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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Teman Sebaya 

1. Pengertian

Santrock, (2007: 55) kawan- kawan sebaya adalah orang dengan 

tingkat usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama.(Jali,  

2006:164) teman sebaya adalah “mereka yang lahir pada waktu yang sama 

dan memiliki usia yang sama”. Teman sebaya menurut (Madon dan 

Ahmad, 2004: 49) adalah “kelompok anak-anak atau remaja yang 

memililiki umur yang sama atau tingkat perkembangan yang sama”. 

Teman sebaya pada umumnya merupakan teman sekolah  atau teman 

bermain di luar sekolah (Rita Eka Izzati, dkk, 2008: 114). “Kelompok 

sebaya adalah kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang sama, 

yaitu individu-individu yang memiliki kesamaan dalam berbagai aspek, 

terutama persamaan usia dan status sosialnya” (Vembrianto, 1993: 54). 

“Havighus dalam (Hurlock, 1997: 264) mendefinisikan kelompok 

teman sebaya sebagai suatu kumpulan orang yang kurang lebih berusia 

sama yang berpikir dan bertindak bersama-sama”. “Harton dan Hunt 

dalam (Damsar, 2011: 74) bahwa yang dimaksud dengan kelompok teman 

sebaya adalah suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki 

status yang sama, dengan siapa umumnya seseorang berhubungan atau 

bergaul”. 
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“Secara umum dapat disimpulkan bahwa teman sebaya adalah 

orang yang memiliki status, usia, hobi, dan tingkat kematangan yang 

kurang lebihnya sama”. Orang yang memiliki usia yang hampir sama 

dengan temanya biasanya mempunyai tingkat kedewaasaan atau 

perkembangan yang hampir sama. “Teman sebaya yang dipilih biasanya 

teman yang memiliki kesamaan status sosial dengan individu”. “Misalnya 

siswa yang duduk di bangku SMP kebanyakan temanya juga sesama 

siswa, baik yang satu sekolah maupun yang beda sekolah dengannya”. 

Jarang ditemui seorang siswa yang duduk di bangku SMP yang memiliki 

teman akrab dengan orang yang berbeda status sosial dengan dirinya. 

“Teman sebaya tersebut merupakan orang yang sering terlibat dalam 

melakukan tindakan secara bersama-sama dalam pergaulan”. 

2. Fungsi Teman Sebaya 

Pada prinsipnya hubungan lingkungan teman sebaya mempunyai arti 

yang sangat penting bagi remaja (Piaget dan Sullivan) dalam (Desmita, 

2014:230) menekankan bahwa melalui interaksi dengan kawan-kawan sebaya, 

anak-anak dan remaja mempelajari modus relasi yang timbal balik secara 

simetris. “Anak mempelajari prinsip- prinsip kejujuran dan keadilan melalui 

peristiwa pertentangan dengan teman sebayanya”. “Mereka juga mempelajai 

secara aktif kepentingan-kepentingan dan perspektif teman sebaya dalam 

rangka memuluskan integrasi irinya dalam aktifita teman sebaya yang 

berkelanjutan”. Remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan 

diterima kawan sebaya atau kelompok. Sebagai akibatnya, mereka akan merasa 

senang apabila di terima dan sebaliknya akan merasa tertekan apabila di 

keluarkan dan diremehkan oleh kawan-kawan sebayanya. 
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Studi kontemporer tentang remaja, juga menunjuka bahwa bahwa 

hubungan yang positif denga teman sebaya diasosiasikan dengan 

penyesuaian sosial yang positif. (Santrok, 1998). Hartup (1982) dalam 

(Desmita, 2014:230),mencatat bahwa pengaruh teman sebaya memberikan 

fungsi-fungsi sosial dan psikologis yang penting bagi remaja. Bahkan 

dalam studi lain menyatakan bahwa hubungan teman sebaya yang 

harmonis dimasa remaja, dihubungkandengan kesehatan mental yang 

positif pada usiah setengah baya (Hightower, 1990) dalam (Desmita, 

2014:230-231). Secara lebih rinci (Kelly dan Hansen, 1987) menyebutka 6 

fungsi positif dari teman sebaya, yaitu: 

a. Mengontrol impus- implus agresi. Melalui interaksi denga teman sebaya, 

remaja belajar bermain memecahkan pertentanga-pertentanga dengan 

cara-cara yang lain selain selain denga tindakan agresi langsung. 

b. Memperoleh dorongan emosi dan sosial serta menjadi independen. 

