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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sehari-hari kita sering mendengar kata “Smartphone” di koran, majalah dan 

bahkan saat surfing di internet, kita sering membaca hal-hal yang berhubungan 

dengan smartphone. Dalam pengertian singkat, smartphone adalah sebuah device 

yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi (seperti nelpon atau sms) juga di 

dalamnya terdapat fungsi PDA (Personal Digital Assistant) dan berkemampuan 

seperti layaknya komputer.  Ciri utama sebuah smartphone adalah memiliki sistem 

operasi di dalamnya yang memungkinkan kita menjalankan berbagai aplikasi, 

misalnya Windows Mobile, Android, Symbian, ataupun Sistem Operasi Blackberry. 

Telepon cerdas (smartphone) adalah telepon genggam yang mempunyai 

kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai 

komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti telepon cerdas. Bagi 

beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon yang bekerja menggunakan 

seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan 

mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon cerdas hanyalah 

merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat 

elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (e-book) atau terdapat 

papan ketik (baik sebagaimana jadi maupun dihubung keluar) dan penyambung VGA. 

Dengan kata lain, telepon cerdas merupakan komputer kecil yang mempunyai 

kemampuan sebuah telepon. Smartphone bisa dibilang adalah generasi penerus dari 
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handphone yang ada sebelumnya. Biasanya smartphone identik dengan semakin 

banyak fitur canggih yang disediakan, kemampuan pemrosesan data yang makin 

canggih serta penggunaan sistem operasi tertentu pada perangkatnya (Pandu Pradana, 

2013:5). 

Dalam perkembangannya, smartphone yang dulunya cenderung hanya dapat 

dimiliki oleh kaum borju karena harganya yang relatif mahal saat itu. Kini mulai 

dapat dimiliki oleh siapa saja karena harga smartphone mulai beragam, bahkan anak 

sekolah pun memiliki smartphone untuk berkomunikasi dengan teman - 

temannya.seperti hanya seperti siswa- siswi SMAN1 Pandaan. Dari semua sekolah 

yang ada di pandaan, SMAN1 pandaan adalah satu-satunya sekolah negeri yang telah 

lama berdiri serta paling maju di antara sekolah menengah atas lainnya yang blom 

lama berdiri. 

Remaja saat ini sangat menyukai segala hal yang bertemakan pembaruan, dan  

memiliki nilai praktis. Akan tetapi, tidak akan terlepas dari baik dan buruknya 

dampak yang timbulkannya. Sama halnya dengan adanya smartphone di dalam 

kehidupan kita. Pasti menimbulkan sebuah dampak baik dan buruk. Maka dari itu, 

penulisan membahas pengaruh smartphone terhadap perilaku sosial remaja, cara 

smartphone dalam pengaruhnya terhadap perilaku sosial remaja, sehingga hal 

tersebut dapat membuat kita meminimalisir pengaruh smartphone dalam kehidupan 

perilaku sosialremaja.   

Salah satu psikolog berpendapat tentang efek candu yang di timbulkan 

smartphone bisa berupa gangguan komunikasi verbal dalam berkomunikasi secara 

langsung di dalam masyarakat dan juga dalam tingkatan yang lebih tinggi dapat 
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membuat individu menjadi hiperealitas. Hiperealitas adalah kecenderungan 

membesarkan sebagian fakta dan sekaligus menyembunyikan fakta lain atau tanda 

lenyapnya realitas atau objek representasi digantikan dengan hal-hal yang bersifat 

fantasi, fiksi dan halusinasi. Dalam kasusnya apabila individu pengguna smartphone 

terjangkit dalam hiperealitas maka ia akan kehilangan makna interaksi sosial. 

Interaksi sosial merupakan interaksi antara individu dan individu, individu dan 

kelompok serta kelompok dan kelompok dan tentunya saling memberikan respon 

balik satu dengan yang lain. Maka dari itu, interaksi sosial nyata merupakan interaksi 

yang dilakukan secara langsung. Dengan adanya smartphone, sangat berpengaruh 

terhadap perilaku sosial remaja, yaitu mereka menjadi semakin jarang melakukan 

interaksi sosial langsung antarpribadi. 

 

B.   Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku sosial siswa 

SMAN 1 Pandaan Pasuruan? 

2. Seberapa besar pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku sosial 

siswa SMAN 1 Pandaan Pasuruan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku sosial 

siswa SMAN 1 Pandaan Pasuruan 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan smartphone terhadap 

perilaku sosial siswa SMAN 1 Pandaan Pasuruan 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Bagi pengembangan keilmuan, sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengantisipasi adanya pengaruh smartphone terhadap perilaku sosial siswa 

dalam menghadapi kehidupan modern saat ini. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk peneliti, sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan 

pengetahuan katerampilan dan wawasan berfikir kritis, guna melatih 

kemampuan menganalisis masalah-masalah yang mempengaruhi perilaku 

sosial siswa secara kritis dan sistematis. 

b. Bagi pengembangan keilmuan, sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengantisipasi adanya pengaruh smartphone terhadap perilaku sosial 

siswa dalam menghadapi kehidupan modern saat ini. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Perkembangan teknologi Komunikasi  

Bisa di katakan bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Komunikasi adalah salah  satu  kebutuhan  manusia untuk saling 

berhubungan satu sama lain. Hal ini se jalan dengan  effendi (2003:28)hakekat 

komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia, yang dinyatakan itu adalah 

pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa 

sebagai alat penyalurnya. Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan 

atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau diartikan pula 

sebagai saling tukar-menukar pendapat. 
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Komunikasi sendiri memiliki unsur yang saling bergantung satu sama lain. 

