan menurut Syifa, cukup teman yang memiliki sifat 

baik dan sabar. 

Menurut Nurul, sifat teman yang ingin terus mencoba, 

memperbaiki kesalahannya berdasarkan pengalaman sebelumnya, 

dan saling membantu baik dalam pembelajaran maupun kehidupan. 

Menurut Alika, teman yang dapat memotivasi dirinya untuk 

belajar ialah teman yang sportive, cheerful, thoughtful. 

Menurut Sapto, teman yang selalu mengajaknya bercanda, 

karena dengan bercanda, dapat refreshing dan ia dapat menemukan 

hal-hal baru. 
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Menurut Shinta, sifat teman yang mendukung, serta yang 

cerewet. Cerewet yang dimaksud Shinta, ialah disaat temannya 

selalu menyadarkannya akan hal yang dapat membuatnya menyesal 

di kemudian hari jika ia tidak semangat belajar. 

Menurut Tama, sifat teman yang jujur serta tekun lah yang 

dapat memotivasikan dirinya untuk belajar. 

4. Apakah anda dan teman anda saling bersaing dalam meraih prestasi 

atau peringkat? 

Sebagian besar narasumber, yaitu Andri, Desy, Syifa, Nurul, 

dan juga Shinta menyatakan bahwa mereka dan teman sebayanya 

saling bersaing dalam memperoleh prestasi ataupun peringkat. 

Berbeda dengan Alika dan Sapto yang menyatakan bahwa 

mereka tidak menganggap teman sebaya mereka sebagai saingan. 

Sapto mengatakan bahwa teman lebih menjadi partner-nya 

dibandingkan menganggapnya menjadi saingan. 

Sedangkan jawaban yang di berikan Pratama, bahwa ia tidak 

terlalu bersaing dengan teman sebayanya. 

5. Jika teman anda mendapatkan nilai yang lebih besar di atas anda, 

apakah anda termotivasi? 

Semua narasumber kecuali Shinta mengatakan bahwa jika 

terdapat teman sebaya yang memperoleh nilai yang lebih besar di 

atas nilai mereka, maka mereka akan termotivasi untuk 

meningkatkan belajar supaya menyamakan atau bahkan dapat 

mengalahkan posisi teman tersebut. 

Berbeda dengan Shinta, bahwa dengan diperolehnya nilai 

teman sebaya yang lebih unggul dibandingkan dirinya, tidak 



28 
 

 

menimbulkan motivasi bagi dirinya. Sebab ia berpendapat bahwa 

setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. 

6. Apa yang akan anda lakukan ketika mengetahui bahwa teman anda 

memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan anda? 

Berdasarkan jawaban Andri, dapat disimpulkan bahwa ia akan 

belajar serta membayangkan dirinya jika suatu saat nanti ia akan 

gagal, jadi dapat memotivasi dirinya untuk mencegah hal itu 

terjadi. 

Desy mengungkapkan bahwa ia akan lebih giat belajar dan 

mencari titik kelemahan teman tersebut untuk mengalahkannya 

dengan meningkatkan hal yang merupakan kelamahan temannya 

tersebut. 

Nurul mengungkapkan bahwa dengan di kalahkan posisinya 

oleh teman sebayanya tersebut, tentunya akan membuatnya 

semakin giat dan memperluas wawasan untuk menjadi yang terbaik 

bagi sekolah. "Prestasimu prestasi bangsa" tambahnya. 

Alika mengungkapkan bahwa ia akan mencari tahu bagaimana 

cara belajar dari teman sebayanya tersebut, meningkatkan 

semangat belajar, serta mengurangi waktu bermain. 

Sapto mengungkapkan bahwa ia akan terus belajar dan belajar 

dari kesalahannya yang membuat ia kalah dengan teman sebayanya 

tersebut. 

Shinta mengungkapkan bahwa ia bersikap biasa saja terhadap 

hal tersebut. 

Tama mengungkapkan bahwa ia akan berusaha untuk belajar 

dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. 
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Berbeda dengan Syifa, ia mengungkapkan bahwa ia tidak 

melakukan apa-apa. Sifat rajin tidak tumbuh dalam dirinya 

walaupun ia termotivasi. 

7. Apakah teman anda sering mengajak anda untuk belajar bersama? 

Sebagian besar narasumber umumnya mengatakan bahwa 

teman sebaya mereka sering mengajak mereka untuk belajar 

bersama. 

Andri mengungkapkan bahwa hal itu kadang-kadang terjadi. 

Namun jika ia diajak, maka ia akan menerimanya. 