Teman-teman dan kelompok sebaya mendorong remaja untuk 

mengambil peran dan tanggung jawab baru mereka. 

c. Meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial, mengembangkan 

kemampuan penalaran,  dan belajar untuk mendeskripsikan perasaan-

perasaan dengan cara-cara yang lebih matang. Melalui percakapan dan 

perdebatan engan teman sebya, remaja belajar mengekspresikan ide-

ide dan perasaan-perasaan serta mengembangkan kemampuan mereka 

memecahkan masalah. 

d. Mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan tingkah laku peran 

jenis kelamin.  “Sikap-sikap seksual dan tingkah laku peran jenis 
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kelamin terutama dibentuk melalui hubungan dengan teman sebaya”. 

“Remaja belajar mengenai tingkah laku dan sikap-sikap yang mereka 

asosiasikan dengan menjadi laki-laki dan perempuan muda”. 

e. Memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. “Umumnya orang-

orang dewasa mengajarkan pada anak-anak mereka tentang apa yang 

benar dan apa yang salah”. Dalam kelompok teman sebaya, remaja 

mengangambil keputusan atas inisiatif mereka sendiri. “Remaja 

mengevaluasi nilai-nilai yang dimilikinya dan juga yang dimiliki 

teman sebayanya, serta memutuskan mana yang benar”. Proses 

mengevaluasi ini dapat membantu remaja mengembangkan 

kemampuan penalaran moral mereka. 

f. Meningkatkan harga diri (self-esteem). “Menjadi orang yang disukai 

sebagian besar teman-teman sebayanya membuat remaja enak atau 

senang tentang dirinya”. 

“Salah satu fungsi penting dari kelompok teman sebaya adalah 

sebagai sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga. Remaja 

mempelajari bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih baik, sama baik, 

atau kurang baik, dibanding remaja-remaja lainnya. Belajar hal seperti ini 

di rumah tidak mudah dilakukan mengingat saudara kandung biasanya 

lebih tua atau lebih muda” (Santrock,2007: 55). 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Teman Sebaya 

Semiawan, (1998: 165-166) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

hubungan antara teman sebaya, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Kesamaan usia 

“Anak yang memiliki kesamaan usia dengan anak lain akan memiliki 

kesamaan pula dalam hal minat,topik pembicaraan sertan aktivita 

aktivitas yng mereka lakukan”. “Hal-hal tersebut “memungkinkan 

anak-anak untuk menjalani hubungan yang lebih baik dan erat dengan 

anak yang memiliki tingkat usia yang sama dengannya”. 

2. Situasi 

Situasi atau keadaan memiliki imbas dalam menentukan sesuatu yang aka 

dimainkan secara bersama-sama dengan teman sebayanya. Sebagai contoh, 

“jika mereka berada dalam lapangan terbuka, mereka akan terdorong untuk 

menggunakan permainan yang bersifat koperatif dan tak luput dari 

penggunaan simbol atau orang”. “Saat anak berada dengan temannya 

dengan jumlah yang cukup banyak, anak akan lebih terdorong dengan 

melakuan permainan yang kompetitif, dibandingkan permainan koperatif”. 

3. Keakraban 

“Keakraban dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam 

hubungan sosial, termasuk hubungan dengan teman sebaya”. “Anak 

akan merasa canggung jika diharuskan bekerjasama dengan teman 

sebaya yang kurang begitu akrab, sehingga jika diharuskan mereka 

melakukan kerjasama, maka masalah yang akan dihadapi akan 

terselesaikan dengan kurang baik dan efisien”. 

4. Ukuran kelompok 

“Jumlah anak yang saling berinteraksi juga dapat mempengaruhi 

hubungan teman sebaya”. “Semakin besar jumlah anak yang terlibat 
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dalam suatu pergaulan dalam kelompok, interaksi yang terjadi akan 

semaki rendah, kurang akrab, kurang fokus, dan kurang memberikan 

pengaruh”. 