Seperti pendapat Lasswell dalam (Mulyana, 2005:62)yaitu: , yaitu: 

1) Sumber (source), sering disebut juga pengirim (sender) penyandi 

(encoder), komunikator (communicator), pembicara (speaker) atau 

origenator. Sumber adalah pihak yang berinisiatif  atau mempunyai 

kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber adalah pihak yang berinisiatif 

atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. 

2) Pesan, yaitu apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Pesan meruakan seperangkat simbol verbal dan/atau non verbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Pesan 

mempunyai tiga komponen: makna, simbol yang digunakan untuk 

menyampaikan makna dan bentuk atau organisasi pesan. 

3) Saluran atau media, yakni alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran boleh jadi menunjuk 

pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima, apakah saluran 

verbal atau saluran non verbal. Pada dasarnya saluran komunikasi 

manusia adalah dua saluran yakni cahaya dan suara. 

4) Penerima (receiver), sering juga disebut sasaran/tujuan (destination), 

komunikate (communicatee), penyandi balik (decoder) atau khalayak 

(audience) pendengar (listener), penafsir (interpreter) yakni orang yang 

menerima pesan dari sumber. 

5) Efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan 

tersebut, misalnya penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi 
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tahu), hiburan, perubahan, sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), 

perubahan keyakinan, perubahan perilaku (dari tidak bersedia membeli 

barang yang ditawarkan menjadi bersedia membelinya, atau dari tidak 

bersedia memilih partai politik tertentu menjadi bersedia  memilihnya 

dalam pemilu) dan sebagainya.  

            Dari kebutuhan saling berkomunikasi tersebut, manusia kemudian dengan 

akal dan pikirannya membuat sebuah teknologi berkomunikasi.sebuah alat atau 

perangkat yang menggabungkan aspek sosial yang memungkinkan setiap individu 

dapat mendapatkan, mengirimkan, dan saling bertukar informasi dengan individu-

individu lainnya. Dengan begitu, setiap individu dapat mencari informasi atau data 

yang dibutuhkan dengan Teknologi komunikasi.Di era yang maju sangat pesat ini, 

banyak sekali macam perangkat atau alat yang dapat digunakan sebagai komunikasi. 

Setelah masa revolusi industri, alat-alat mekanik bahkan elektronik mulai 

ditemukan, termasuk didalamnya alat-alat yang mampu membuat penyebaran 

informasi menjadi lebih mudah dan efektif. Jika pada awalnya orang yang berjarak 

jauh hanya mampu berkomunikasi lewat surat atau melalui kurir, maka pada abad 

pertengahan ini sudah mulai digunakan telegraf. Beberapa tahun kemudian, 

Alexander Graham Bel menemukan telepon yang mampu dipakai untuk 

berkomunikasi oleh orang walaupun berjarak jauh. 

Teknologi komunikasi berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Saat 

ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang 

yang berada di pulau yang berbeda bahkan negara yang berbeda kini sudah mampu 

melakukkan komunikasi bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal 
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yang sedang menjadi trend sat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan 

elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-learnig, e-banking, e-library, e-

labolatory, e-mail dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas berbasis elektronik ini sudah 

pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut di atas, dimensi ruang 

dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu,proses pengolahan data pun 

semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektonik mulai dari televise, handphone, 

pager, PDA, laptop hingga palmtop sudah menjadi barang-barang yang tidak asing 

lagi bagi masyarakat. Perkembangan teknologi komunikas pun semakin pesat seiring 

dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. 

 
2. Komunikasi Massa 

a. Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan 

elektronik). Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan 

yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan 

perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Oleh karena itu, massa di sini 

menunjuk kepada khalayak, audience, penonton, pemirsa, atau pembaca (Nurudin, 

2004:2). Dan yang menjadi media antara lain : televisi, radio, internet, majalah, 

koran, tabloid, buku, dan film. 

Joseph Devito seperti dikutip oleh Nurudin, menjelaskan definisi komunikasi 

massa secara terperinci yaitu “First, mass communication is communication 

addressed to masses, to an extremely large society. This does not mean that the 

audience include all people or everyone who reads or everyone who watches 

television; rather it means an audience that is large and generally rather poorly 
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defined. Second, mass communication is communication mediated by audio and or 

visual transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most logically 

defined by its; television, radio, newspaper. Magazines, films, books, tapes” 

(Nurudin, 2007: 11-12). 

