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Just because my path is different dosen’t mean I’m lost
-anonymous-

MAKE YOUR DREAMS COME TRUE!

“There is a time for everything,
and a season for every activity under the heavens”
(Ecclesiastes 3:1)
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HUBUNGAN ANTARA KELEKATAN TERHADAP TEMAN SEBAYA
DENGAN PENYESUAIAN SOSIAL PADA REMAJA PUTRI DI
SEKOLAH HOMOGEN DAN TINGGAL DI ASRAMA

Emanuela Prima Wardhani
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peer attachment dengan
penyesuaian sosial pada remaja putri di sekolah homogen dan tinggal di asrama. Hipotesis dalam
penelitian ini adalah ada hubungan positif antara peer attachment dengan penyesuaian sosial pada
remaja putri di sekolah homogen dan berasrama. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 126 siswi
dari kelas XI dan XII yang berada di asrama Samirono, Supadi, Stella Duce II, dan asrama Santa
Maria Yogyakarta. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala peer
attachment dan skala penyesuaian sosial yang disusun sendiri oleh peneliti. Skala penyesuaian
sosial memiliki reliabilitas sebesar 0,821. Skala peer attachment memiliki koefisien reliabilitas
Alpha Cronbach sebesar 0,931. Pengujian hipotesis menggunakan teknik Spearman’s Rho karena
data tidak normal namun linear. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel peer attachment
memiliki hubungan yang positif dengan variabel penyesuaian sosial (r = 0,662) dengan
signifikansi p = 0,000 < 0,05 yang berarti hipotesis penelitian diterima.

Kata kunci: peer attachment, penyesuaian sosial, sekolah homogen
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PEER ATTACHMENT AND SOCIAL
ADJUSTMENT OF FEMALE ADOLESCENT IN HOMOGENEOUS
SCHOOL AND LIVING IN DORMITORY

Emanuela Prima Wardhani
ABSTRACT
This research aim to know correlation between peer attachment and social adjustment
among female adolescent in homogeneous school and living in dormitory. The hypothesis in this
research was positive relationship between peer attachment and social adjustment among female
adolescent. Participants of this research were 126 students who lived in Samirono, Supadi, Stella
Duce 2, and Santa Maria boarding school. The data collections using peer attachment scale and
social adjustment scale were made by researcher. Social adjustment’s coefficient reliability Alpha
Cronbach was 0,821. Peer attachment’s scale coefficient reliability Alpha Cronbach was 0,931.
The testing of Hypothesis used Spearman’s Rho technique because the data distribution was not
normal but linier. The hypothesis test result showed that variable of peer attachment have a
positive correlation with social adjustment (r = 0,662) with signification p = 0,000<0,05. This is
mean that the hypothesis of this research is accepted.
Keywords: peer attachment, social adjustment, homogeneous school
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 20 Tahun 2003 yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan menengah di Indonesia terdiri
dari beberapa bentuk, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan
(MAK), atau bentuk lain yang sederajat (Dikti, 2016).
Pada umumnya, sekolah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sekolah
koedukasi dan sekolah non-koedukasi. Sekolah koedukasi adalah sekolah yang
hanya menerima siswa laki-laki dan perempuan atau biasanya disebut juga
dengan sekolah heterogen, sedangkan sekolah non-koedukasi atau yang
disebut juga sekolah homogen merupakan sekolah yang hanya menerima
siswa dengan satu jenis kelamin saja, yaitu siswa laki-laki atau perempuan
saja (Mael, 1998).
Sekolah merupakan salah satu sarana yang penting dan utama untuk
mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan yang
terjadi dalam masyarakat pada masa kini dan masa depan, selain itu sekolah
berlomba-lomba mencetak siswa berprestasi dan berusaha menjadi sekolah
unggulan dan sekolah favorit bagi siswa. Tolok ukur yang digunakan bagi
keunggulan dan kualitas sekolah didasarkan pada proses belajar-mengajar,
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prestasi akademik, kualitas manajemen sekolah, profesionalitas guru dan
karyawan, serta kelengkapan fasilitas sekolah (Nur, 2015; Rahayu & Sutama,
2015). Fasilitas yang diberikan oleh sekolah dimaksudkan untuk menunjang
kegiatan belajar dan dapat meningkatkan motivasi siswa (Arsyad dalam Nur,
2015). Fasilitas yang diberikan sekolah dapat berupa laboratorium,
perpustakaan, ruang komputer, dan asrama. Fasilitas asrama diperuntukkan
bagi siswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah atau siswa yang berasal
dari luar kota dan luar pulau (Nurdin dalam Noviana, 2015). Sekolah dengan
fasilitas asrama biasanya lokasinya berdekatan dengan sekolah disebut juga
sebagai sekolah berasrama (Bamford dalam Rasyid, 2012).
Beberapa sekolah berasrama tidak mewajibkan siswa untuk tinggal di
asrama sekolah tetapi mereka dapat tinggal di sekitar lingkungan sekolah,
seperti kos, kontrakan atau pulang ke rumah. Sekolah berasrama dengan
sistem seperti ini disebut juga boarding day school (Nurkhamid, 2008).
Siswa yang tinggal di asrama dapat memiliki sahabat dan teman dari
berbagai daerah (Rasyid, 2012). Mereka memiliki latar belakang sosial,
bahasa, budaya, inteligensi, ekonomi dan kebiasaan yang berbeda sehingga
para siswa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar tercipta
hubungan yang harmonis antara siswa dengan lingkungan tempat tinggalnya.
Selain itu siswa dituntut untuk menaati semua kegiatan serta peraturan asrama
(Sutrisno dalam Hendriyenti, 2014). Arifin (dalam Pritaningrum & Hendriani,
2013) mengungkapkan masalah yang seringkali dihadapi siswi adalah bosan
dengan aktivitas di asrama, tidak betah, tidak kuat dengan peraturan asrama
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yang ketat. Murid yang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan
akan melakukan tindakan-tindakan