5. Perkembanga kognitif 

“Perkembanga kognitif dalam hal ini merupakan keterampilan 

menyelesaikan masalah”. “Semakin baik kemampuan kognitif yang 

dimiliki anak, yang berarti semakin pandai seorang anak dalam 

membantu anak lain dalam memecahkan permasalahan dalam 

kelompok teman sebaya, maka persepsi anak lain kepadanya akan 

semakin positif”. Dengan demikian mereka cenderung menunjuk anak 

tersebut sebagai pemimpin dalam kelompok. 

“Berdasarkan peran teori diatas, dapat di simpulkan bahwa teman 

sebaya adalah hubungan atau interaksi antara seseorang dengan individu 

atau kelompok lain yang memiliki status, pemikiran, usia, dan tingkat 

kematangangan yang hampir sama”. “Saat melakukan pegaulan dengan 

teman sebaya akan akan banyak tekanan yang akan dialami seseorang atau 

individu (Herron dan Peter, 2005: 143) menyatakan bahwa tekanan dalam 

pergaulan teman sebaya tersebut dapat berupa tekanan positif maupun 

tekanan negatif”. “Mempunyai teman yang mendorong untuk berusaha 

lebih keras di sekolah atau olahraga dapat memberikan semanga jika anak 

belum melakukan yang terbaik”. Teman juga dapat mencegah melalaian 

kewajiban dan menolong disaat kesulitan. Mereka dapat memotivasi dan 

mendorong kita kearah yang benar. Banyak anak dapat melepaskan diri 

dari kebiasaan merusak diri sendiri karena pergaulan teman sebaya yang 
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penuh perhatian. “Hal-hal tersebut adalah contoh tekanan dalam pergaulan 

teman sebaya yang bersifat positif, sedangkan tekanan negatif dalam 

pergaulan teman sebaya dapat menjadikan hal-hal buruk menjadi sesuatu 

yang menarik dimata seseorang”. Misalnya “ajakan untuk mencoba 

merokok, membuka situs yang kurang layak di internet, mencuri, minum 

minuman keras, dan lain-lain”. 

Surya, (2010: 21) kualitas pergaulan anak memiliki andil dalam 

membentuk dorongan prestasi. “Kualitas pergaulan dapat ditilik melalui 

pihak pihak yang terlibat dalam pergaulan anak, kegiatan kegiatan yang 

dilakukan dalam pergaulan-pergaulan tersebut, dan sejauh mana intensitas 

pergaulan anak tersebut”. “Berdasarka beberapa teori yang telah 

dikemukakan sebelunya peneliti dapat mengembangkan berbagai aspek 

(konstrik validitas internal) untuk menyusun pergaulan teman sebaya”. 

Teori tersebut merupakan teori mengenai kualitas pergaulan teman sebaya 

oleh (Surya, 2005: 21). Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pihak yang terlibat pergaulan. 

2. Kegiatan yang dilakukan selama bergaul. 

3. Intensitas pergaulan. 

Aspek-aspek di atas kemudian dikembangkan oleh peneliti untuk 

dijadikan sebagai instrumen penelitian. 
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2.1.2. Perkembangan 

1. Pengertian Perkembangan 

Yusuf dan Sugandi, (2012: 1) perkembanga dapat diartikan sebagai 

“suatu perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik 

(jasmaniah) maupun psikis (rohaniah) maupun tingkat kedewasaan atau 

tingkat kematangan yang belangsung secara sistimatis, progresif, dan 

berkesinambungan”. 

Berikut ini merupakan konsep dasar perkembangan yang di 

kemukakan beberapa ahli yang tercantum dalam (Desmita, 2014: 8-9): 

Secara sederhana (Seifert dan Hoffnug, 1994) mendefinisikan 

perkembangan sebagai “Long-term changes in a person’s growth, 

feelings, potterns,of thinking, social relatonships, and motor skills.” 