Menurut Mulyana (2001:75), komunikasi massa adalah komunikasi yang 

mengguanakan media massa, baik cetak (majalah, surat kabar) atau elektronik (radio, 

televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atu orang yang dilembagakan, yang 

ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonym dan 

heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara tepat, serentak dan 

selintas (khususnya media elektronik). 

Cara yang paling efektif untuk menyebarkan informasi adalah melalui media-

media komunikasi massa, seperti yang dikemukakan oleh Effendy (2003:79)  bahwa 

Komunikasi melalui media massa modern, yang meliputi surat kabar yang 

mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada 

umum, dan film yang dipertunjukan digedung-gedung bioskop. Menurut Effendy 

(2003:6) bahwa Komunikasi massa adalah sebuah proses dimana sebuah pesan 

disalurkan kepada satu atau lebih media massa (surat kabar, radio, televisi, film, 

majalah, dan buku-buku) kepada khalayak yang relatif besar dan anonym.  

b. Karakteristik Komunikasi Massa 

Seseorang yang akan menggunakan media massa sebagai alat untuk 

melakukan kegiatan komunikasinya perlu memahami karakteristik komunikasi 

massa, yaitu seperti yang diuraikan oleh Effendy (2000:81), sebagai berikut : 
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a.  Komunikasi massa bersifat umum Pesan komunikasi yang di sampaikan 

melalui media massa adalah bersifat umum dan terbuka untuk semua 

orang. 

b.  Komunikan bersifat heterogen. Komunikan dalam komunikasi massa 

adalah sejumlah orang yang disatukan oleh suatu minat yang sama yang 

mempunyai bentuk tingkah laku yang sama dan terbuka bagi pengaktifan 

tujuan yang sama, tetapi orang-orang tersebut tidak saling mengenal, 

berinteraksi secara terbatas, dan tidak terorganisasikan. 

c.  Media massa menimbulkan keserempakan Yaitu keserempakan kontak 

dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, 

dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. 

d.  Hubungan komunikator dan komunikan bersifat non pribadi. Dalam 

komunikasi massa, hubungan komuniator dan komunikan itu bersifat non 

pribadi, karena komunikan yang anonim di capai oleh orang-orang yang 

dikenal hanya dalam peranannya yang bersifat umum sebagai komunikator.  

 

c.  Efek Komunikasi Massa 

Komunikasi mempunyai efek tertentu menurut Liliweri (2011: 39), secara 

umum terdapat tiga efek komunikasi massa, yaitu:  

1.  Efek kognitif, pesan komunikasi massa mengakibatkan konsumen berubah 

dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang 

diperolehnya. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, 

keterampilan, kepercayaan, atau informasi.  



10 

 

2.  Efek afektif, pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya 

perasaan tertentu dari konsumen. Orang dapat menjadi lebih marah dan 

berkurang rasa tidak senangnya terhadap suatu akibat membaca surat 

kabar, mendengarkan radio atau menonton televisi. Efek ini ada 

hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai.  

3.  Efek konatif, pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil 

keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Efek ini 

merujuk pada prilaku nyata yang dapat diminati, yang meliputi pola-pola 

tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berprilaku.  

 
 

3.  Komunikasi Antarpribadi  

Komunikasi interpersonal sehubungan dengan pekerjaan terjadi karena dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan biasanya tidak semua orang memahaminya dengan 

baik dia perlu bertanya kepada yang lebih memahaminya sehingga terjadilah 

komunikasi baik dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada 

mereka. Namun apabila komunikasi ini tidak berhubungan dengan pekerjaan maka 

akan berdampak pada penurunan kinerja karena karyawan sibuk dengan komunikasi 

yang dilakukan dan melupakan pekerjaan yang sebenarnya harus segera di selesaikan.  

Effendy, (2003:60) mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi dapat 

berlangsung antara dua orang yang sedang berdua-duaan seperti suami istri yang 

sedang bercakap-cakap atau antara dua orang yang dalam suatu pertemuan, misalnya 

antara penyaji makalah dengan seorang peserta suatu seminar. 
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Menurut Effendy (2003:62) komunikasi antarpribadi umumnya berlangsung 

secara tatap muka (face to face). Secara teoritis komunikasi antarpribadi 

diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: 

1) Komunikasi diadik (dyadic communication) 

Adalah komunikasi antarpribadi yang berlangsung antara dua orang yakni 

yang seorang adalah komunikator yang menyampaikan pesan dan seorang 

lagi  komunikan yang menerima pesan. 

2) Komunikasi triadik (triadic communication) 

Adalah komunikasi antarpribadi yang pelakunya terdiri dari tiga orang, 

yakni seorang komunikator dan dua orang komunikan. 

Dalam komunikasi antarpribadi terdapat pengaruh mempengaruhi antara kedua belah 

pihak, dan lebih merupakan proses yang terus berlangsung dari pada merupakan 

peristiwa yang statis. 

