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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelangi oleh terindikasi adanya kelompok siswa yang tidak
mandiri ditandai dengan: tidak mampu mengambil keputusan sendiri, kurangnya
inisiatif dalam bertindak, terlambat datang sekolah, nyontek ketika ujian berlangsung,
tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, sering bolos,
berkeliaran di luar sekolah pada saat jam pelajaran, dan ada kasus lain yang dilakukan
siswa seperti membawa kosmetik, merokok dan banyaknya data siswa yang tidak
masuk sekolah pada hari pertama sekolah semester genap (laporan bimbingan
konseling). Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasi analitik dengan
dengan pendekatan cross sectional. Tehnik sampling dengan menggunakan Random
sampling, Simple Random Sampling dengan
jumlah sampel 196 responden.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar kuesioner. Teknik analisa
data menggunakan uji spearman rank test. Hasil pnelitian tingkat dukungan sosial
teman sebaya sebagian besar dikatakan tinggi sebanyak 175 responden (89,29%),
kemudian tingkat kemandirian remaja sebagian besar dalam kategori tinggi yaitu
sebanyak 176 responden (89,80%). Hal ini menunjukan bahwa tingkat dukungan sosial
teman sebaya dan tingkat kemandirian remaja SMP Negeri Mataram berdsarkan hasil
uji statistik spearman rank test diperoleh nilai p velue sebesar 0,029 dimana ≤ α (0,05)
dengan nilai r hitung sebesar 0,156. Hal ini berarti hubungan yang ada berarti Ha
diterima. Diperlukan bagi orang tua dan guru untuk mendorong kemandirian remaja
dengan melalui dukungan sosial teman sebaya dan untuk para orang tua lebih
memperhatikan lingkungan pergaualan anak remajanya.
Kata kunci : Dukungan Sosial Teman Sebaya, Kemandirian Remaja
ABSTRACT
This study is motivated by a group of students who showed signs of dependency such as
inability to make own decisions, lack of initiative, coming late to school, cheating
during exam, not doing homework, not doing assigned tasks, frequently skipping class,
hanging out outside the school during learning process, bringing cosmetics, and
smoking. There is also a report from counseling guidance stating that many students
skipped the first day of school in even semester.
This study applied observational analytical design with cross sectional approach. Total
number of 196 respondents was chosen through simple random sampling method. Data
collection was done through questionnaire which was analyzed using Spearman rank
test.
The results showed that the level of peer social support was high by about 175
respondents (89.29%), and the level of teenager independence was also high by about
176 respondents (89.80%). It also showed that p value = 0.029 < α = 0.05) with r
counted of 0.156. Therefore, Ha was accepted. It is suggested that (1) parents and
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teachers support teenagers’ independence by increasing peer social support, and that
(2) parents pay more attention to the social environment of their teen children.
Keywords: peer social support, teenagers’ independence.
PENDAHULUAN
Masa remaja merupakan salah satu
periode dalam rentang kehidupan dan
menjadi bagian yang dilalui dalam siklus
perkembangan manusia. Masa remaja
disebut
sebagai
periode
transisi
perkembangan antara masa kanak-kanak
dengan masa dewasa, yang melibatkan
perubahan-perubahan biologis, kognitif,
dan emosional (Santrock, 2012). Pada
masa remaja, individu tidak hanya
mengalami perubahan fisik saja, namun
remaja akan mengalamimasa yang penuh
gejolak, kecemasan, kebingungan, yang
justru merupakan proses terpenting
dalam tahap pendewasaan seorang
remaja (Bisono, 2013).
Remaja menduduki populasi yang
besar di dunia, berdasarkan data jumlah
remaja berusia 10-19 tahun didunia
sekitar 18% dari jumlahpenduduk atau
sekitar 1,2 miliar penduduk (WHO,
2014). Berdasarkan data Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Bencana
Nasional (BKKBN) Surapaty (2017)
menyebutkan
jumlah
remaja
di
Indonesia pada tahun 2016 sebanyak
66,3 juta jiwa daritotal jumlah penduduk
sebesar 258,7 juta, sehingga satu
diantara empat penduduk adalah remaja.
Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi
NTB, (2016) jumlah penduduk Nusa
Tenggara Barat (NTB) 4.835.577 juta
jiwa. 901.332 jiwa diantaranya adalah