Sementara itu(Chaplin, 2002) mengartikan perkembangan sebagai: (1) 

perubahan yang berkesinambungan dan progresift dalam organisme, dari 

lahir sampai mati, (2) pertumbuhan, (3) perubahan dalam bentuk dan 

itegrasi dari bagian-bagian jasmaniah ke dalam bagian- bagian fungsional, 

(4) kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang 

tidak di pelajari.(Reni Akbar Hawadi, 2001), “perkembangan secara luas 

menuju pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang di miliki 

individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang 

baru. Dalam istilah perkembangan juga mencakup konsep usia, yang 

diawali saat proses pertumbuhan dan berakhir dengan kematian.”(F.J. 

Monks, dkk., 2001), pengertian perkembangan menuju pada”suatu proses 

kearah yang lebih sempurna dan tidak dapat di ulang kembali. 
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Perkembanga menuju pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat 

diputar kembali.” Sedangkan (Santrock,1996) menjelaskan pengertian 

perkembangan sebagai berikut:”Development is pattern of change that 

begins at conception and continues through the live span. Most 

development involves growth,although it includes decay (as in death end 

dying). The pettern of movement is complex because it is product of 

several proceeses–biological, cognitif, and socioemontional.” 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa  

perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin 

membesar, melainkan didalamnya juga terkandung serangkaian perubahan 

yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi 

jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju pada tahap kematangan 

melalui pertumbuha, pematangan, dan belajar (Desmita, 2014: 9). 

2. Ciri-Ciri Perkembangan 

Yusuf dan Sugandi, (2012: 3-4) ciri-ciri perkembangan adalah 

sebagai berikut: 

1. aspek fisik: “perubahan tinggi dan terjadinya perubahan ukuran dalam 

(a) berat badan serta organ-organ tubuh lainnya”, dan (b) “aspek 

psikis: semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya 

kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi 

kreatif”. 

2. Tejadinya perubahan proporsi dalam (a) aspek fisik: “proporsi tubuh 

anak berubah sesuai denga fase pekembangan, dan pada usia remaja 

proporsi tubuh ank mendekati proporsi tubuh orang dewasa” (b) aspek 
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psikis perubahan imajinasi dengan fantasi ke realita, dan perubahan 

perhaatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan 

beralih kepada orang lain(khususna teman sebaya). 

3. Lenyapnya tanda-tanda lama dalam (a) aspek fisik: “lenyapnya 

kelenjar thymus (kenjar kanak-kanak) yang terletak pada bagian dada, 

rambut halus, dan gigi susu” dan (b) aspek psikis: “lenyapnya masa 

mengoceh (meraban), bentuk gerak-gerik kanak-kanak (seperti 

merangkak) dan perilaku implusif (melakukan sesuatu sebelum 

berpikir)”. 

4. Menculnya tanda-tanda baru dalam (a) aspek fisik: “tumbuh dan 

pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, 

baik primer (mensturasi pada wanita dan mimpi basah pada pria) maupun 

sekunder (membesarnya pinggul dan buah dada pada wanita, dan 

tumbuhnya kumis dan perubahan suara pada pria)” dan (b) aspek psikis: 

“perkembanga rasa ingin tahu, terutama yang berhubunga dengan ilmu 

pengetahuan, lingkungan alam, nilai-ilai moral dan agama”. 

Sutirna, (2013: 16) ciri-ciri perkembanga individu dapat di 

perhatika di bawah ini: 

1. Seumur hidup (life-long), artinya tidak ada periode usia yang 

mendominasi perkembanga idividu. 

2. Multidimentional, artinya terdiri atas biologis, kognitif, dan sosial. 

Bahkan dalam satu dimensi terdapat banyak komponen, misalnya 

intelegensi: intelegensi abstrak,intelegensi nonverbal, intelegensi 

sosial, dsb. 
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3. Multidirektional beberapa komponen dari suatu dimensi dapat 

meningkatkan pertumbuhan, sementara komponen lain menurun. 

Misalnya orang dewasa bisa semakin arif tetapi kecepatan 

memproses informasi lebih buruk. 