 

4.  Smartphone 

Ponsel pintar atau lebih sering disebut smartphone merupakan ponsel generasi 

terakhir yang dibekali teknologi canggih sehingga sudah menyerupai fungsi 

komputer. Smartphone berjalan dengan menggunakan sistem operasi layaknya 

komputer yang mampu menjalankan ribuan aplikasi atau pun game. Smartphone juga 

mempunyai kemampuan untuk terhubung dengan internet secara real time baik 

dengan jaringan 3G maupun WiFi. Smartphone juga dilengkapi dengan prosesor yang 

berkecepatan lebih tinggi dari pada feature phone mulai dari single core sampai quad 

core. Selain konektivitas smartphone juga tersemat kemampuan bernavigasi dengan 

GPS dan juga Map. Dengan segudang kemampuan yang dimilikinya tak heran jika 

sebuah smartphone dibanderol dengan harga yang sangat mahal. 
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Telepon cerdas (smartphone) adalah telepon genggam yang mempunyai 

kemampuan tingkat tinggi, kadang-kadang dengan fungsi yang menyerupai 

komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti telepon cerdas. Bagi 

beberapa orang, telepon pintar merupakan telepon yang bekerja menggunakan 

seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan 

mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon cerdas hanyalah 

merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat 

elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (e-book) atau terdapat 

papan ketik (baik sebagaimana jadi maupun dihubung keluar) dan penyambung VGA. 

Dengan kata lain, telepon cerdas merupakan komputer kecil yang mempunyai 

kemampuan sebuah telepon. 

 

5. Perilaku Sosial 

a.  Pengertian Perilaku 

Perilaku adalah tindakan/aksi yang mengubah hubungan antara organisme dan 

lingkungannya. Perilaku dapat terjadi sebagai akibat stimulus dari luar. Reseptor 

diperlukan untuk mendeteksi stimulus, saraf diperlukan untuk mengkoordinasikan 

respon dan efektor untuk melaksanakan aksi. Perilaku dapat pula terjadi sebagai 

stimulus dari dalam. Stimulus dari dalam, misalnya rasa lapar, memberikan motivasi 

akan aksi yang akan diambil bila makanan benar-benar terlihat atau tercium. 

Umumnya perilaku suatu organisme merupakan akibat gabungan stimulus dari dalam 

dan dari luar. 
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Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan 

dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau 

genetika. Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat 

diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku 

dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya 

merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh 

disalahartikan sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat 

lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan 

kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap 

norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. Dalam kedokteran perilaku 

seseorang dan keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi faktor penyebab, 

pencetus atau yang memperberat timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap 

perilaku seringkali dilakukan dalam rangka penatalaksanaan yang holistik dan 

komprehensif. 

Perilaku manusia dipelajari dalam ilmu psikologi, sosiologi, ekonomi, 

antropologi dan kedokteran. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia 

1) Genetika 

2) Sikap – adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku 

tertentu. 

3) Norma sosial – adalah pengaruh tekanan sosial. 

4) Kontrol perilaku pribadi – adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit 

tidaknya melakukan suatu perilaku. 

Chaplin dalam Hamidi (2007:100) perilaku didefinisikan sebagai segala sesuatu 

yang dilakukan atau dialami seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit perilaku 
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dapat dirumuskan hanya mencakup reaksi yang dapat diamati secara umum atau 

obyektif. Menurut Walgito (2003:13), yang dimaksud perilaku atau aktivitas dalam 

pengertian yang luas yaitu perilaku yang menampak (overt behavior) dan perilaku 

yang tidak menampak (inner behavior), demikian pula aktivitas-aktivitas tersebut 

disamping aktivitas motorik juga termasuk aktivitas emosional dan kognitif. 

 Skiner dalam Hamidi (2007:101) membedakan perilaku menjadi dua yaitu 

perilaku yang alami (innate behavior) berupa insting-insting dan refleks-refleks, 

yakni gerakan reaktif spontan yang dibawa sejak organisme lahir. Kedua adalah 

perilaku operan (operant behavior) yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses 

belajar. Proses terjadinya perilaku operan: Stimulus  reseptor  otak sebagai 

susunan syaraf dan pusat kesadaran  afektor  respons  

Perilaku individu merupakan respon dari stimulus, namun dalam diri individu itu 

ada kemampuan untuk menentukan perilaku yang diambilnya. Ini berarti individu 

dalam keadaan aktif dalam menentukan perilaku yang diambilnya. Skinner  (dalam 

Djafri:2008:3) Perilaku merupakan respons atau reaksi seorang terhadap stimulu s 

(rangsangan dari luar) yang digambarkan dalam Stimulus  Organisme  Respons 

 

b. Jenis Perilaku 

Menurut Djafri (2008:5) Jenis Perilaku dibagi menjadi dua yaitu: 

1)  Perilaku terbuka (Covert behavior)  

2)  Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih belum 

dapat diamati orang lain secara jelas.  

 Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku itu sendiri 

adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. 
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Ditilik dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, 

kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi 

affektifnya berbeda satu sama lain.  

 

c. Pengertian Perilaku Sosial 

 Perilaku sosial adalah aktifitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain 

atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan 

tuntutan social. (Hurlock. 1995: 262) Macam-macam perilaku sosial menurut Sarlito 

(2000:150) dibagi menjadi tiga yaitu:  

1)  Perilaku sosial (social behavior).  
 