yang delinkuen (Daradjat dalam

Setianingsih, Uyun, dan Yuwono, 2006).
Menurut Vembriarto (dalam Wulandari & Rustika, 2016), sekolah
asrama memiliki tuntutan yang lebih tinggi daripada sekolah reguler. Bagi
remaja, perubahan dan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekolah
berasrama dapat menimbulkan stress karena keadaan dan peraturan di asrama
dapat menjadi sumber tekanan bagi siswa (Widiastono dalam Pritaningrum &
Hendriani, 2013). Oleh sebab itu siswa dituntut untuk dapat melakukan
penyesuaian sosial. Namun adanya tuntutan ini semakin menjadi tekanan bagi
siswi (Maslihah, 2011).
Data yang didapatkan dari hasil penelitian Kusdiyati, Halimah, dan
Faisaluddin (2011) mengenai pelanggaran yang dilakukan siswa selama satu
semester (Juli 2007-Desember 2007) oleh kelas XI menunjukkan dari 340
siswa terdapat 214 kasus pelanggaran atau sebesar 63%, dan 52% diantaranya
merupakan pelanggaran atas penyesuaian sosial. Pada kelas XII terdapat 431
siswa dan ada 187 pelanggaran, 23% diantaranya merupakan pelanggaran
penyesuaian sosial. Pelanggaran yang seringkali dilakukan siswa adalah
melanggar peraturan seperti pulang asrama tidak tepat waktu yang ditentukan,
menyimpan HP, tidak melaksanakan piket, ribut, dan sebagainya
Remaja yang gagal dalam melakukan penyesuaian sosial biasanya
akan drop out dari sekolah dan asrama (Purwaningsih, 2013). Hal ini
diperkuat dengan hasil dari wawancara kepada pembimbing asrama (2017)
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ditemukan bahwa pada tahun 2009 terdapat siswa yang kabur dari asrama
karena tidak betah dan tidak kuat dengan peraturan-peraturan yang diterapkan
di asrama. Pembimbing asrama menambahkan bahwa pada akhirnya siswa
tersebut keluar dari sekolah dan asrama.
Pelanggaran dalam asrama juga didapatkan dari wawancara dengan
salah satu siswa kelas XI yang tinggal di asrama. Dari wawancara didapatkan
bahwa dalam dalam beberapa hal siswa merasa tertekan dengan peraturan
yang berlaku di asrama sehingga untuk mendapatkan kesenangan dan
kepuasan, seringkali para siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Salah
satu pelanggaran yang pernah dilakukan adalah memanjat tembok asrama
ketika pulang malam melebihi jam asrama. Beberapa siswa juga mengaku
memiki dua handphone agar dapat tetap berkomunikasi dengan orang-orang
terdekatnya, sehingga ketika di asrama harus mengumpulkan HP, maka masih
mempunyai satu HP lagi yang lain. Biasanya mereka membawa HP tersebut
ke sekolah sehingga tidak ketahuan oleh suster kepala asrama, bahkan ketika
di asrama ada razia HP, para siswa tersebut menitipkan handphone-nya
kepada teman yang tidak tinggal di asrama agar tidak di sita.
Purwaningsih (2013) menekankan bahwa setiap tahun siswa yang
melakukan mutasi atau pindah sekolah di sekolah berasrama lebih besar
dibandingkan siswa yang sekolahnya tidak berasrama
Adanya pelanggaran yang terjadi menunjukkan bahwa masalah yang
dihadapi siswa yang tinggal di asrama lebih banyak daripada siswa yang tidak
tinggal di asrama. Oleh sebab itu penyesuaian sosial sangat dibutuhkan oleh
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siswa yang berada di asrama agar dapat berintegrasi dengan seluruh unsur
asrama yang ada. Pelanggaran-pelanggaran terjadi berkaitan erat dengan
kemampuan penyesuaian sosial yang buruk (Purwaningsih, 2013; Sarwono,
1985).
Penyesuaian sosial menurut Walgito (2003) adalah penyatuan individu
terhadap keadaan lingkungan sekitarnya. Hurlock (1988) mengemukakan
bahwa penyesuaian sosial remaja ditekankan pada penerimaan sosial.
Setianingsih, Uyun, dan Yuwono, (2006) berpendapat bahwa individu harus
mampu membuat kesepakatan antara dirinya dengan tuntutan sosial yang ada.
Namun pada kenyataannya, tidak semua remaja berhasil dalam melakukan
penyesuaian sosial dengan baik, seperti yang diungkapkan Hurlock (1988)
bahwa salah satu tugas perkembangan remaja yang paling sulit adalah
penyesuaian sosial.
Hurlock (1991) mengemukakan bahwa guru, tata tertib, dan teman
sebaya merupakan faktor yang memengaruhi penyesuaian sosial. Melalui
teman sebaya, remaja belajar mengenai perilaku yang dapat diterima dan yang
tidak dapat diterima. Desmita (2009) menyatakan bahwa pencarian teman
sebaya dan mengembangkan kelekatan dengan sebaya dikarenakan adanya
kesamaan perasaan senasib yang dimiliki.
Selama masa remaja, kehadiran figur kelekatan merupakan sosok yang
penting (Neufeld, 2004). Menurut Santrock, (2003) dan Hazan & Shaver
(dalam Barrocas, 2009), figur lekat yang berperan penting bagi remaja adalah
teman sebaya dan orangtua, tetapi mereka lebih sering berjumpa dan
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berinteraksi dengan teman sebaya sehingga menaruh kepercayaannya kepada
teman sebaya untuk membangun identitas diri. Oleh sebab itu teman sebaya
menjadi figur kelekatan yang sangat penting bagi remaja dan mereka
membentuk kelekatan terhadap teman sebayanya atau peer attachment.
Peer attachment merupakan ikatan lekat antara individu dengan
sebayanya (Neufeld, 2004). Selain emosi, kelekatan yang terbentuk dengan
teman sebaya juga meliputi pikiran dan perasaan (Barrocas, 2009). Meskipun
begitu, remaja tetap meletakan dasar dari rasa amannya kepada orangtua
(Papalia, 2009). Melalui teman sebaya, remaja mengamati dan belajar
mengenai pola hubungan timbal balik yang setara, memahami minat dan
pandangan teman sebaya (Sullivan dalam Santrock, 2003). Menurut
Havighurst (dalam Nurdin, 2009) membangun relasi yang matang dengan
teman sebaya sejenis merupakan salah satu tugas perkembangan remaja yang
harus dicapai dengan baik agar remaja dapat menghadapi tugas-tugas
perkembangan di masa depan sehingga remaja dapat menjalani fase kehidupan
selanjutnya dengan baik dan bahagia.
Terhadap teman sebaya, remaja dapat mengungkapkan pikiran dan
perasaannya yang mendalam dan bersifat pribadi (Burhmester dalam Papalia,
2014. Hal ini menunjukkan bahwa remaja kurang percaya kepada orang
dewasa dan lebih percaya terhadap teman sebaya (Monks & Knoers, 2004).
Selama di asrama siswi berinteraksi dengan teman sebaya dan hampir
sepanjang waktu mereka menghabiskan waktunya dengan sebaya sehingga ia
dapat belajar mengenai hal yang benar dan salah. Hal ini memudahkan siswa
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untuk memahami hubungan sosial yang terjadi di lingkungan asrama, dan
menyelaraskan dirinya dengan keadaan di lingkungan tempat tinggalnya
(Santrock, 2003). Rasyid (2012) menambahkan bahwa kelekatan dengan
teman sebaya menimbulkan suatu persahabatan yang dilandasi oleh
komunikasi yang intens, kepercayaan, dan penerimaan.
Menciptakan persahabatan dengan teman sebaya terpilih menjadi hal
yang penting karena teman sebaya merupakan bagian dari proses
pembentukan identitas diri remaja (Gunarsa, 2004). Kelekatan yang terbentuk
terhadap teman sebaya memudahkan remaja untuk melihat dan meniru
tindakan, gaya berpikir, dan memahami tingkah laku yang dilakukan oleh
sebayanya, sehingga secara tidak langsung mereka akan mengikuti sebayanya
agar diterima secara sosial atau bahkan diterima sebagai anggota suatu
kelompok (Neufeld, 2014; Kusdiyati, Halimah, & Faisaluddin, 2011).
Beberapa literatur psikologi perkembangan menyebutkan teman sebaya
memiliki peran yang penting bagi perkembangan sosial remaja (Desmita,
2009). Teman sebaya membantu remaja mempersepsi dirinya, dan dapat
menjadi perantara dari apa yang penting dan apa yang terjadi (Neufeld, 2004).
Selama masa remaja, teman sebaya memberikan pengaruh yang besar, baik
positif maupun negatif (Kusdiyati, Halimah, & Faisaluddin, 2011).
Pada kenyataannya, tidak semua remaja dapat menjalin kelekatan
yang baik dengan teman sebaya. Desmita (2009) menekankan pengaruh
negatif dari teman sebaya, yaitu bagi sebagian remaja, ditolak atau diabaikan
oleh teman sebaya akan memunculkan perasaan kesepian atau permusuhan.
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Dalam keadaan yang ekstrim, hal ini dapat memicu usaha-usaha remaja untuk
bunuh diri (Ausubel, dalam Monks & Knoers, 2004). Penolakan oleh teman
sebaya dihubungkan dengan kesehatan mental dan masalah kejahatan. Untuk
itu pemilihan teman sebaya sebagai sahabat dan relasi anak dengan teman
sebayanya yang lain menjadi sangat penting agar anak memiliki penyesuaian
sosial yang baik di lingkungan sekolah seperti tidak membolos sekolah atau
melanggar peraturan asrama. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa
kualitas peer attachment menentukan kemampuan penyesuaian sosial remaja
(Desmita, 2009).
Pada penelitian terdahulu, penyesuaian sosial banyak dihubungkan
dengan kematangan emosi (Susilowati, 2013; Ningrum, Hardjajani, &
Karyanta, 2014), dukungan sosial (Handono & Bashori, 2013; Gunarta, 2015;
Estiane, 2015; Maharani & Andayani, 2003), prestasi akademik (Safura &
Supriyantini, 2006), pola pengasuhan atau pola kelekatan pada orangtua (ayah,
ibu atau keduanya) (Maretawati, Makmuroch, & Agustin, 2009), sedangkan
pada perkembangannya saat ini, kelekatan remaja lebih ditekankan pada
kualitas (Suratman, 2013). Hasil penelitian oleh Maretawati, Makmuroch, &
Agustin (2009) mengenai hubungan antara pola pengasuhan, pola kelekatan
dengan penyesuaian sosial pada remaja siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sragen
menunjukkan bahwa keluarga menjadi faktor penting bagi individu dalam
melakukan penyesuaian. Hal ini karena keluarga menjadi tempat yang utama
dan pertama dalam bersosialisasi. Pada kenyataannya, memasuki masa remaja,
remaja akan mulai mencari teman sebaya dan menjauh dari orangtua (Monks
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& Knoers, 2004), terlebih dalam konteks penelitian ini, setiap hari siswi
tinggal bersama teman-teman dan menjadikannya sebagai figur lekat sehingga
peran teman sebaya hampir sama dengan orangtua (Hartub dalam Desmita,
2009).
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melihat bahwa penyesuaian
sosial dan peer attachment sama-sama merupakan tugas perkembangan remaja
yang penting dan tidak mudah tetapi harus tercapai agar dapat melanjutkan ke
masa dewasa dengan baik dan bertanggung jawab. Selain itu pentingnya
teman sebaya bagi remaja dan perannya sebagai sosok terdekat remaja putri di
sekolah berasrama dinilai penting sebagai faktor pendorong remaja dalam
melakukan penyesuaian sosial. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik
untuk meneliti hubungan antara peer attachment dengan penyesuaian sosial
pada remaja putri di sekolah homogen dan tinggal di asrama.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan
“Apakah ada hubungan antara peer attachment dengan penyesuaian sosial
pada remaja putri di sekolah homogen dan tinggal di asrama?”