4. Lentur (plastik), bergantung pada kondisi kehidupan individu. 

Lebih rincihnya ciri-ciri perkembanngan dapat di perhatikan dari 

berbagai aspek dalam segi fisik dan psikis, seperti berikut ini: 

1. Terjadinya perubahan, (a) segi fisik: perubahan tinggi badan, berat 

badan, organ-organ tubuh lain. (b) segi psikis: bertambahnya 

perbendaharaan kata-kata, matangnya kemampuan berpikir, 

mengingat, menggunakan imajinasi kreatif. 

2. Perubahan proporsi, (a) segi fisik: proporsi tubuh berubah sesuai 

dengan fase perkembangan, (b) segi psikis: perubahan imajinasi dan 

fantasi ke realitas, perhatiannya dari diri sendiri ke orang lain/ 

kelompok teman sebaya. 

3. Lenyapnya tanda-tanda lama, (a) segi fisik: lenyapnya kelenjar 

thymus (kelenjar anak-anak) yang terletak pada bagian dada, 

kelenjar pineal yang ada pada bagian bawah otak, gigi susu, dan 

rambut-rambut halus. (b) segi psikis: masa mengoceh/meraba gerak-

gerik kanak-kanak atau merangkak, perilaku impulsive (doronga 

untuk bertindak sebelum berpikir). 

4. Diperoleh tanda-tanda baru, (a) segi fisik: pergantian gigi, karakteristik 

seks pada usia remaja sekunder (perubahan anggota tubuh) dan primer 

(mensturasi pada wanita dan mimpi basah pada pria). (b) segi psikis: 
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rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, 

seks, nilai moral, dan keyakinan beragama. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengarugi Perkembangan 

Selama terjadinya proses perkembanga tidak luput dari adanya 

fektor yang mmpengaruhi. 

Poerwanti danWidodo, (2002 : 53) “perkembangan merupakan 

itegrasi dari faktor heraditas dan lingkungan. 

1. Heraditas merupakan faktor pembawaan yang dibawa sejak lahir yang 

berupa kecenderungan seseorang untuk tumbuh dan berkembang 

mengikuti pola-pola tertentu. Heraditas yang berupa kecenderungan 

tersebut terdapat pada sel-sel benih, sehingga ganes sebagai pembawa 

sifat Heraditas. Kecenderungan ini dapat berupa kecenderungan phisik 

seperti kecenderungan berat badan gemuk, tinggi dan sebagainya. 

Dapat pula berupa kecenderunga psikhis, seperti kecenderungan 

menjadi pendiam, lincah, pandai, dan sebagainya. Sedangkan  

2. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi individu di 

dalam hidupnya, baik dalam bentuk lingkungan phisik yang berupa 

kondisi rumah, gizi, kesehatan lingkungan dan sebagainya, sedangkan 

lingkungan psikhis berupa faktor kebudayaan, sub kebudayaan, sikap, 

keyakinan, nilai-nilai yang dianut dan sebagainya. 

Yusuf danSugandi, (2012:21-23), faktor-faktor yang 

mempengaruhi peerkembanga adalah:  

1. Faktor genetika (Hereditas) merupakan ”totalitas karakteristik 

individu yang di wariskan oleh orang tua kepada anak, atau segala 
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potensi (baik fisik maupun psikis) yang di miliki individu sejak masa 

konsepsi sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen”. 

2. Faktor lingkungan adalah “keseluruha fenomena (peristiwa, situasi, 

atau kondisi) fisik/alam atau sosial yang mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh perkembanga individu”.  

Wardani, (1998) dalam (Sutirna, 2013: 21) menyampaikan ada tiga 

aliran yang mempengaruhi proses perkembangan anak yaitu sebahai 

berikut:  

1. Nativisme, pelopor aliran ini adalah Schopenhauer. Ia berpendapat 

bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau 

keturunan (heriditi). 

2. Empirisme, pelopor aliran ini adalah John Lock yang menentang alira 

nativisme. Dia berpendapat bahwa perkembanga individu semata-

mata dipengaruhi oleh fsktor lingkungan atau luar. 

3. Konvergensi, aliran ini dipelopori oleh Wiliam Stern. Dia berpendapat 

bahwa perkembanga individu dipengaruhi baik oleh faktor 

pembawaan maupun oleh faktor lingkunga/pendidikan. 