Yang dimaksud perilaku sosial adalah perilaku ini tumbuh dari orang-orang 

yang ada pada masa kecilnya mendapatkan cukup kepuasan akan kebutuhan 

inklusinya. Ia tidak mempunyai masalah dalam hubungan antar pribadi mereka 

bersama orang lain pada situasi dan kondisinya. Ia bisa sangat berpartisipasi, tetapi 

bisa juga tidak ikut-ikutan, ia bisa melibatkan diri pada orang lain, bisa juga tidak, 

secara tidak disadari ia merasa dirinya berharga dan bahwa orang lain pun 

mengerti akan hal itu tanpa ia menonjolkan-nonjolkan diri. Dengan sendirinya 

orang lain akan melibatkan dia dalam aktifitas-aktifitas mereka. 

2)  Perilaku yang kurang sosial (under social behavior).  

Timbul jika kebutuhan akan inklusi kurang terpenuhi, misalnya: sering tidak 

diacuhkan oleh keluarga semasa kecilnya. Kecenderungannya orang ini akan 

menghindari hubungan orang lain, tidak mau ikut dalam kelompok-kelompok, 

menjaga jarak antara dirinya dengan orang lain, tidak mau tahu, acuh tak acuh. 
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Pendek kata, ada kecenderungan introvert dan menarik diri. Bentuk tingkah laku 

yang lebih ringan adalah: terlambat dalam pertemuan atau tidak datang sama 

sekali, atau tertidur di ruang diskusi dan sebagainya. Kecemasan yang ada dalam 

ketidak sadarannya adalah bahwa ia seorang yang tidak berharga dan tidak ada 

orang lain yang mau menghargainya.  

3) Perilaku terlalu sosial (over social behavior).  

Psikodinamikanya sama dengan perilaku kurang sosial, yaitu disebabkan kurang 

inklusi. Tetapi pernyataan perilakunya sangat berlawanan. Orang yang terlalu 

sosial cenderung memamerkan diri berlebih-lebihan (exhibitonistik). Bicaranya 

keras, selalu menarik perhatian orang, memaksakan dirinya untuk diterima dalam 

kelompok, sering menyebutkan namanya sendiri, suka mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengagetkan. 

    Banyak peristiwa atau pengalaman sosial yang dialami pada masa anak-anak. 

Beberapa pandangan pengalaman (Harlock, 1995:156):  

1) Pengalaman yang menyenangkan  

Pengalaman yang menyenangkan mendorong anak untuk mencari pengalaman 

semacam itu lagi.  

2) Pengalaman yang tidak menyenangkan  

Pengalaman yang tidak menyenangkan dapat menimbulkan sikap yang tidak sehat 

terhadap pengalaman sosial dan terhadap orang lain. Pengalaman yang tidak 

menyenangkan mendorong anak menjadi tidak sosial atau anti sosial.  
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3) Pengalaman dari dalam rumah (keluarga)  

Jika lingkungan rumah secara keseluruhan memupuk perkembangan sikap sosial 

yang baik, kemungkinan besar anak akan menjadi pribadi yang sosial atau 

sebaliknya. 

4) Pengalaman dari luar rumah  

Pengalaman sosial awal anak di luar rumah melengkapi pengalaman di dalam 

rumah dan merupakan penentu penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. 

Berdasarkan pemahaman diatas, pengalaman sosial pada masa anak-anak baik itu 

yang menyenangkan, tidak menyenangkan, diperoleh dari dalam rumah atau dari 

luar rumah adalah sangat penting. 

Perilaku sosial dimulai pada masa bayi bulan ketiga. Karena pada waktu lahir, 

bayi tidak suka bergaul dengan orang lain. Selama kebutuhan fisik mereka terpenuhi, 

maka mereka tidak mempunyai minat terhadap orang lain. Sedangkan pada masa usia 

bulan ketiga bayi sudah dapat membedakan antara manusia dan benda di lingkungannya 

dan mereka akan bereaksi secara berbeda terhadap keduanya. Penglihatan dan 

pendengaran cukup berkembang sehingga memungkinkan mereka untuk menatap orang 

atau benda juga dapat mengenal suara. Perilaku sosial pada masa bayi merupakan dasar 

bagi perkembangan perilaku sosial selanjutnya (Hurlock, 1995: 259). 

6.   Remaja/Siswa 

a. Pengertian Remaja 

Hurlock, (edisi kelima :206) menjelaskan bahwa remaja berasal dari kata latin 

(adolescene)  kata bendanya adolencentia  yang berarti remaja yang berarti tumbuh 

atau tumbuh menjadi dewasa. Masa merupakan masa yang paling menentukan, 
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karena pada masa ini remaja mengalami banyak perubahan baik fisik maupun psikis. 