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peer
attachment dengan penyesuaian sosial pada remaja putri di sekolah homogen
dan tinggal di asrama.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu
psikologi dalam bidang perkembangan dan pendidikan, khususnya
mengenai hubungan antara peer attachment dengan penyesuaian sosial
pada remaja putri di sekolah homogen dan tinggal di asrama.

2. Manfaat praktis
a. Bagi subjek penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
bagi siswa mengenai peran peer attachment dan penyesuaian sosial di
sekolah sehingga siswa dapat menjalankan peran sosialnya dengan
baik.
b. Bagi sekolah dan asrama
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
bagi sekolah dan asrama mengenai kemampuan penyesuaian sosial
siswa sehingga sekolah dan asrama dapat mendorong siswa untuk
memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang semakin baik agar
dapat mencapai peran sosialnya dalam lingkungan sekitar dan
menjalankannya dengan baik.
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LANDASAN TEORI

A. Peer Attachment
1. Definisi kelekatan (attachment)
Menurut

Bowlby

(1982),

attachment

adalah

keterhubungan

psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang sehingga perilaku
attachment

antar

manusia

dapat

dikatakan

terjadi

selama

rentang

kehidupannya. Ainsworth (dalam Bowlby, 1982) mendefinisikan attachment
sebagai hubungan yang bersifat afeksional yang ditujukkan pada orang-orang
tertentu dan berlangsung terus menerus dari bayi hingga dewasa. Santrock
(2003) berpendapat attachment adalah hubungan emosional yang erat antara
dua orang. Attachment mengacu pada hubungan emosional yang berkembang
antara orangtua dan anak. Pada saat bayi anak akan membangun kepercayaan
pada orang lain khususnya pengasuh atau caregiver, tetapi ketika remaja anak
memperpanjang kepercayaannya pada teman sebaya (peer) atau orang lain
yang dicintai dalam rangka membangun identitas dirinya (Papalia, 2009).
Barrocas (2009) dan Bowlby (dalam Suratman, 2013) menambahkan bahwa
attachment

pada masa remaja berkelanjutan

dari attachment

yang

dikembangkan bayi dengan orangtua dan akan terus berlanjut selama rentang
kehidupan atau lasting psychological connectedness between human beings.

11
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa attachment
adalah hubungan psikologis yang erat antara dua orang yang memiliki
intensitas yang kuat dalam rangka membangun identitas diri.
2. Perkembangan Attachment Pada Remaja
Tidak seperti pada masa kanak-kanak dimana attachment hanya
dikaitkan dengan orangtua atau caregiver, pada remaja figur ini dapat berarti
teman, guru, atau peer (Barrocas, 2009). Attachment pada masa remaja juga
berbeda dengan masa dewasa atau masa kanak-kanak dimana pada masa
remaja lebih fokus dalam menggambarkan kualitas attachment yang dimiliki
dibandingkan gaya attachment (Armsden & Greenberg, 1983; Barrocas,
2009). Pada masa remaja, figur attachment yang berperan penting adalah
teman sebaya (peer) dan orangtua (Santrock, 2003) namun dibandingkan
dengan orangtua, remaja banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya
atau peer (Collins & Repinsky dalam Barrocas, 2009). Papalia (2009)
berpendapat meskipun peer telah menjadi acuan, sahabat, dan orang terdekat,
remaja tetap menganggap orangtua sebagai dasar rasa aman mereka. Individu
yang memiliki kelekatan yang baik dengan orangtua akan meningkatkan
relasinya dengan teman sebaya (Desmita, 2009).
Sullivan (dalam Santrock, 2003) menyatakan bahwa melalui interaksi
dengan teman sebaya, anak-anak dan remaja dapat belajar mengenai pola
hubungan yang timbal balik, dapat belajar mengamati minat dan pandangan
teman sebaya. Hal ini memudahkan remaja dalam proses penyatuan dirinya ke
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dalam aktivitas teman sebaya yang sedang berlangsung. Selain itu dengan
menciptakan persahabatan yang lebih dekat dengan teman sebaya terpilih,
remaja belajar menjadi teman yang sensitif terhadap hubungan yang lebih
akrab.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa attachment pada
remaja berbeda dengan attachment yang berkembang pada kanak-kanak, yaitu
figur lekat remaja adalah teman sebaya atau peer dan lebih fokus dalam
menggambarkan kualitas dari kelekatan daripada gaya kelekatan.
3. Definisi Peer Attachment
Peer attachment merupakan suatu hubungan yang terjalin dengan
kuat antara seorang remaja dengan teman-temannya, baik dengan seseorang
maupun berkelompok (Neufeld, 2014). Menurut Armsden & Greenberg
(dalam Rasyid, 2012), peer attachment adalah hubungan erat yang terbentuk
antara seseorang dengan temannya yang dikarenakan oleh jalinan komunikasi
yang baik. Santrock (2003) mendefinisikan peer attachment sebagai jalinan
hubungan yang lebih erat antara individu dengan teman sebayanya.
Menurut Desmita, (2009), tinggal di lingkungan, bersekolah, dan
berpartisipasi dalam kegiatan yang sama merupakan awal dari terbentuknya
kelompok teman sebaya. Barrocas (2009) berpendapat bahwa kelekatan yang
terbentuk dengan teman sebaya juga mencakup perasaan, emosi, dan pikiran
remaja. Mereka tidak hanya sekedar melihat tetapi juga meniru perilaku, gaya
berpikir, dan memahami tingkah laku yang dilakukan oleh teman sebayanya.
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Pada masa remaja, individu mulai mengeksplorasi potensi dan kemandirian
oleh sebab itu kehadiran figur kelekatan menjadi sesuatu yang penting bagi
remaja. Remaja memandang teman sebaya sebagai penghubung dari apa yang
terjadi di masa lalu, apa yang penting, dan dapat memberikan informasi
bagaimana individu memiliki persepsi mengenai dirinya (Neufeld, 2004).
Kelekatan yang terjadi pada teman sebaya, pada umumnya akan
menimbulkan suatu persahabatan, adanya kepercayaan terhadap teman,
penerimaan dan komunikasi yang intens sehingga akan memunculkan rasa
saling kebergantungan, aman, dan nyaman (Armsden & Greenberg, 2009;
Rasyid, 2012). Remaja yang memiliki persahabatan atau kelekatan dengan
temannya (peer attachment) akan jauh lebih baik dalam mengekspresikan
pikiran dan perasaannya (Buhrmester dalam Papalia, 2014).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peer attachment
adalah hubungan yang terjalin dengan kuat antara remaja dengan teman
sebayanya yang meliputi perasaan, emosi, dan pikiran. Hal ini ditandai dengan
tingkat komunikasi yang intens, kepercayaan, dan penerimaan sehingga
menimbulkan rasa saling bergantung, aman, nyaman dan lebih baik dalam
mengekspresikan perasaannya.
4. Aspek Peer Attachment
Neufeld (2004) berpendapat bahwa peer attachment merupakan
sebuah hubungan yang terjalin dengan erat antara seseorang dengan
sebayanya.