Desmita, (2014: 27), faktor-faktor perkembanga dapat dibedakan 

atas tiga faktor yaitu:  

(1) Faktor yang berasal dalam diri individu. 

(2) Faktor yang berasal dari luar diri individu. 

(3) Faktor-faktor umum. 

Dengan demikian dapat disimpulkan dari beberapa faktor 

perkembangan di atas baik dari faktor bawaan atau juga faktor 
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lingkungan/pendidikan dapat menentukan arah perkembangan seseorang 

dengan menyediakan kondisi yang ideal. 

4. Prinsip-Prinsip Perkembangan 

Hurlock,(1997) dalam (Poerwanti dan Widodo, 2002:30-33) 

menjelaskan bahwa prinsip-prinsip perkembangan meliputi: 

1. Perkembanga melibatka adanya perubahan. 

2. Perkembanga awal lebih kritis daripada perkembanga berikutnya. 

3. Perkembanga merupakan hasil proses kematanga dan belajar. 

4. Pola perkembangan dapat diramalkan. 

5. Pola perkembanga mempunya karakter yang dapat diramalkan. 

6. Dalam perkembanga ditemukan perbedaan individual. 

7. Setiap perkembanga mengandung harapan sosial. 

8. Setiap bidang perkembangan mengandung bahaya sosial. 

9. Kebahagiaan bervariasi pada berbagai fase perkembanga. 

Sutirna,(2013:17-18) prinsip perkembangan peserta didik adalah 

sebagai beikut : 

1. Proses perkembanga setiap individu prinsipnya tidak pernah berhenti 

(never ending process). Artinya perkembanga terus-menerus atau 

berubah-ubah yang dipengaruhi oleh pengalaman dan belajar 

sepanjang hayat dari masa konsepsi sampai tua atau sampai pada masa 

kematangan individu.   

2. Proses perkembangan setiap individu prinsipnya saling 

mempengaruhi. Artinya, perkembangain individu mempengaruhi atau 

ada korelasi antara fisik, emosi, intelensi, dan sosial. Dengan 

demikian prosesnya tidak berdiri sendiri. 
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3. Proses perkembangan setiap  individu prinsipnya mengikuti pola atau 

arah tertentu. Artinya setiap perkembangan sebelumnya akan menjadi 

dasar perkembangan selanjutnya. 

4. Proses perkembangan setiap individu prinsipnya terjadi peda tempo 

yang berlainan. Artinya, perkembangan individu tidak ada yang sama. 

Ada yang perkembangannya lambat, sedang, dan cepat. 

5. Proses perkembangan setiap individu prinsipnya harus berjalan 

dengan normal, yaitu dimulai dari tahap bayi, kanak-kanak, anak, 

remaja, dewasa, dan masa tua. 

6. Proses perkembangan setiap individu prinsipnya memiliki ciri khas. 

Artinya, setiap sase perkembangan memiliki ciri khas. 

Syaodih, (2009) dalam (Sutirna, 2013: 18-19) menyimpulkan 

berdasarka hasil penelitian, yang merupakan prinsip perkembangan, di 

antaranya: 

1. Perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi seluruh aspek. 

2. Setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang 

berbeda. 

3. Perkembangan secara relatif beraturan, mengikuti pola-pola tertentu. 

4. Perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur sedikitdemi sedikit. 

5. Perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju 

ke arah yang lebih khusus, mengikuti proses deferensiasi dan integrasi. 

6. Secara normal perkembangan individu mengikuti seluruh fase 

perkembanga. 
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7. Sampai batas-batas tertentu perkembanga sesuatu aspek dapat 

dipercepat atau diperlambat. 

8. Perkembanga aspek-aspek tertentu beerjalan sejajar atau berkorelasi 

dengan aspek lainnya. 

9. Pada saat-saat tertentu dan dalam bidang tertentu perkembanga pria 

berbeda dengan wanita. 