remaja (18,7%), remaja putri terdiri
dari 441.282 jiwa (49%) dan laki-laki
460.050 jiwa (51%). Diantara populasi
remaja di atas terdapat kelompokkelompok remaja yang melakukan
tindakan-tindakan melanggar hukum
atau kenakalan remaja. Kenakalan
remaja merupakan perilaku menyimpang
atau melanggar hukum (Sarwono, 2012).
Kenakalan remaja sudah menjadi
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fenomena gunung es di Indonesia,
menurut Choon etal (2013) perilaku ini
dimulai dari perilaku negatif yang
ringan, seperti melanggar peraturan
sekolah, tidak masuk sekolah, bolos
sekolah, merokok, dan merusak, bahkan
sampai perilaku negatif yang berat
seperti mencuri, merampok, menyalah
gunakan zat kimia, memperkosa, dan
memiliki senjata.
Data kenakalan remaja juga
diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS)
pada tahun (2013) angka kenakalan
remaja di Indonesia mencapai 6,325
kasus, pada tahun 2014 jumlahnya
mencapai 7.007 kasus dan pada tahun
2015 7.762 kasus. Artinya tahun 20132014 mengalami kenaikan sebesar
10,7%, kasus tersebut terdiri dari
berbagai kenakalan remaja diantaranya,
pencurian, pembunuhan, pergaulan
bebas, dan narkoba. Hasil penelitian
Sutopo (2009) menemukan bahwa
ketidak mandirian siswa ditandai dengan
ketidaksiapan belajar, kebiasaan belajar
yang kurang baik, seperti bergantung
pada “LKS”, dan menyontek saat ujian.
Masalah kenakalan remaja yang semakin
berkembang, jika tidak ditangani dapat
menimbulkan dampak besar. Namun
menangani masalah kenakalan remaja
bukanlah suatu hal yang mudah untuk
dilakukan, mengingat remaja dalam
pergaulan sosialnya tidak selalu dapat
diawasi oleh orang tua. Sehingga remaja
sendiri harus mampu menentukan sendiri
perilaku yang akan dilakukanya agar
tidak mudah terpengaruh oleh orang lain
maupun lingkungan sosial. Ini sesuai
dengan konsep kemandirian menurut
Suharnan (2012) kemandirian atau
perilaku mandiri adalah kecenderungan
untuk menentukan sendiri tindakan
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(aktivitas) yang dilakukan dan tidak
ditentukan oleh orang lain.
Desmita (2014) remaja dalam
perkembangannnya memiliki keinginan
untuk menjalin hubungan pertemanan
yang lebih akrab atau yang lebih sering
disebut dengan istilah friendship
(persahabatan)
dengan
teman
sebayannya.
Dibandingkan
dengan
kelompok usia yang lainnya, remaja
lebih banyak berinteraksi sosial dengan
teman sebaya, karena pada remaja lebih
ingin mencari teman yang memiliki
kesamaan umur, perilaku, hobi yang
sama dengannya sehingga remaja dapat
saling memahami dan memberikan
dukungan karena dianggap memiliki
nasib yang sama dengannya. Menurut
Slavin (2011) pergaulan teman sebaya
merupakan suatu interaksi dengan orangorang yang mempunyai kesamaan dalam
usia, status, hobi dan pemikiran yang
sama, dalam berinteraksi mereka akan
mempertimbangkan dan lebih memilih
bergabung dengan orang-orang yang
mempunyai kesamaan dalam hal-hal
tersebut.
BAHAN DAN METODE
Dalam penelitian ini menggunakan
studi korelasi, desain rancangan cross
sectional yaitu jenis penelitian yang
menekankan pada waktu pengukuran
atau observasi data variabel independen
dan depanden hanya satu kali pada satu
saat. Pada jenis ini variabel independen
dan dependen dinilai secara stimulun
pada satu saat, jadi tidak ada tindak
lanjut.
Dalam
penelitian
ini
hasil
kuesioner akan ditabulasi kemudian
dianalisis untuk dibuktikan apakah ada
hubungan dukungan sosial teman sebaya
dengan kemandirian remaja Kelas VIII
SMP
Negeri
Mataram
dengan
menggunakan rumus sperman rank test
yaitu alat uji statistic yang digunakan
untuk menguji hipotesis asosiatif dua
veriabel bila datanya berskala ordinal
robiatuladawiyah42@gmail.com
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(ranking) dengan taraf signiifikasi 5%
(0,05). Nilai kolerasi ini disimbolkan
dengan (dibaca: rho). Karena digunakan
pada data berskala oridinal, untuk itu
sebelum dilakukan pengolahan data, data
kuatitatif yang akan dianalisis perlu
disusun dalam bentuk ranking.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden dalam penelitian ini
adalah remaja kelas VIII SMP Negeri
Mataram yaitu sebanyak 196 responden.
Pemaparan responden akan diuraikan
dalam data umum yaitu berdasarkan
umur, jenis kelamin, yaitu sebagai
berikut :
Tabel
1.
Distribusi
Frekwensi
Responden berdasarkan umur dan jenis
kelamin
Frekwensi
(n)