Nurul mengungkapkan bahwa teman sebayanya sering 

mengajaknya untuk belajar bersama. Seperti main sambil belajar di 

rumah teman sebayanya tersebut, dan saling membantu kesulitan 

masing masing. 

Alika mengungkapkan bahwa hal itu kerap kali terjadi. 

Terutama saat ulangan berlangsung, baik ulangan harian maupun 

kenaikan kelas. 

Sama halnya seperti Andri, Shinta mengungkapkan bahwa hal 

itu jarang terjadi. Namun ia akan senang hati menerima tawaran 

tersebut. 

Sedangkan Sapto mengungkapkan bahwa teman sebayanya 

tidak sering mengajaknya belajar bersama. 

Desy, Syifa, dan Tama mengatakan bahwa mereka sering 

diajak untuk belajar bersama. 

 

8. Apakah jumlah siswa dalam suatu kelas mempengaruhi motivasi belajar 

anda? 
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Sebagian besar narasumber berkata bahwa jumlah siswa dalam 

suatu kelas sangat memengaruhi motivasi belajar mereka. 

Andri mengungkapkan bahwa semakin banyak siswa dalam 

suatu kelas, maka semakin tegang, penuh dengan drama. Jika 

jumlah siswa semakin sedikit dalam suatu kelas, maka motivasi 

belajar pun semakin memudar. 

Desy mengungkapkan bahwa tergantung pada siswanya itu 

sendiri. Berapapun jumlah siswa dalam suatu kelas, jika tidak 

kondusif, maka pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik, 

juga membuatnya tidak konsentrasi.  

Bagi Syifa, semakin sedikit siswa yang ada dalam suatu kelas, 

maka semakin tinggi persaingannya untuk meraih prestasi. 

Sama halnya seperti Desy, Nurul juga berpendapat bahwa 

dengan banyaknya siswa yang ada, dapat memungkinkan bahwa 

kelas tersebut tidak kondusif. Namun Apabila persaingan di dalam 

kelas tersebut tinggi, maka dengan jumlah siswa yang banyak 

tersebutlah yang dapat memotivasinya untuk terus belajar. 

Alika mengungkapkan bahwa jumlah siswa dalam suatu kelas 

sangatlah memengaruhi motivasi belajarnya. Apabila persaingan 

semakin sedikit, maka akan semakin mudah memperoleh 

Perguruan Tinggi Negeri untuknya. Itulah mengapa Alika memilih 

IPS sebagai jurusan SMA-nya. Sebab jurusan IPS di SMA Al 

Muslim hanya terdapat satu kelas. 

Sama seperti yang lainnya, Shinta mengungkapkan bahwa 

semakin banyak siswa yang ada dalam suatu kelas, maka ia harus 

terus mengasah kemampuannya untuk menyaingi teman-teman 

sebaya yang berada di atasnya. Begitu pula jika jumlah siswa 

dalam suatu kelas tidak terlalu banyak atau sedikit, tetap harus 
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mengasah kemampuannya karena ia berpendapat bahwa tidak ada 

yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. 

Menurut Tama, jumlah siswa yang ada dalam suatu kelas 

sangat memengaruhi suasana kelas. Suasana ramai akan 

mengganggu siswa yang serius mengikuti pembelajaran, akan 

tetapi suasana yang ramai juga akan menghasilkan perasaan senang  

di saat pembelajaran. "Walaupun keadaan sepi akan membuat 

siswa lebih konsentrasi belajar, namun seperti ada yang kurang" 

tambahnya. 

Berbeda dengan  narasumber yang lainnya, Sapto berpendapat 

bahwa jumlah siswa dalam suatu kelas tidaklah memengaruhi 

motivasi belajarnya. 

9. Apakah anda dan teman sebaya anda saling membantu dalam 

pembelajaran? 

Semua narasumber dari Andri, Desy, Syifa, Nurul, Alika, 

Sapto, Shinta, sampai Tama mengungkapkan bahwa mereka dan 

teman sebaya mereka saling membantu dalam pembelajaran, 

seperti apa yang mereka ucapkan, "jika saya mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran, maka teman saya akan membantu saya. 

Begitu pula sebaliknya. 

10. Apakah teman anda pernah mengajak anda untuk pergi ke tempat 

yang dapat menambah ilmu pengetahuan? seperti perpustakaan 

nasional, museum, dan sebagainya? 