 

2.1.3. Motivasi Belajar 

1. Pengertian  Motivasi Belajar  

Motivasi merupakan ”daya penggerak atau pendorong untuk 

melakukan suatu pekerjaan” (Dalyono: 2009: 57)kemudian Mc Donald, 

(1959) dalam (Sardiman,2012: 73) menyatakan motivasi adalah perubahan 

energi dari dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari 

pengertian yang di kemukakan Mc Donald ini mengandung tiga elemen 

penting yaitu: (1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan 

energi pada diri setiap individu manusia. (2) Motivasi ditandai oleh 

munculnya, rasa/”feeling” efeksi seseorang. Dalam hal ini motivasi 

relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, efeksi dan emosi yang dapat 

menentukan tingkah laku- manusia. (3) Motivasi akan dirangsang karena 

adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon 

dari suatu aksi, yakni tujuan (Sardiman, 2012: 74). 

Motif adalah daya penggerak dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. Dengan 
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demikian, “motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri 

manusia untuk berusaha melakukan perubahan tingkah laku yang lebih 

baik dalam memenuhi kebutuhannya” (Hamzah,2013). 

Rumini dkk. (2006: 11-12) dalam (Irfan, 2013: 56) motivasi 

keadaan atau kondisi pribadi pada siswa yang mendorong untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan untuk mencapai apa 

yang menjadi tujuan dari siswa yang bersangkutan. Dengan demikian, 

motivasi pada dasarnya merupakan motor penggerak dan pemberi arah 

serta tujuan yang hendak dicapai. 

2. Manfaat Motivasi Belajar 

Berikut ini merupakan manfaat dan fungsi dari motivasi belajar 

Sardiman, (2012: 85) ada tiga manfaat dari motivasi belajar yaitu: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepas energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan manusia. 

2. Menentukan arak perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai denga rumusan tujuan yang akan di capai. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.  

Disamping itu motivsi memiliki fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat 

berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Selain itu 

juga motivasi berperan penting dalam belajar dan pembelajaran, antara 
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lain yaitu, “menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar, 

memperjelas hubungan belajar yang hendak dicapai, dan berperan dalam 

menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar serta menentukan 

ketentuan belajar” (Hamzah, 2013: 27). 

3. Macam- Macam Motivasi 

Sardiman, (2012: 86-91) macam atau jenis motivasi dapat di lihat 

dari berbagai sudut pandang yaitu sebagai berikut: 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a. Motif-motif bawaan, yaitu motif yang dibawa sejak lahir, jadi 

motivasi itu sudah ada dalam diri manusia sejak lahir tampa 

dipelajari sebelumnya. 

b. Motif-motif yang dipelajari, yaitu motif-motif yang timbul karena 

dipelajari. 

2. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

a. Momen tumbuhnya alasan. 

b. Momen pilih. 

c. Momen putusa. 

d. Momen terbentuknya kemauan. 

3. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

a. Motivasi inrinsik. 

Motivasi intrinsik adalam motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

stiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

b. Motivasi ekstrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalam motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsangan dari luar. 
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4. Indikator Motivasi Belajar  

Motivasi belajar adalah “keseluruhan daya penggerak yang berasal 

dari dalam diri siswa ataupun dari luar diri siswa yang menciptakan 

serangkaian usaha untuk dapat mencapa tujuan yang dikehendaki dalam 

kegiatan belajar”. Sardiman, (2012: 83) motivasi yang ada dalam diri 

setiap manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tekun menghadapi tugas “(dapat bekerja secara terus-menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berheni sebelum waktu selesai)”. 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). “Tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk mencapai prestasi semaksimal 

mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang sudah dicapai)”. 

3. Menunjukan minat terhadap berbagai macam masalah untuk orang 

dewasa “(misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, 

keadilan, pemberantasan korupsi, penentang terhadap semua tindakan 

kriminal, amoral, dan sebagainya)”. 

4. Lebih senang bekerja mandiri. 

5. Cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin “(hal-hal yang bersifat 

mekanis,berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif)”. 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya “(kalau sudah yakin akan sesuatu)”. 