Persentase
(%)

No

Umur (Tahun)

1.

14

120

61,23

2.

15

69

35,20

16

7

3,57

3.
No

Jenis kelamin

1

Laki-laki

111

56,63

2

Perempuan

85

43,37

Berdasarkan tabel 1. menunjukan
bahwa responden terbanyak berumur 14
tahun yaitu sebanyak 120 responden
(61,23%) dan responden dengan jumlah
sedikit pada umur 16 tahun yaitu
sebanyak
7
responden
(3,57%).
Distribusi responden berdasarkan jenis
kelamin, didapatkan jumlah responden
terbanyak
adalah
laki-laki
yaitu
sebanyak 111 responden (56,63%) dan
perempuan dengan jumlah 85 responden
(43,37%).
Tabel
2.
Distribusi
Responden
berdasarkan dukungan sosial teman
sebaya remaja kelas VIII SMP Negeri
Mataram
No

Kategori

Frekuensi
(n)

Persentase
(%)

1.

Tinggi

175

89,29

2.

Sedang

21

10,71

3.

Rendah

0

0

196

100

Total

Berdasarkan tabel 2. menunjukkan
bahwa dukungan sosial teman sebaya
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dalam kategori tinggi sebanyak 175
responden (89,29%), dukungan sosial
teman sebaya dalam kategori sedang
sebanyak 21 responden (10,71%), dan
dukungan social teman sebaya dalam
kategori rendah tidak ada (0%).
Tabel
3.
Distribusi
Responden
Berdasarkan Kemandirian Remaja Siswa
Kelas VIII SMP Negeri Mataram
No.

Kemandirian

Frekuensi

Remaja

(n)

(%)

Tinggi

176

89,80%

2.

Sedang

20

10,20%

3.

Rendah

0

0%

196

100%

1.

Total

Persentase

Berdasarkan tabel 3. menunjukkan
bahwa kemandirian remaja dalam
kategori tinggi sebanyak 176 responden
(89,80%), kemandirian remaja dalam
kategori sedang sebanyak 20 responden
(10,20%) dan kemandirian remaja dalam
kategori rendah tidak ada responden
(0%).