Masa remaja adalah masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa, 

dimana anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang. Mereka bukan 

lagi anak-anak tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah masa 

transisi dari anak-anak menuju ke kedewasaan/dewasa sehingga masa ini kondisi 

remaja cukup labil karena remaja masih mencari makna hidup yang tidak lepas dari 

berbagai kendala. 

b. Perkembangan Remaja 

1) Perkembangan Fisik 

Menurut Zulkifli (1996:12) Pada remaja pertumbuhan fisik mengalami 

perubahan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa kanak-kanak dan 

masa dewasa. Untuk mengimbangi pertumbuhan yang cepat itu remaja 

membutuhkan makan dan tidur yang lebih banyak, dalam hal ini kadangkala 

orang tua tidak mau mengerti dan sering marah-marah bila anaknya terlalu 

banyak makan dan tidur. Perkembangan fisik mereka jelas terlihat pada tungkai 

dan tangan, otot-otot tubuh berkembang pesat sehingga terlihat bertubuh tinggi 

tetapi kepalanya masih mirip anak-anak. 

2) Perkembangan Seksualitas 

 Menurut Dahler dalam Mulyono, (1995 : 13) perubahan fisiologis terjadi karena 

pengaruh hormon kelamin tersebut dalam masa remaja dapat digolongkan menjadi dua 

bagian yaitu:  karakteristik kelamin primer dan karakteristik kelamin sekunder. disebut 

karakteristik kelamin primer sebab menunjuk pada organ badan yang langsung 
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berhubungan dengan alat persetubuhan dengan proses produksi. Selain memiliki tanda-

tanda atau karakteristik kelamin primer remaja juga mengalami tanda-tanda jasmaniah 

yang tidak langsung berhubungan dengan alat persetubuhan dan proses produksi. 

karakteristik kelamin sekunder pada remaja pria adalah: 

a) Suara menjadi lebih besar tubuh menjadi lebih jantan, terutama bertambah 

lebar bagian bahu 

b) Tumbuh rambut untuk pertumbuhan kumis, janggut, rambut pada kaki, ketiak 

dan alat kelamin 

Sedangkan pada remaja putri karena bertambahnya jaringan pengikat 

dibawah kulit yaitu lemat terutama pada paha, pantat, lengan atas dan dada akan 

membentuk tubuhnya dengan bentuk kewanitaan yang khas. 

3) Perkembangan Emosional 

Menurut Hurlock (1995:212) secara tradisional masa remaja dianggap 

sebagai periode “badai dan tekanan”, suatu masa dimana ketegangan emosi 

remaja meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Pertumbuhan 

pada tahun-tahun awal masa puber terus berlangsung tetapi berjalan lambat, 

pertumbuhan yang terjadi terutama bersifat melengkapi pola yang sudah ada atau 

terbentuk pada masa puber oleh karena itu perlu dicari keterangan lain yang 

menjelaskan emosi yang sangat khas pada remaja. Dari kondisi sosial yang 

mengelilingi remaja masa kini diperole penjelasan, adapun meningginya emosi 

terutama karena remaja laki-laki ataupun wanita berada dibawah tekanan sosial 

dan menghadapi tekanan kondisi baru sedangkan masa kanank-kanak kurang 

mempersiapkan untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. 
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4) Perkembagan Sosial 

Menurut Hurlock (1997:213) untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi 

dewasa, remaja harus berbuat banyak penyesuaian baru. Yang terpenting dan 

tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, 

perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai 

yang baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dukungan sosial dan 

penolakan sosial. 

5) Perkembangan Intelektual 

Menurut Mulyono (1985:16) perkembangan dan daya intelektual 

merupakan perkembangan psikis atau kejiwaan seseorang dengan kata lain 

intelegensi manusia bukan sesuatu yang bersifat jasmaniah belaka melainkan 

lebih bersifat immaterial dan spiritual. Karena itu intelegensi disamping sebagai 

daya atau kemampuan tetapi juga seabgai jiwa yang melahirkan segala 

kemampuan, jadi perkembangan intelektual remaja mulai aktif adalah 

dimungkinkan oleh perkembangan spiritual atau psikisnya. 

6) Perkembangan Minat 

Menurut Hurlock (1995:217) kebanyakan remaja memperoleh nilai yang 

berbeda dan yang lebih matang, ini tercermin dalam beralihnya penekanan pada 

minat yang berbeda dimana minat yang pada awal masa remaja dianggap penting, 

seperti minat pada pakaian dan penampilan sekarang menjadi kurang penting 

sementara remaja sekarang lebih berminat pada karier. 
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c. Ciri-ciri Remaja 

Remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan antara periode 

sebelum dan sesudahnya. Menurut Hurlock (1995:207) ciri-ciri remaja adalah sebagai 

berikut: 

1)   Masa remaja sebagai masa periode yang penting 

Periode remaja ada akibat secara langsung maupun akibat jangka panjang. 

Hal ini disebabkan akibat fisik dan psikologis sama-sama penting. 

Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya 

perkembangan mental yang cepat, terutama pada masa awal remaja. 

Semua perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan 

perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru. 