Narasumber Andri mengatakan bahwa teman sebayanya cukup 

hanya mengajaknya untuk pergi ke perpustakaan sekolah, tidak 

sampai ke museum, perpustakaan nasional, dan tempat-tempat 

serupa lainnya. 
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Narasumber Desy mengatakan bahwa teman sebayanya pernah 

mengajaknya untuk pergi ke salah satu acara Bedah Kampus yang 

diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. 

Narasumber Nurul mengatakan bahwa teman sebayanya pernah 

mengajaknya untuk pergi ke acara Bedah Kampus dari berbagai 

universitas, ke museum, serta untuk mengikuti Tryout di berbagai 

tempat. 

Untuk Narasumber Alika, ia mengatakan bahwa dirinya dan 

teman sebayanya baru akan pergi bersama ke suatu universitas 

dalam rangka acara Bedah Kampus. 

Bagi narasumber Sapto, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah 

diajak oleh teman sebayanya ke tempat yang dapat menambah 

ilmu, dan ia juga mengatakan "dan saya juga tidak suka". 

Sama halnya seperti narasumber Desy, Shinta mengatakan 

bahwa ia dan teman sebayanya pergi ke suatu universitas untuk 

acara Bedah Kampus. 

Narasumber Tama mengungkapkan bahwa teman sebayanya 

jarang mengajaknya untuk pergi ke tempat-tempat yang dapat 

mempeluas wawasannya. 

Hampir serupa dengan Sapto, narasumber Syifa mengatakan 

bahwa teman sebayanya tidak pernah mengajaknya untuk pergi ke 

tempat-tempat yang dapat menambah ilmu pengetahuannya. 

11. Apakah anda dan teman sebaya anda berada pada suatu organisasi 

atau ekstrakulikuler yang sama? 

Narasumber Andri mengatakan bahwa ia dan teman sebayanya 

tidak berada pada suatu organisasi atau ekstrakulikuler yang sama. 

Tetapi mereka merupakan teman sekelas, yaitu kelas XII IPS. 
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Narasumber Desy mengatakan bahwa teman sebayanya tidak 

berada pada kegiatan ekstrakulikuler yang sama dengan dirinya, 

yaitu taekwondo. 

Narasumber Syifa mengatakan bahwa ia dan teman sebayanya 

berada pada kegiatan ekstrakulikuler yang sama, yaitu saman. 

Narasumber Nurul mengatakan bahwa ia dan teman sebayanya 

tidak berada pada kegiatan organisasi maupun esktrakulikuler yang 

sama. Karena menurut pendapatnya, ia dan teman sebayanya 

tersebut memiliki minat yang berbeda namun tetap saling 

membantu satu sama lain. 

Baik narasumber Alika maupun Shinta, mereka mengatakan 

bahwa mereka dan temannya tidak mengikuti organisasi atau 

ekstrakulikuler. 

Narasumber Sapto mengatakan bahwa terdapat beberapa teman 

sebayanya yang mengikuti organisasi yang sama dengan dirinya. 

Narasumber Tama mengatakan bahwa dirinya dan teman 

sebayanya pernah berada pada suatu kegiatan yang sama. 

12. Menurut anda, pentingkah peran teman sebaya dalam motivasi belajar 

anda di sekolah? 

Menurut narasumber Andri, peran teman sebaya sangatlah 

penting, khususnya teman karib. Karena dengan adanya teman, 

dapat memotivasinya untuk belajar. Serta menurutnya, teman 

sebaya memiliki peran saling membantu satu sama lain dalam 

mengatasi kesulitan pembelajaran. "teman pasti menginginkan 

untuk sukses bersama" tambahnya. 
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Narasumber Desy mengungkapkan, bahwa jawabannya untuk 

pertanyaan ini sama seperti jawabannya terhadap pertanyaan 

pertama. Bahwa peran teman sebaya sangatlah penting. 

Narasumber Syifa mengatakan bahwa peran teman sebaya akan 

sangat mempengaruhi semangat belajarnya. 

Narasumber Nurul mengatakan bahwa peran teman sebaya 

penting sekali baginya. Karena apabila salah memilih teman, maka 

pengaruh negatifnya akan berdampak padanya. "maka pilihlah 

teman dengan selective, karena teman akan sangat berpengaruh 

terhadap hidup dan masa depanmu" ucapnya. 

Narasumber Alika mengungkapkan bahwa keluargalah yang 

merupakan tempat pertama ilmu diberikan, sementara dalam 

sekolah, melalui peran teman, merupakan tempat kedua. Maka 

peran teman sama pentingnya dengan peran keluarga 

Narasumber Sapto berpendapat bahwa peran teman sebaya 

sangatlah penting, karena melalui teman sebaya lah yang dapat 

memacu semangatnya untuk belajar, belajar, dan belajar. 