Kualitas

attachment

diartikan

dengan

sensitivitas

dan
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responsivitas figur attachment dalam bertingkah laku dan berinteraksi dengan
individu tersebut (Ainsworth, Bell, & Stayton dalam Suratman 2013).
Menurut Armsden dan Greenberg (dalam Barrocas, 2009), ada tiga aspek dari
kualitas attachment, yaitu:
a. Komunikasi (communication)
Komunikasi yang baik akan membuat ikatan emosional antara
remaja dan teman sebaya semakin kuat. Aspek komunikasi ditunjukkan
dengan ungkapan perasaan, meminta pendapat teman sebaya dan teman
sebaya berbalik bertanya mengenai permasalahan yang dihadapi, dan
teman sebaya membantu individu untuk memahami diri sendiri. Remaja
mencari kedekatan dan kenyamanan dalam bentuk nasihat, sehingga
komunikasi menjadi hal yang penting pada masa remaja.
b. Kerpercayaan (trust)
Kepercayaan merupakan kualitas penting dalam suatu hubungan
kelekatan dengan teman sebaya. Kepercayaan berhubungan dengan
perasaan aman dan yakin bahwa orang lain akan sensitif dan responsif
dalam memenuhi kebutuhan atau membantu individu dengan penuh
kepedulian, sehingga kepercayaan muncul ketika suatu hubungan terjalin
dengan kuat. Kepercayaan pada figur attachment merupakan proses
pembelajaran terhadap orang lain yang selalu hadir untuk dirinya, dengan
demikian, kepercayaan dapat terbentuk setelah adanya pembentukan rasa
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aman melalui pengalaman-pengalaman positif yang terjadi secara
konsisten kepada individu.
c. Keterasingan (alienation)
Keterasingan merupakan jarak yang terjadi karena figur kelekatan
yang tidak empatik. Keterasingan berkaitan erat dengan penghindaran dan
penolakan, dimana kedua hal tersebut sangat penting bagi pembentukan
sebuah kelekatan. Ketika seseorang merasa atau menyadari ketidakhadiran
figur, maka akan berakibat pada buruknya attachment yang dimiliki. Hal
ini menimbulkan perasaan terasing dan terisolir dengan teman sebaya
meskipun sebenarnya individu butuh untuk lebih dekat dengan figur
lekatnya.
Berdasarkan uraian di atas, diketahui tiga aspek kelekatan terhadap
teman sebaya yang dapat mencerminkan kualitas dari kelekatan seseorang,
yaitu komunikasi, kepercayaan, dan keterasingan.
5. Dampak Peer Attachment Terhadap Remaja
Menurut Desmita (2009) dan Ausubel (dalam Monks & Knoers,
2004) pengaruh buruk peer attachment pada remaja yang merasa ditolak oleh
sebayanya akan memunculkan rasa permusuhan dan kesepian. Rasa kesepian
yang berlebihan ini dapat memunculkan keinginan dan usaha-usaha untuk
bunuh diri. Selain itu Desmita (2009) menambahkan bahwa penolakan oleh
figur

lekatnya

dapat

menimbulkan

masalah-masalah

kejahatan

dan

berhubungan dengan kesehatan mental. Kusdiyati, Halimah, & Faisaluddin

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

17

(2011) mengatakan bahwa teman sebaya dapat menggeser pengaruh-pengaruh
positif yang didapatkan remaja dari orangtua dan guru dengan pengaruh
negatif sehingga dapat membentuk sikap anti sosial. Meskipun begitu, ia
menambahkan bahwa teman sebaya juga dapat memberikan pengaruh yang
sehat dan positif bagi remaja sehingga memunculkan perilaku yang adaptif
dibandingkan perilaku maladaptive.
Remaja yang memiliki kelekatan dengan teman sebaya tidak akan
mudah stress karena mereka mampu mengkomunikasikan hal-hal negatif yang
mereka rasakan secara terbuka (Rasyid, 2012). Selain itu remaja yang
menjalin kelekatan dengan teman sebaya akan merasakan adanya dukungan
sosial. Hal ini membantu remaja dalam menghadapi peristiwa atau tugas-tugas
yang berat (Cobb, dalam Maslihah, 2011). Kusdiyati, Halimah, & Faisaluddin
(2011) menekankan kontak yang terjalin antara remaja dengan teman sebaya
dapat memperluas jaringan interaksinya dan mengembangkan kompetensi
sosial, personal serta pola perilaku yang mirip dengan lingkungan ia berada.
Pada

remaja,

kualitas

peer

attachment

yang

tinggi

dapat

meningkatkan self esteem, prestasi akademik, perilaku keseharian, pola pikir,
dan kesejahteraannya. Akan tetapi hal tersebut bergantung dari bagaimana
remaja menyikapinya (Maslihah, 2011; Azizah & Hidayati, 2015;
Setianingsih, Uyun, & Yuwono, 2006; Nurdin, 2009).
Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa remaja yang merasa
ditolak oleh teman sebayanya akan merasa kesepian dan muncul rasa
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permusuhan

dalam

dirinya.

Rasa

kesepain

yang

berlebihan

dapat

menimbulkan usaha-usaha untuk bunuh diri, sedangkan remaja yang merasa
diterima oleh teman sebayanya akan merasakan kebahagiaan karena mereka
lebih mudah dalam mengekspresikan perasaannya. Selain itu kualitas peer
attachment yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya prestasi
akademik, harga diri, pola pikir, perilaku dan kesejahteraannya.
6. Peran Teman Sebaya Bagi Remaja
Shaffer

(dalam

Kusdiyati,

Halimah,

&

Faisaluddin,

2011)

menjelaskan peran dari teman sebaya bagi remaja:
a. Teman sebaya sebagai penguat sosial
Teman sebaya merupakan penguat bagi remaja dalam berperilaku,
sehingga remaja akan menuruti permintaan dan perkataan dari teman
sebayanya. Berdasarkan respon dari teman sebaya mengenai perilakunya,
remaja dapat mengetahui bagaimana ia harus bersikap, mempertahankan
perilaku tersebut, menghilangkannya, atau bahkan ia perkuat.
b. Teman sebaya sebagai model tingkah laku remaja
Selain sebagai reinforcer atau punisher, teman sebaya juga
berperan sebagai model sosial (social model). Teman sebaya berfungsi
sebagai

informan

tentang

bagaimana

remaja

harus

berperilaku.

Kemampuan ini didapatkan remaja dengan cara imitasi dari anggotaanggota kelompok dan individu yang ia anggap sebagai model.
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c. Teman sebaya sebagai objek dalam perbandingan sosial
Seringkali remaja melakukan perbandingan-perbandingan sosial
terhadap tingkah laku dan pencapaian yang pernah diraih dengan teman
sebayanya, sehingga tidak jarang pada akhirnya remaja menarik
kesimpulan akan kemampuan dan aspek-aspek kepribadian mereka.
Alasan sebagai individu dengan usia yang sama mengantarkan remaja
untuk melakukan perbandingan sosial tersebut dengan sebayanya.
d. Teman sebaya sebagai pengkritik dan agen untuk meyakinkan anggotanya
Ketika menemui sesuatu hal yang tidak disetujui, remaja sering
menjadikan kelompok sebayanya sebagai tempat untuk berdiskusi bahkan
berdebat. Hal ini dipilih remaja karena kelompok sebaya dipandang lebih
mudah untuk dibujuk atau dikritik dibandingkan dengan orangtua atau
orang

dewasa

lainnya.

Tidak

sedikit

remaja

yang

mengubah

pandangannya karena terbujuk dengan teman sebaya yang lain. Hal ini
dilakukan remaja untuk menciptakan relasi yang baik dengan teman
sebayanya.
Berdasarkan uraian di atas, peran teman sebaya yang memengaruhi
penyesuaian sosial remaja adalah peran teman sebaya sebagai model sosial.
Hal ini karena ketika remaja membentuk kelekatan terhadap teman sebaya, ia
juga mengidentifikasi pikiran, perasaan, dan emosi sebayanya, sehingga
mereka akan meniru gaya berpikir, meniru perilaku, dan memahami tingkah
laku sebayanya (Barrocas, 2009). Menurut Sullivan (dalam Santrock, 2003),
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perilaku remaja ini akan memudahkannya dalam melakukan penyesuaian dan
dapat dengan mudah masuk ke dalam kelompok-kelompok yang ada.