2)   Masa remaja sebagai masa peralihan 

Dalam periode peralihan status individu tidaklah jelas dan terdapat 

keraguan akan peran yang harus dilakukan. Pada masa ini remaja bukan 

lagi sebagai seorang anak dan juga bukan merupakan orang dewasa. 

3) Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri 

Pada masa awal remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap 

penting, mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan 

menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya. 

d. Tugas-tugas Perkembangan Remaja 

Menurut Garrison (dalam Soesilowindradini, 1986) tugas-tugas perkembangan 

remaja adalah sebagai berikut: 
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1) Menerima keadaan jasmaninya 

2) Mendapatkan hubungan yang baru danlebih matang dengan teman-teman 

sebaya dari kedua jenis kelamin 

3) Menerima keadaan sebagai pria atau wanita dan belajar hidup sesuai 

dengan keadaan itu 

4) Mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang 

dewasa lainnya. 

5) Mendapatkan kemampuan untuk berdiri sendiri dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan ekonomi dan keuangan 

6) Mendapatkan nilai hidup dan falsafah hidup 

Sementara menurut Watternberg (1991) tugas-tugas perkembangan remaja 

sebagai berikut: 

1) Memiliki kemampuan untuk mengawasi diri sendiri sebagai orang dewasa 

2) Mendapatkan kebebasan 

3) Bergaul dengan teman pria dan wanita 

4) Memperkembangkan keterampilan-keterampilan baru 

5) Mendapatkan gamabran mengenai dirinya sendiri 

Menurut Hurlock (1995:207) tugas perkembangan masa remaja menuntut 

perubahan besar dalam sikap dan pola perilaku anak, akibatnya hanya sedikit anak 

laki-laki dan anak perempuan yang dapat diharapkan untuk menguasai tugas-tugas 

tersebut  selama awal masa remaja apalagi mereka yang matangnya terlambat. 

Kebanyakan harapan ditumpukan pada hal ini adalah bahwa remaja muda akan 

meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap dan pola perilaku. 
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e. Siswa 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 

menjelaskan mengenai peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

Pasal 12 menjelaskan tentang: 

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: 

a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya 

dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; 

b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya; 

c) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya; 

d) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya; 

e) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang 

setara; 

f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar 

masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang 

ditetapkan. 

(2)  Setiap peserta didik berkewajiban: 

a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan 

proses dan keberhasilan pendidikan; 
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b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi 

peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3)  Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan 

yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(4)  Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Pendidikan Nasional). 

 
 

F.  Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas penggunaan smartphone (X) 

Yaitu variabel yang dalam hubungannya dengan variabel lain yang 

bertindak sebagai penyebab perubahan atau timbulnya variabel terikat 

(dependen). Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah penggunaan 

smartphone yang indikatornya adalah: 

a. Fashion atau status 

b. Kasih sayang dan keramahan 

c. Mobilitas 

d. Akses cepat 

e. Perantara 

f. Jaminan 

g. Hiburan 
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2. Variabel terikat perilaku sosial remaja (Y) 

Perilaku sosial seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor tersebut dibagi ke dalam dua kelompok yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. 

1)   Faktor internal 

Yaitu potensi yang memang sudah ada pada diri individu yang dibawanya 

sejak lahir, Indikator: 

a. Harga diri (self esteem)  

Yaitu sejauh mana individu memandang dan menghargai dirinya 

sendiri, sehingga ia mampu berinteraksi dan bersosialisasi dengan 

lingkungan sosialnya 

b. Kecerdasan (intelligence). 

Yaitu kemampuan secara kognitif yang dimiliki oleh individu. 

Seseorang dapat berperilaku baik, bergaul secara efektif apabila ia 

memiliki inteligensi tinggi, terutama inteligensi sosial. Seseorang yang 

memiliki inteligensi sosial dapat bergaul secara baik dengan 

masyarakat. Ia mudah berkawan dan memahami hubungan manusia. 

2)   Faktor eksternal 

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari pengalaman atau 

lingkungan yang  berpengaruh terhadap perilaku sosial siswa antara lain 

faktor kelurga, sekolah, teman sebaya dan media masa. 

a. Keluarga 

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam 

kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai 

manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.  
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b. Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara 

sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan 

dalam rangka membantu siswa agar mampu mandiri dan mampu 

mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral-

spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. 

 

G. Metode Penelitian 

1.  Pendekatan Penelitian 

      Sesuai dengan tujuannya, pendekatan penelitian ini termasuk pendekatan 

penelitian kuantitatif, yakni penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan 

menganalisa nilai-nilai yang terkandung dalam perilaku sosial remaja. Fokus 

penelitian ini adalah perilaku yang terjadi (what exist at the moment) dan terdiri dari 

satu variabel (Kriyantono, 2006:61).  