Narasumber Shinta mengatakan bahwa peran teman sebaya 

sangatlah penting, khusunya yang memiliki sifat yang dapat 

memotivasi dirinya untuk memperluas pengetahuannya. 

Sama seperti narasumber sebelumnya, narasumber Tama juga 

berpendapat bahwa peran teman sebaya sangatlah penting. Karena 

teman sebaya dapat membantunya untuk memperdalam ilmu 

pengetahuan yang kurang dikuasainya, dibandingkan bertanya 

dengan guru yang bersikap kurang santai tidak seperti teman. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi mengenai peran teman sebaya dalam motivasi belajar yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap siswa kelas XII di kalangan SMA Al 

Muslim sebagai responden dalam penelitian ini dapat diambil beberapa 

kesimpulan, antara lain: 

1. Peran teman sebaya  sangat penting serta berpengaruh terhadap 

motivasi belajar para responden. 

2. Sifat dan karakteristik merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi motivasi belajar para responden yang ada pada 

teman sebaya. 

3. Seluruh responden memilih teman yang dapat saling 

mendukung, memotivasi, serta saling membantu dalam proses 

pembelajaran. 

4. Hampir semua responden bersaing dengan teman sebayanya 

dalam memperoleh prestasi atau peringkat di sekolah. 

 

B. SARAN 

 

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, peneliti memberikan 

beberapa saran yang dapat dilakukan, antara lain: 

1. Sebaiknya kita mencari teman sebaya yang dapat mengajak kita 

ke arah yang positif, yang dapat memotivasi kita dalam belajar, 

juga membantu sesama dalam menghadapi kesulitan yang 

dihadapi. 
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2. Tanamkan jiwa persaingan yang tinggi, tentunya persaingan 

yang sehat dalam memperoleh prestasi atau peringkat di 

sekolah. 

3. Sebaiknya memiliki kelompok belajar yang nyaman untuk dapat 

saling membantu dan memotivasi satu sama lain. 

4. Sebaiknya kita mencari tahu kelemahan yang ada pada teman 

sebaya sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan dalam 

bersaing. 

5. Sebaiknya dilakukan diskusi atau bertukar pikiran secara 

bersama-sama dalam proses pembelajaran supaya dapat saling 

melengkapi satu sama lain. 
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LAMPIRAN 

 

A. DAFTAR PERTANYAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PERTANYAAN SASARAN 
PERTANYAAN 

1 Apakah anda memiliki kelompok belajar di sekolah? Siswa 

2 Bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap proses 
pembelajaran anda disekolah? 

Siswa 

3 Menurut anda sifat teman yang seperti apa yang 
dapat memberi anda motivasi untuk belajar? 

Siswa 

4 Apakah anda dan teman anda saling bersaing dalam 
meraih prestasi atau peringkat? 

Siswa 

5 Jika teman anda mendapatkan nilai yang lebih besar 
di atas anda, apakah anda termotivasi? 

Siswa 

6 Apa yang akan anda lakukan ketika mengetahui 
bahwa teman anda memperoleh nilai yang lebih 
tinggi dibandingkan anda? 

Siswa 

7 Apakah teman anda sering mengajak anda untuk 
belajar bersama? 

Siswa 

8 Apakah jumlah siswa dalam suatu kelas dapat 
mempengaruhi motivasi belajar anda? 

Siswa 

9 Apakah anda dan teman anda saling membantu 
dalam pembelajaran? 

Siswa 

10 Apakah teman anda pernah mengajak anda untuk 
pergi ke tempat yang dapat menambah ilmu 
pengetahuan? seperti perpustakan nasional,  
museum dan sebagainya? 

Siswa 

11 Apakah anda dan teman anda berada pada suatu 
organisasi atau ekstrakulikuler yang sama? 

Siswa 

12 Menurut anda pentingkah peran teman sebaya 
dalam motivasi belajar anda di sekolah? 

Siswa 
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                                         3. SMP Al Muslim Tambun 

                                         4. SMA Al Muslim Tambun 

Pengalaman Organisasi  : Pramuka, Drum Band, Ratoh Jaroe 

Prestasi yang Diraih       : Peringkat 3 pada  kelas X semester ganjil 

                                          Peringkat 3 pada kelas X semester genap 

                                          Peringkat 2 pada kelas XI semester ganjil 

                                          Peringkat 2 pada kelas XI semester genap 

 

 

 