7. Tidak mudah melepas hal yang sudah diyakininya. 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Hamzah, (2013: 23) indikator motivasi belajar dapat di 

klasifikasikan sebagai: (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) 

adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) adanya harapan dan 
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cita-cita masa depan, (4) adanya penghargaan dalam belajar, (5) adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar, (6) adanya lingkungan belajar yang 

kondusif, sehingga memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperoleh indikator-

indikator dari motivasi belajar yaitu seperti berikut ini: 

1. Tekun dalam mengerjakan tugas. 

2. Tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. 

3. Dorongan untuk menemukan dan memecahkan masalanyan sendiri. 

4. Tidak bergantung pada orang lain. 

5. Bosan dengan tugas yang berulang-ulang. 

6. Dapat mempertahankam pendapat. 

Indikator tersebut akan digunakan untuk mengetahui sebeerapa 

besar pengaruh motivasi belajar terhadap proses perkembangan belajar 

siswa. 

 

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Salah satu penelitian yang memiliki variabel yang sama dengan 

variabel yang peneliti teliti adalah  penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pergaulan Teman Sebaya Terhadap Minat Belajar pada Mata Pelajaran Pkn 

Siswa kelas 5 Di SD Wonosari IV “ oleh “Widya Pratiwi pada tahun 2010”. 

“Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terhadap hubungan yang positif 

antara pergaulan teman sebaya dengan minat belajar Pkn dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,62”. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Setiap anak pasti memiliki keinginan untuk mencapai hasil belajar 

yang maksimal, namun dalam hal ini di perlukan adanya beberapa faktor yang 

turut andil dalam menentukan hasil tersebut. Faktor tersebut dapat berasal dari 

dalam dan dari luar diri anak. Faktor lingkunga adalah salah satu faktor yang 

terdiri dari luar diri anak. Lingkungan yang dimaksudkan dalam hal ini terdiri  

dari beberapa jenis, yaitu lingkungan keluarga, lingkunga sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. Siswa kelas VIII A SMP merupakan siswa yang 

berada pada tahap perkembangan remaja awal, di mana pada masa ini mereka 

akan mulai memunculkan pemikiran-pemikira untuk melakukan hubungan 

sosial yang baik dalam lingkup kehidupan masyarakat dan juga dalam 

lingkungan keseharianya di sekolah. “Jika pada tahap sebelumya anak merasa 

cukup hanya dengan bermain dan melakukan interaksa sosial di lingkunga 

keluarganya saja, tidak demikian dengan anak-anak yang telah memasuki 

tahap usia sekolah”. Anak yang sudak masuk usia sekolak akan lebih sering 

melakukan interaksi secara kelompok bersama teman-teman teman sebayanya, 

baik di lingungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 

Tidaklah heran jika mereka lebih mendengarkan dan menuruti 

perkataan temanya di bandingkan dengan apa yang di sampaikan oleh orang 

tua maupun guru. Mereka merasa takut jika nantinya tidak lagi di terima 

dalam pergaulan teman-temannya. “Jika nasehat dari orangtua atau guru dan 

juga teman sebayanya berbeda, maka anak akan cenderung terpengaruh oleh 

teman sebayannya (Harlock, 1997: 252)”. 
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Pergaulan antar teman sebaya memang memiliki pengaruh yang besar 

dan lebih cepat berpengaruh dalam jiwa anak, (Ahmadi dan supriyono, 1991: 

87). “Kualitas pergaulan dengan teman sebaya dapat dailihatdari beberapa 

aspek, diantaranya yaitu dengan siapa dia bergaul, apa saja yang dilakukan 

saat bergaul, dan seberapa intensitas pergaulan”. “Kualitas pergaulan teman 

sebaya sangat berpengaruh pada pembentukan dorongan berprestasi 

seseorang” (Surya, 2010: 21). Oleh karena itu, “perlu diketahui sampai sejauh 

mana pengaruh pergaulan dari teman sebaya, yang merupakan salah satu 

faktor yang berasal dari luar siswa, memberikan pengaruhnya dalam 

menentukan prestasi belajar siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 1 

Malang”. Diharapkan pergaulan yang terjalin antara anak dengan teman 

sebayanya dapat memberikan dampak yang positif dan juga berkualiatas, 

artinya pergaulan yang terjalin dalam anggota kelompok teman sebaya 

dituntut melakukan hal yang positif (baik dan bermanfaat) juga mampu 

membawa pengaruh yang baik pada pencapaian hasil belajar. 

 