Spearman's
rho

Dukungan_Sosial_
Teman
_Sebaya
Kemandirian_Rem
aja

Dukungan_Sos
ial_Teman_Se
baya

Kemandiria
n_Remaja

1.000
.
196

.156*
.029
196

.156*
.029
196

1.000
.
196

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Berdasarkan hasil uji statistic
spearman rank test dengan bantuan
SPSS versi. 16 diperoleh nilai p velue
sebesar 0,029 dimana ≤ α (0,05) dengan
nilai r hitung sebesar 0,156. Hal ini
berarti hubungan yang ada berarti Ha
diterima. Sehingga kedua variabel
signifikan.
Dengan
demikian
disimpulkan bahwa ada hubungan
dukungan sosial teman sebaya dengan
kemandirian remaja kelas VIII SMP
Negeri Mataram.
PEMBAHASAN
Berdasarkan tabel 2. menunjukkan
bahwa dari 196 responden diperoleh
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hasil dukungan sosial teman sebaya
terbanyak
dalam
kategori
tinggi
sebanyak 175 responden (89,29%). Hal
ini menunjukan bahwa tingkat dukungan
sosoial teman sebaya yang terjadi pada
kelompok remaja ini dalam kategori
tinggi.
Menurut Slavin (2011: 114)
pergaulan teman sebaya merupakan
suatu interaksi dengan orang-orang yang
mempunyai kesamaan dalam usia, status,
hobi dan pemikiran yang sama, dalam
berinteraksi
mereka
akan
mempertimbangkan dan lebih memilih
bergabung dengan orang-orang yang
mempunyai kesamaan dalam hal-hal
tersebut. Sarafino (2010) menambahkan
bahwa umumnya usia SMP masuk
kategori usia remaja awal, dimana
kekuatan dan pentingnya pertemanan
serta jumlah waktu yang dihabiskan
dengan teman, lebih besar di masa
remaja dibandingkan dengan masa-masa
lain sepanjang rentang kehidupan
manusia.
Hilman
(2009)
juga
memaparkan bahwa, dukungan teman
sebaya biasanya terjadi dalam interaksi
sehari-hari remaja, misalnya melalui
hubungan akrab yang dijalin remaja
bersama teman sebayanya melalui suatu
perkumpulan di kehidupan sosialnya,
salah satunya ialah lingkungan sekolah.
Pada
usia
Remaja
banyak
mengalami perubahan baik dari segi
fisik, pikiran, maupun pergaulan sosial.
Perubahan pergaulan sosialnya remaja
ini dapat dilihat dari, remaja mulai
melepas diri dari orang tua dan lebih
banyak menghabiskan waktu dengan
teman sebayanya. Pada pergaulan sosial,
kemandirian menjadi modal yang
penting sangat bagi remaja dalam
memecahkan masalah dan dalam
mengambil keputusan tanpa dibantu oleh
orang lain. Kemandirian adalah suatu
keadaan dimana seseorang dapat
mengusahakan dan berbuat sesuatu atas
kesadaran dan usaha sendiri, dan tidak
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mudah menggantungkan diri kepada
orang lain (Siswanto, 2010).
Kemandirian juga merupakan salah
satu ciri utama yang dimiliki oleh
seseorang yang telah dewasa dan matang
(Irene, L. 2013). Kriteria kemandirian
menurut Suharnan (2012) sebagai alat
ukur penelitian yang (skala kemandirian)
yang menyatakan bahwa seseorag yang
mandiri ialah seseorang yang dapat
Mengambil inisiatif untuk bertidak,
Mengendalikan aktivitas yang dilakukan,
Menghargai hasil karya orang lain.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
kemandirian adalah gen, pola asuh,
pendidikan di sekolah, dan kehidupan di
masyarakat (Ali & Asrori, 2010). Allen
(dalam Sinaga) juga yaitu berpendapat
faktor lain mempengaruhi kemandirian
yaitu jenis kelamin, usia. Berdasarkan
tabel 3. menunjukan bahwa dari 196
responden kemadirian remaja kelas VIII
SMP Negeri Mataram yang tinggi
sebanyak 176 responden (89,80%) dan
kemandirian remaja sedang sebanyak 20
responden (10,20%).
Berdasarkan hasil uji statistic
spearman rank test dengan bantuan
SPSS versi.16 diperoleh nilai p velue
sebesar 0,029 dimana ≤ α (0,05) dengan
nilai r hitung sebesar 0,156. Hal ini
berarti hubungan yang ada berarti Ha
diterima. Sehingga kedua variabel
signifikan.
Dengan
demikian
disimpulkan bahwa ada hubungan
dukungan sosial teman sebaya dengan
kemandirian remaja kela VIII SMP
Negeri Mataram.
Peranan kelompok teman sebaya
bagi
remaja
adalah
memberikan
kesempatan untuk belajar tentang:
bagaimana berinteraksi dengan orang
lain, mengontrol tingkah laku sosial,
mengembangkan keterampilan dan minat
yang relevan dengan usianya, dan saling
bertukar perasaan dan masalah (Yusuf,
2008).
Nurwati (2009) yang menyatakan
bahwa dengan adanya dukungan sosial

robiatuladawiyah42@gmail.com

101

yang diberikan oleh teman sebaya, siswa
mendapatkan
berbagai
informasi
sehubungan dengan mata pelajaran yang
di ajarkan di kelas oleh guru, siswa
memiliki komunitas untuk belajar
bersama dalam memecahkan setiap
persoalan sehubungan dengan mata
pelajaran yang diajarkan, serta siswa
merasa nyaman karena ada individuindividu yang seusia, yang dapat
memberikan masukan ketika mengalami
permasalahan sehubungan dengan mata
pelajaran yang diajarkan di kelas, yang
semuanya ini akan sangat memberikan
pengaruh besar terhadap prestasi belajar
siswa.
KESIMPULAN
1. Tingkat dukungan sosial teman
sebaya remaja, didapatka sebagian
besar dalam kategori tinggi yaitu
sebanyak 175 responden (89,29%)
2. Tingkat
kemandirian
remaja,
didapatkan sebagaian besar dalam
kategori tinggi yaitu sebanyak 176
responden (89,80%).
3. Ada hubungan dukungan sosial teman
sebaya dengan kemandirian remaja
kelas VIII SMP Negeri Mataram.
Dibuktikan berdasarkan hasil uji
statistik sperman rank test dengan
bantuan SPSS V.16 diperoleh nilai p
velue sebesar 0,029 dimana ≤ α (0,05)
dengan nilai r hitung sebesar 0,156.
Hal ini berarti hubungan yang ada
berarti Ha diterima.
SARAN
1. Bagi lokasi penelitian (SMP)
Hasil penelitian ini dapat dijadikan
acuan bagi guru-guru di sekolah
dalam meningkatkan kemandirian
remaja, dengan cara dapat melibatkan
teman sebaya remaja dalam saling
memberikan dorongan dan dukungan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat memberikan
informasi atau data dasar bagi peneliti
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selanjutnya dan perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut tentang
pengaruh faktor-faktor dukungan
sosial
teman
sebaya
dengan
kemandirian remaja.
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