 

2.  Populasi dan Sampel 

a.  Populasi 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek 

peneliti yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, peristiwa, 

sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi sumber data 

penelitian. (Bungin, 2006:99). Menurut Rahmat, (2002:78) yang dimaksud 

populasi adalah kumpulan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah semua siswa Kelas XI SMAN 1 Pasuruan Pandaan yang 

berjumlah 316 siswayang sudah di homogenkan terlebih dahulu dengan kriteria 

siswa kelas XI SMAN 1 pandaan dan memikili smartphone. 
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b. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai wakil semua 

unit strata dan seagainya yang ada di dalam populasi (Bungin, 2006:102).  Untuk 

menentukan jumlahnya sampel menurut Arikunto (2002:74) memberikan 

pedoman untuk menentukan besarnya sampel dari suatu populasi yaitu: bila 

populasinya di bawah 100 sebaiknya diambil semua untuk dijadikan sampel, dan 

apabila 100 ke atas dapat diambil 10-15% atau 20-25%, patokan 10% terendah 

tersebut masih dapat dikurangi dengan 5% saja.  Berdasarkan pendapat tersebut di 

atas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 25% 

sehingga berjumlah 79 siswa dengan cara pengambilan secara acak. 

 
3.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam kegiatan penelitian dalam rangka pengumpulan data, peneliti 

memutuskan untuk menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu peneliti mengadakan pengamatan pada objek penelitian yaitu mengenai 

perilaku sosial siswa di SMAN 1 Pandaan Pasuruan 

b. Kuesioner  

Penggunaan kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

pengaruh penggunaan smartphone terhadap perilaku sosial remaja SMAN 1 

Pasuruan Pandaan. Data tersebut nantinya digunakan untuk keperluan analisis 

sehingga bagaimana pengaruh antara kedua variabel tersebut dapat diukur. 
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b.   Dokumentasi 

Iskandar, (2009:134) mengemukakan bahwa dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data 

yang dicari adalah berupa dokumen-dokumen sekolah SMAN 1 Pasuruan 

Pandaan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berupa sejarah berdirinya 

sekolah, visi dan misi sekolah, serta dokumen pembelajaran yang mendukung 

penelitian ini. 

 
4.  Skala Pengukuran Data 

Skala pengukuran yang telah ditetapkan dan untuk menganalisis data-data 

tersebut akan dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik, dengan 

menggunakan data instrumen skala ordinal. Dengan demikian alat pengumpul data 

yang digunakan menurut Sugiyono, (2008:107) adalah data instrumen skala ordinal, 

dengan menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan sistem skor 

sebagai berikut: 

a. Pilihan jawaban alternatif sangat setuju  diberi skor 4 

b. Pilihan jawaban alternatif setuju diberi skor 3 

c. Pilihan jawaban alternatif kurang setuju diberi skor 2 

d. Pilihan jawaban alternatif tidak setuju diberi skor 1 
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5.  Pengujian Instrumen 

a.  Uji Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan tes reliabilitas dan validitas untuk mengetahui 

apakah kuesioner yang dibagikan valid dan reliabel. Yang dimaksud reabilitas 

adalah konsistensi yang dimiliki sebuah kuesioner, artinya apabila kuesioner 

tersebut ditanyakan beberapa kali hasilnya tetap sama. Instrumen dapat dikatakan 

handal (reliabel) bila memiliki koefisien kehandalan reliabilitas lebih besar dari 

0,6. 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

sebagai berikut : 
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Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

 2
b  = Jumlah varians butir 

2
b  = Varians total  (Arikunto, 2006: 196) 

b. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Untuk menguji kevalidan dari penelitian ini, menurut Arikunto, 

(2006:170) adalah dengan menggunakan prosedur korelasi product moment dari 

Karl Pearson sebagai berikut: 
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Dimana : 

rxy  = koefisien korelasi  

N  = jumlah subyek 

X  = skor item pertanyaan X 

Y  = skor item pertanyaan Y      

Valid tidaknya suatu item dapat diketahui dengan cara membandingkan 

indeks product moment (r hitung) dengan nilai kritisnya. Setelah nilai r (disebut 

dengan r hitung) diperoleh maka selanjutnya membandingkan antara probabilitas r 

dengan alpha yang ditetapkan (0,05). Bila probalilitas hasil korelasi lebih kecil 

dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid dan sebaliknya jika probalilitas hasil 

korelasi lebih besar dari 0,05 (5%) maka dinyatakan tidak valid. 

 

6.  Teknik Analisis Data 

    Untuk menjawab persoalan penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis sebagai berikut: 

a.   Regresi linier sederhana 

Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumusnya sebagai berikut: 

Y’ = a + bx  

Dimana: 

Y  =  perilaku sosial (Y) 

a  =  konstanta (harga y bila x = 0) 

b  =  koefisien regresi atau arah angka antara x dan y 

x  =   Penggunaan Smartphone (X) (Sugiyono, 2008:237) 
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b.   Koefisien Determinasi 

   Dengan melihat koefisien determinasi berganda (R2) maka dapat diketahui 

besarnya pengaruh dari variabel terikat terhadap variabel bebas. R2 mempunyai 

nilai antara nol sampai dengan satu. Semakin tinggi R2 atau semakin  mendekati 

satu, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

demikian pula sebaliknya, di mana formulasi yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 R2 = 
2

2211

y
y) x(b  y) x(b




 