B. Penyesuaian Sosial
1. Definisi Penyesuaian Sosial
Penyesuaian sosial merupakan aspek penyesuaian diri yang
berkaitan dengan interaksi individu dengan lingkungan sosial yang
bertujuan mencapai kesesuaian antara kebutuhan diri individu dengan
keadaan lingkungan dimana individu berada dan berinteraksi sehingga
menurut Mustafa Fahmi (dalam Nurdin, 2009), aspek yang memengaruhi
penyesuaian diri juga berlaku untuk penyesuaian sosial.
Walgito (2003) mendefinisikan penyesuaian sosial sebagai kondisi
dimana individu dapat menyelaraskan diri dengan lingkungan sekitarnya
atau mengubah lingkungan sesuai dengan keadaannya. Nurdin (2009)
berpendapat

bahwa

penyesuaian

sosial

merupakan

suatu

proses

penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial atau penyesuaian dalam
hubungan antar manusia. Hurlock (1988) mendefinisikan penyesuaian
sosial sebagai bentuk keberhasilan seseorang dalam menyesuaikan diri
terhadap orang lain, khususnya terhadap kelompoknya.
Menurut Schneider (1960) penyesuaian sosial adalah kapasitas
individu dalam bereaksi terhadap hubungan sosial, situasi, dan kenyataan
sosial secara sehat dan efektif sehingga tuntutan hidup bermasyarakat
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dapat diterima dan dipenuhi dengan cara yang memuaskan. Kartono
(1984) mengungkapkan penyesuaian sosial sebagai kesanggupan individu
untuk berinteraksi secara efektif, harmonis terhadap kenyataan serta
situasi sosial, dan menunjukkan reaksi sosial yang sehat sehingga dapat
menjalin relasi dengan orang lain dengan menjalin persahabatan kekal.
Keberhasilan

remaja

dalam

menyelesaikan

tugas-tugas

perkembangan, mengantarkannya ke dalam suatu kondisi penyesuaian
sosial yang baik sehingga remaja dapat merasa bahagia, harmonis, dan
menjadi individu yang produktif. Namun apabila gagal remaja akan
mengalami ketidakbahagiaan atau kesulitan dalam kehidupannya (Nurdin,
2009).
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
penyesuaian sosial adalah kemampuan individu untuk berinteraksi dan
menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya secara efektif,
harmonis, dan sesuai dengan norma tanpa merasakan kesulitan dan
ketidakbahagiaan dalam hidupnya sehingga tuntutan bermasyarakat dapat
diterima dan dipenuhi dengan cara yang memuaskan.
2. Penyesuaian Sosial pada Remaja
Penyesuaian sosial remaja tidak jauh berbeda dengan penyesuaian
sosial yang dilakukan ketika kanak-kanak. Penyesuaian sosial masa
remaja merupakan keberlanjutan dari masa kanak-kanak, hanya saja masa
remaja memiliki tuntutan sosial yang lebih banyak dan kompleks (Monks
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& Knoers, 2004). Hurlock (1988) mengatakan bahwa semakin lama anak
diharapkan untuk dapat semakin menyesuaikan diri terhadap kehidupan
sosial dan dapat memenuhi harapan sosial sesuai dengan usianya. Ia
menambahkan bahwa semakin lama anak semakin kritis dalam harapanharapan sosialnya. Bahkan anak yang berhasil melakukan penyesuaian
sosial pada awal masa sekolahnya akan memiliki kemungkinan yang lebih
besar untuk dapat melakukan penyesuaian sosial di sekolah menengah dan
perguruan tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak berhasil
melakukan penyesuaian sosial di masa awal sekolahnya.
Seiring pertambahan usia anak, harapan dan tuntutan sosialnya
semakin beragam. Terlebih lagi remaja merupakan masa transisi dimana
tidak dapat digolongkan sebagai anak-anak dan sebagai dewasa (Monks &
Knoers, 2004). Menurut Nurdin (2009), agar dapat mencapai tujuan dari
pola sosialisasi dewasa, remaja harus mampu membuat banyak
penyesuaian baru. Bagi remaja, penyesuaian sosial menjadi sulit karena
adanya peningkatan pengaruh teman sebaya, tuntutan perubahan dalam
perilaku sosial, pengelompokkan sosial yang baru, munculnya nilai-nilai
baru dalam pemilihan persahabatan, adanya dukungan dan penolakan
sosial sehingga remaja harus mampu mempelajari pola-pola interaksi
sosial yang dilakukan orang dewasa di lingkungannya.
Semakin lama anak-anak diharapkan untuk semakin dapat
melakukan penyesuaian sosial dan dapat memenuhi harapan sosial sesuai
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dengan usianya. Pada remaja, keberhasilannya melakukan penyesuaian
sosial diukur dengan tingkat penerimaan sosial terhadap dirinya. Oleh
sebab itu penyesuaian diri dan sosial remaja sangat dipengaruhi oleh
penerimaan teman sebaya terhadap dirinya (Hurlock, 1988). Ia juga
mengungkapkan penerimaan sosial merupakan indeks keberhasilan yang
digunakan remaja untuk berperan dalam kelompok sosial dan dapat
menunjukkan rasa suka anggota kelompok yang lain untuk bekerja atau
bermain dengannya.
Diungkapkan oleh Hurlock (1988) bahwa remaja yang diterima
secara sosial biasanya memiliki sifat ramah dan mampu melakukan
penyesuaian dengan baik tanpa menimbulkan masalah dan memiliki
hubungan yang baik dengan anak-anak maupun orang dewasa. Mereka
lebih mengutamakan orang lain, bersedia berpartisipasi dan menikmati
aktivitas sosial, selain itu remaja yang diterima dengan baik oleh sosialnya
dapat bersikap baik, tidak menyesuaikan diri secara berlebihan tetapi
menyesuaikan diri terhadap pola kelompok secara luas dengan mematuhi
peraturan, kebiasaan, dan adat istiadatnya. Ia senantiasa siap mengubah
tindakannya untuk menyesuaikan diri terhadap harapan sosialnya tanpa
mengubah orang lain menjadi seperti keinginannya.
Berdasarkan uraian di atas, penyesuaian sosial remaja merupakan
keberlanjutan dari penyesuaian yang dilakukan ketika kanak-kanak tetapi
penyesuaian sosial remaja lebih ditekankan pada penerimaan dan
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penolakan sosial. Kematangan sosial remaja yang diterima oleh
lingkungan sosialnya memungkinkan dirinya untuk mampu menyesuaikan
diri dengan cepat terhadap orang lain dalam berbagai situasi sosial.
3. Aspek-Aspek Penyesuaian Sosial
Menurut Hurlock (1988) penyesuaian sosial terdiri dari empat
aspek, antara lain:
a. Penampilan nyata
Penampilan fisik merupakan modal utama dalam menjalin
hubungan dengan lingkungan sosialnya. Penampilan nyata sangat
berkaitan dengan minat-minat pribadi remaja. Remaja yang memiliki
minat pada pakaian akan berusaha menyesuaikan dirinya dengan apa
yang dikehendaki oleh kelompoknya dalam berpakaian. Remaja akan
berpenampilan menarik dan sesuai dengan norma yang berlaku di
dalam kelompoknya sehingga ia dapat memenuhi harapan kelompok
dan diterima menjadi anggota kelompok.
b. Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok
Penyesuaian dalam berbagai kelompok dapat dicapai apabila
individu mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap setiap
kelompok yang dimasuki dan menikmati kontak sosial yang terjadi.
Dalam hal ini individu lebih banyak mengabaikan kepentingan pribadi
demi kepentingan kelompok. Anak yang dapat menyesuaikan diri
dengan baik terhadap kelompok teman sebaya maupun kelompok
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orang dewasa, secara sosial akan dianggap sebagai orang yang dapat
menyesuaikan diri dengan baik.
c. Sikap sosial
Apabila individu ingin dinilai sebagai orang yang dapat
melakukan penyesuaian sosial dengan baik, maka ia harus mampu
menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain, ikut
berpartisipasi, dan dapat menjalankan perannya dengan baik dalam
kegiatan sosial. Salah satu sikap sosial yang menyenangkan adalah
bersedia memberikan bantuan secara sukarela meskipun ia juga sedang
mengalami kesulitan. Individu yang berpartisipasi dalam banyak
kegiatan sosial akan memiliki wawasan sosial yang baik (Hurlock,
1991). Hal ini membuat individu dapat menilai lingkungan sosialnya
dengan baik sehingga penyesuaian sosial individu akan semakin baik.
Adanya rasa memiliki serta menyatu dengan lingkungan akan
menentukan keberhasilan individu dalam melakukan penyesuaian
sosial.
d. Kepuasan pribadi
Individu harus merasa puas terhadap kontak sosialnya dan
terhadap peran yang dimainkan, baik sebagai pemimpin maupun
sebagai anggota apabila ia ingin menyesuaikan diri dengan baik.
Selain itu individu merasa bahagia karena dapat berpartisipasi dalam
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aktivitas kelompoknya dan mampu menerima diri apa adanya, seperti
kelebihan dan kekurangannya.
Hurlock (1988) menambahkan bahwa orang yang dapat
menyesuaikan diri dengan baik akan mempelajari keterampilan sosial
seperti kemampuan untuk menjalin hubungan secara diplomatis
dengan orang lain sehingga sikap orang lain terhadap mereka juga
menyenangkan. Selain itu biasanya mereka mengembangkan sikap
sosial yang menyenangkan seperti kesediaan untuk membantu orang
lain meskipun dirinya sendiri mengalami kesulitan, tidak terikat pada
diri sendiri, memiliki kemampuan yang baik untuk bekerjasama
dengan orang lain, peduli terhadap penderitaan orang lain dan patuh
terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa aspek penyesuaian
sosial meliputi penampilan nyata, penyesuaian terhadap berbagai
kelompok, sikap sosial dan kepuasan pribadi.
4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyesuaian Sosial
Hurlock (1991) menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi
penyesuaian sosial individu, antara lain:
a. Teman sebaya
Melalui komunitas dan teman-teman sebayanya, remaja
belajar standar perilaku yang mereka pelajari di rumah dapat berbeda
atau sama dengan standar yang ada di lingkungan sosialnya. Melalui
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hal inilah remaja belajar mengenai apa yang dianggap sebagai perilaku
yang dapat diterima dan perilaku yang tidak dapat diterima.
b. Guru
Dengan sikap terhadap tugas, pelajaran dan perilaku sosial
serta perhatian terhadap murid, seorang guru dapat memengaruhi
konsep diri siswa. Guru berperan dalam membantu individu
mengembangkan pola penyesuaian yang disetujui secara sosial. Guru
yang memiliki penyesuaian sosial yang baik, biasanya penuh
kehangatan dan bersikap terbuka terhadap siswa.
c. Tata tertib
Melalui tata tertib, remaja dapat belajar mengenai perilaku
yang disetujui dan perilaku yang tidak disetujui oleh anggota
kelompok dimana individu belajar, apa yang dianggap salah dan benar
oleh kelompok sosial seperti peraturan tentang apa yang harus dan
tidak boleh dilakukan saat di dalam kelas, koridor sekolah, kantin
sekolah, kamar kecil, lapangan bermain, dan sebagainya.
Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor yang memengaruhi
penyesuaian sosial adalah teman sebaya, guru, dan tata tertib.
C. Remaja
1. Definisi remaja
Menurut Sarwono (2012), remaja adalah individu yang telah matang
secara fisik dan berfungsinya organ-organ reproduksi. Remaja merupakan
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individu yang mulai beranjak dewasa dan dinilai sudah memiliki umur yang
cukup untuk menikah (KBBI, 2017). Monks & Knoers (2004) berpendapat
bahwa pada umumnya, remaja adalah mereka yang masih belajar di sekolah
menengah atau perguruan tinggi. Istilah adolescence yang memiliki arti
remaja berasal dari bahasa latin adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh
menjadi dewasa, sehingga masa remaja merupakan masa peralihan dari
kanak-kanak menuju dewasa (Maslihah, 2011). Panuju (1999) berpendapat
bahwa masa remaja juga merupakan masa belajar dalami bidang inteligensi,
sosial, maupun yang berhubungan dengan kepribadian. Masa remaja menurut
Fudyartanta (dalam Bayani & Sawarsih, 2013) adalah masa peralihan dari
kanak-kanak

menuju

dewasa

dimana

individu

mengalami

sejumlah

perubahan, seperti perubahan emosi, tubuh, minat, pola perilaku dan menemui
berbagai masalah.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa remaja adalah
peralihan individu dari anak-anak menuju dewasa yang organ reproduksinya
sudah berfungsi dan mengalami sejumlah perubahan dalam emosi, tubuh,
minat, dan pola perilaku sehingga seringkali remaja menimbulkan banyak
masalah. Biasanya individu yang berada di sekolah menengah atau perguruan
tinggi dikatakan sebagai remaja.
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2. Tahapan Masa Remaja
Masa remaja merupakan masa transisi dari anak ke masa dewasa
yang diarahkan kepada masa dewasa yang sehat. Konopka (dalam Hartinah,
2008) menggolongkannya ke dalam tiga tahap perkembangan :
a. Masa remaja awal (12-15 tahun)
Masa remaja awal adalah masa dimana individu mulai
meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri
sebagian individu yang unik dan tidak bergantung pada orangtua.
b. Masa remaja pertengahan (15-19 tahun)
Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir
yang baru. Pada masa ini teman sebaya memiliki peran yang penting
dalam perkembangan individu.
c. Masa remaja akhir (19-22 tahun)
Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran
orang dewasa. Pada masa ini remaja memiliki keinginan yang kuat dalam
kelompok orang dewasa dan teman sebaya.
Ditinjau dari segi usia yang telah dijelaskan, penelitian ini mengkaji
remaja yang termasuk ke dalam kategori remaja pertengahan, yaitu remaja
dengan rentang usia 15 tahun hingga 19 tahun. Pada umumnya remaja pada
rentang usia ini berada di Sekolah Menengah Atas (SMA) namun dalam
konteks penelitian ini peneliti hanya mengkaji remaja yang berada di kelas XI
dan XII. Hal ini berkaitan dengan teori attachment yang menyatakan bahwa
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remaja membutuhkan waktu untuk membangun kelekatan dengan sebayanya
(Laghi, Alessio, Susanna, Baiocco dalam Rasyid, 2012). Berdasarkan hal
tersebut peneliti memutuskan untuk memilih siswi yang berada di kelas XI
dan XII yang kurang lebih telah satu tahun bersama.
3. Tugas Perkembangan Remaja
Havighurst (dalam Maslihah, 2011) mengemukakan beberapa tugas
perkembangan sosial yang harus dicapai pada masa remaja :
a. Mencapai hubungan sosial yang lebih matang dengan teman-teman sebaya
sejenis maupun dengan teman sebaya lawan jenis. Ini berarti remaja harus
dapat bekerjasama dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama,
dapat menahan dan mengendalikan perasaan-perasaan pribadi serta belajar
memimpin orang lain.
b. Mencapai dan dapat menjalankan peran sosial menurut jenis kelamin,
dengan demikian remaja mempelajari dan menerima peranan masingmasing sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat.
c. Menunjukkan tingkah laku sosial dapat dipertanggung jawabkan, artinya
turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial sebagai dewasa yang
bertanggung jawab, mampu menghormati dan menaati nilai-nilai sosial
yang berlaku dalam lingkungannya.
4. Aspek Perkembangan Remaja
Saat ini istilah adolescent atau remaja digunakan secara luas untuk
menunjukkan tahap perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa
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dewasa yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik secara umum, kognitif,
dan sosial (Maslihah, 2011). Transisi biologis berkaitan dengan perubahan
fisik ke arah kematangan atau dewasa, transisi kognitif berkaitan dengan
perubahan kemampuan dalam berpikir, dan transisi sosial berkaitan dengan
perubahan peran-peran sosial yang harus dimainkan (Steinberg dalam
Kusdiyati, Halimah, & Faisaluddin, 2011).
a. Biologis
Perubahan

biologis

menyangkut

kematangan

organ

seks,

kemampuan reproduksi dan pertumbuhan fisik yang sangat pesat (growth
spurt) yang ditandai dengan ciri-ciri perkembangan pada masa pubertas.
Pada anak perempuan, pertumbuhan pesat ini terjadi dua tahun lebih awal
dari anak laki-laki (Desmita, 2006). Perubahan-perubahan tersebut
meliputi tinggi dan berat badan yang meningkat dengan cepat sehingga
proporsi tubuh semakin mirip dengan tubuh orang dewasa serta
matangnya fungsi seksual. Hal ini dikarenakan adanya proses biologis
yang berkaitan dengan perubahan hormonal di dalam tubuh remaja (Berk,
2012).
Perubahan yang terjadi pada remaja putri ditandai dengan
menarche atau menstruasi pertama anak perempuan. Perubahan ini
menunjukkan bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan sudah
matang sehingga memungkinkannya untuk mengandung dan melahirkan
di masa depan (Desmita, 2006). Perubahan ini diikuti dengan tumbuhnya
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payudara, munculnya pubic hair, penebalan jaringan lemak di bagian
lengan, pinggul, paha, dan perut (Papalia dalam Gunarsa, 2004).
Remaja putri memiliki hormon estrogen dan hormon testosteron
dalam dirinya. Hormon estrogen adalah hormon yang memengaruhi sifatsifat

kewanitaan,

merangsang

pertumbuhan

alat

kelamin

dan

perkembangan payudara serta mengatur siklus haid sehingga hormon ini
lebih banyak terdapat pada anak perempuan daripada laki-laki (Sarwono
dalam Desmita, 2006). Hormon testosteron pada anak perempuan
memengaruhi pertumbuhan klitoris, tulang, rambut kemaluan (pubic hair),
dan rambut pada wajah. Perubahan-perubahan ini mengakibatkan remaja
harus melakukan penyesuaian diri maupun penyesuaian sosial terhadap
lingkungan sekitarnya (Papalia, 2009).
b. Kognitif
Menurut Piaget (dalam Gunarsa, 2004) perkembangan kognitif
remaja berada pada tahap operasional formal yang ditandai dengan
kemampuan berpikir abstrak, idealis, dan logis. Hal ini memampukan
remaja untuk berpikir mengenai konsep-konsep yang abstrak seperti
pertemanan, demokrasi, dan moral. Pemikiran abstrak pada remaja terlihat
dalam kemampuannya memecahkan masalah secara verbal (Santrock,
2003). Remaja memiliki cara berpikir seperti ilmuwan atau yang disebut
Piaget dengan istilah hypothetico-deductive reasoning, dimana dalam
memecahkan sebuah masalah remaja mampu melakukan penalaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

33

deduktif dengan membuat perencanaan, sistematis dan melakukan
pengetesan terhadap solusi yang telah diambil (Gunarsa, 2004). Myers
(dalam Desmita, 2006) mengungkapkan bahwa remaja yang telah
mencapai kematangan kognitif akan mulai memikirkan tentang apa yang
diharapkan masyarakat dan melakukan kritik terhadap masyarakat,
orangtua, bahkan terhadap kekurangannya sendiri.
Kemampuan berpikir abstrak pada remaja menyatu dengan
pengalaman sosial yang menghasilkan suatu perubahan besar pada sudut
pandang remaja dalam memahami diri sendiri dan orang lain (Desmita,
2006). Kecenderungan ini diistilahkan oleh David Elkind (dalam Gunarsa,
2004) sebagai egosentrisme. Ia mengelompokkan egosentrisme ke dalam
dua bentuk pemikiran sosial, yaitu imaginary audience dan personal fable.
Imaginary audience adalah pemikiran remaja bahwa ia diperhatikan oleh
orang lain atau menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Sedangkan
personal fable dimana remaja memiliki perasaan sebagai pribadi yang
unik, dan berbeda dari orang lain. Pada pemikiran ini remaja mulai
menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya, seperti kesukaan dan
ketidaksukaannya, tujuan-tujuan yang ingin tercapai di masa depan,
kekuatan dan hasrat untuk mengontrol kehidupannya sendiri. Perasaan
remaja sebagai pribadi yang unik membuat mereka merasa bahwa tidak
ada seorang pun yang dapat memahami isi hati mereka yang
sesungguhnya (Desmita, 2006).
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Selama masa remaja, mereka suka hidup dalam alam fantasi,
khayalan, dan impian. Anak memimpikan wajah dan bentuk badan seperti
tokoh idolanya (Garrison dalam Soesilowindradini, 1996), khususnya
remaja putri yang seringkali berkhayal akan keindahan dan kecantikan
seluruh tubuh. Hal ini dikarenakan remaja mulai menginginkan untuk
melakukan penyesuaian sosial dengan lingkungan seperti halnya orang
dewasa (Partowisastro, 1983), oleh sebab itu remaja putri memiliki
perhatian lebih pada penampilan badannya dan menjadi khawatir ketika
bentuk badannya tidak sebagus bentuk badan teman sebayanya (Garrison,
dalam Soesilowindradini, 1996). Hal ini mengakibatkan penilaian diri
remaja akan turun bila ada penyimpangan pada pertumbuhan tubuhnya
dan berdampak pada sikap sosial remaja (Hill dalam Monks & Knoers,
2004).
c. Sosial
Menurut Erikson (dalam Berk, 2012) masa remaja berada dalam
konflik psikologis identity vs. role confusion. Hal ini menyebabkan remaja
merasa terisolasi, hampa, cemas, dan bimbang. Remaja menjadi sangat
peka terhadap cara-cara orang lain memandang dirinya, mudah
tersinggung dan merasa malu. Selama masa kekacauan identitas, tingkah
laku remaja tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi (Hall & Lindzey
dalam Desmita, 2006) atau disebut sebagai sturm und drang dimana
remaja harus membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap harapan-
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harapan

masyarakat

yang

baru

dan

berlainan

dari

dirinya

ditandai

dengan

(Soesilowindradini, 1996).
Perkembangan

kehidupan

sosial

remaja

meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam kehidupannya dan sebagian
besar waktunya dihabiskan untuk berhubungan atau bergaul dengan
teman-teman sebaya (Desmita, 2009). Hubungan interpersonal dengan
peer atau sebaya menjadi intensif dan penerimaan oleh teman sebaya
menjadi sangat penting bagi remaja. Hal ini dikarenakan teman sebaya
menjadi tempat berbagi perasaan dan pengalaman serta menjadi bagian
dari proses pembentukan identitas diri (Gunarsa, 2004).
Selama masa pembentukan identitas diri, remaja melakukan
proses seleksi atas nilai-nilai, dan sikap-sikap yang sudah dimiliki
sebelumnya dan mempertahankan apa yang menurutnya baik (integrasi
diri) dalam rangka menjadi individu yang unik dan utuh (Papalia dalam
Gunarsa, 2004), selain itu itu remaja juga menunjukkan kebutuhan akan
privasi yang cukup tinggi terkait dengan hubungan terhadap keluarga (Hill
dalam Agustiani, 2009).
Perubahan dalam status sosial membuat remaja mendapatkan
peran-peran baru dan terikat pada kegiatan-kegiatan baru. Semua
masyarakat membedakan antara individu sebagai anak dan individu yang
siap memasuki masa dewasa (Hill dalam Agustiani, 2009). Remaja yang
gagal dalam memenuhi tuntutan sosial akan mengalami frustrasi dan
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terjadi konflik batin pada remaja (Monks & Knoers, 2004). Pada masa
remaja, yang terpenting bagi remaja adalah diterimanya dalam suatu
kelompok, sehingga remaja yang memiliki perkembangan fisik, dan
mental yang lambat memiliki kemungkinan untuk ditolak dalam sebuah
kelompok (Soesilowindradini, 1996).

D. Remaja di Sekolah
Selain dengan lingkungan rumah, setiap hari remaja berinteraksi dengan
sekolah yang merupakan lingkungan pendidikan sekunder. Remaja yang berada di
SMA, menghabiskan waktu 7-8 jam sehari di dalam sekolah (Sarwono, 2012).
Hal ini didukung oleh hasil investigasi dari Barker dan Wright (dalam Desmita,
2006) yang mendapatkan bahwa setiap hari remaja menghabiskan lebih dari 40%
waktunya untuk berinteraksi dengan teman sebaya.
Santrock (2003) menyatakan bahwa berbagai peristiwa yang dialami
remaja selama di sekolah sangat memengaruhi perkembangan identitasnya,
keyakinan terhadap kompetensi diri, gambaran hidup dan kesempatan berkarir,
hubungan sosial, batasan mengenai hal benar dan salah, serta dapat memahami
fungsi sistem sosial yang ada di luar lingkungan keluarga. Menurut Partowisastro
(1983) di dalam sekolah anak saling mengadakan penyesuaian dengan temantemannya. Hal ini dikarenakan saat di sekolah, anak dituntut untuk melakukan
penyesuaian diri maupun penyesuaian sosial. Sekolah mengajarkan norma dan
nilai yang berlaku di masyarakat dan juga memiliki fungsi sebagai pembentukan
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nilai dalam diri remaja. Sarwono (2012) berpendapat bahwa di dalam sekolah,
remaja tidak hanya berinteraksi dengan guru tetapi juga dengan teman sebaya
yang dapat memengaruhi pembentukan diri dalam remaja.

E. Sekolah Homogen
1. Definisi Sekolah Homogen
Pada umumnya sekolah dapat dikhususkan menjadi dua, yaitu
sekolah koedukasi dan sekolah non-koedukasi. Sekolah koedukasi adalah
sekolah yang menerima siswa laki-laki dan perempuan atau disebut juga
sekolah heterogen. Sekolah non-koedukasi adalah sekolah yang hanya
menerima siswa dengan satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan saja atau
disebut juga sebagai sekolah homogen (Mael, 1998). Sekolah homogen
ditandai dengan kesamaan karakterisitik perserta didik, baik persamaan
ekonomi, golongan, agama, maupun etnis (Simbolon, 2012). Menurut Mael
(1998), di sekolah homogen hanya terdapat siswa dengan satu jenis kelamin
yang sama dan sebagian besar sekolah homogen merupakan sekolah yang
siswanya memiliki latar belakang agama dan level sosioekonomi yang sama.
Smyth (2010) menyatakan bahwa siswa di sekolah homogen dapat
mengurangi jarak yang ada antara konsep diri perempuan dan laki-laki. Hal
ini menunjukkan bahwa perempuan di sekolah homogen tidak merasa
canggung untuk memilih jenis kegiatan yang bersifat feminim atau maskulin.
Berkaitan dengan kegiatan yang bersifat maskulin atau feminim, penelitian
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Sullivan (dalam Smyth, 2010) mengungkapkan bahwa perempuan yang
berada di sekolah homogen lebih menyukai pekerjaan yang bersifat maskulin.
Hal ini dikarenakan anak memiliki kebebasan berekspresi di sekolah dan tidak
perlu merasa malu dengan lawan jenis.
Beberapa penelitian menyatakan bahwa sedikitnya kompetisi dalam
lingkungan sekolah yang homogen, remaja putri akan memiliki memiliki
kompetensi sosial, dan gambaran diri (self image) yang positif (Carpenter;
Mahony; Rowe dalam Smyth, 2010). Bryk (dalam Smyth, 2010) menyatakan
bahwa ketidakhadiran lawan jenis di sekolah, menjadikan remaja putri dapat
mengembangkan kemampuannya dengan lebih baik, dapat mengontrol
kehidupannya dan dapat mengeluarkan pendapatnya dengan lebih bebas.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah
homogen adalah sekolah yang hanya menerima siswa perempuan atau lakilaki saja. Pada penelitian ini difokuskan kepada sekolah homogen yang hanya
menerima siswa perempuan.

F. Sekolah Berasrama
1. Definisi Sekolah Berasrama
Boarding school berasal dari dua kata, yaitu boarding berarti asrama
dan school berarti sekolah (Makhmudah & Suharningsih, 2013). Sekolah
berasrama atau boarding school adalah sekolah yang di dalamnya terdapat
fasilitas penginapan yang disediakan untuk siswanya dan lokasinya
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berdekatan dengan sekolah dan di sekolah berasrama siswa dapat tidur, makan
atau pun melakukan aktivitas lain sehingga sekolah berasrama dianggap aman
karena letaknya yang tidak terlalu jauh dengan sekolah (Bamford dalam
Rasyid, 2012).
Menurut sistem tinggal siswa, sekolah berasrama atau boarding
school dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu all boarding school yang
berarti seluruh siswa tinggal di asrama, boarding day school yang berarti
sebagian siswa tinggal di asrama dan yang sebagian lagi tinggal di lingkungan
sekitar sekolah, dan day boarding yang berarti terdapat beberapa siswa yang
tinggal asrama tetapi sebagian besar dari siswa tidak tinggal di asrama
(Nurkhamid, 2008).
Asrama dalam sekolah dapat dijadikan sebagai laboratorium sosial
yang memiliki fungsi edukatif, sosial, moral dan sebagai kader. Asrama
sebagai fungsi edukatif karena asrama dapat dijadikan tempat belajar yang
kondusif, khususnya untuk belajar mengenai kehidupan. Asrama memiliki
fungsi sosial karena asrama dapat menjadi sarana dalam meningkatkan
keterampilan sosial sehingga anak dapat beradaptasi dan mampu menghargai
perbedaan individu. Asrama berfungsi sebagai pembentuk moral. Hal ini
dikarenakan asrama dapat menjadi sarana dalam menjalin integritas
kepribadian dan moral keagamaan. Asrama dapat berfungsi sebagai kader
karena asrama menjadi sarana dalam melatih perilaku kepemimpinan siswa
yang unggul dan siap untuk menjadi pemimpin di masa depan (Simbolon,
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2012). Menurut Mael (1998), sebagian besar siswa di sekolah homogen
memiliki latar belakang agama dan level sosioekonomi yang sama.
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa menurut sistem
bermukim siswa, sekolah berasrama dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu
all boarding school, boarding day school, dan day boarding. Sekolah
berasrama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah boarding day school
yang sebagian siswanya tinggal di asrama, sementara sebagian siswa lainnya
tinggal di sekitar lingkungan sekolah.
2. Kelebihan Sekolah Berasrama
Sutrisno (dalam Hendriyenti, 2014) mengemukakan keunggulan
sekolah asrama dibandingkan sekolah reguler, antara lain:
a. Fasilitas lengkap
Sekolah asrama memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang
belajar, ruang asrama hingga dapur.
b. Guru yang berkualitas
Pada umumnya sekolah berasrama memiliki standar kualitas guru
yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah regular, setidaknya setiap
guru memiliki kecerdasan intelektual, sosial, spiritual, dan memiliki
kemampuan pedagogis-metodologis serta memiliki jiwa kependidikan.
Pada umumnya guru di sekolah asrama memiliki kemampuan yang baik
dalam berbahasa asing seperti mandarin, jepang, jerman, dan lain-lain.
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c. Lingkungan yang kondusif
Pada sekolah asrama, semua elemen yang ada dalam kompleks
sekolah ikut terlibat dalam proses pendidikan, tidak terkecuali dalam
membangun sosial - keagamaan sehingga semuanya dapat menerapkan
agama dengan baik.
d. Siswa yang heterogen
Dibandingkan dengan sekolah reguler, sekolah berasrama
menerima siswa dari berbagai latar belakang yang memiliki tingkat
heterogenitas yang tinggi. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, tingkat
kecerdasan, dan kemampuan akademik yang berbeda dapat melatih siswa
untuk mengembangkan kesejahteraannya dan menghargai pluralitas serta
dapat membangun wawasan nasional.
e. Jaminan kualitas dan keamanan
Kepintaran dan baik atau tidaknya sikap anak sangat bergantung
pada sekolah. Hal ini dikarenakan anak berada dalam lingkungan asrama
selama 24 jam. Dalam asrama, sekolah dapat mengembangkan bakat dan
potensi siswa menjadi semakin baik. Selain itu siswa terbebas dari
pengaruh narkoba, tawuran, dan memiliki jaminan kesehatannya.
Keunggulan sekolah asrama yang sudah dipaparkan di atas di
dukung oleh hasil survei dari tim Boarding School Review pada tahun
2007 (dalam Rasyid, 2012) bahwa sekolah berasrama memiliki beberapa
keuntungan diantaranya, guru-guru dapat mengawasi dan berhubungan
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dengan para siswa secara lebih dekat dan mudah, siswa dapat belajar
untuk membuat keputusan secara mandiri, selain itu saat lulus siswa
merasa bangga karena menjadi bagian dari komunitas yang langka.
Zakiyah, Hidayati, & Setyawa (2010) menambahkan bahwa di asrama
siswa memiliki waktu belajar yang lebih panjang dan lebih fokus sehingga
dapat menjadi lebih mandiri dan siap dalam mempersiapkan berbagai
macam tantangan di masa yang akan datang.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah
berasrama memiliki kelebihan seperti terdiri dari siswa yang heterogen,
lingkungan yang kondusif, guru yang berkualitas, memiliki fasilitas yang
lengkap, serta jaminan kualitas dan keamanan.

G. Remaja di Sekolah Homogen dan Tinggal di Asrama
Remaja di sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian dengan temantemannya. Terlebih remaja yang berada di sekolah homogen dan tinggal di
asrama (Partowisastro, 1983), dimana memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi
bila dibandingkan dengan sekolah heterogen. Perbedaan latar belakang sosial,
budaya, tingkat kecerdasan dan kemampuan akademik yang berbeda melatih
siswa untuk mengembangkan kesejahteraan dan menghargai pluralitas serta
membangun wawasan yang baik (Sutrisno dalam Hendriyenti, 2014).
Ditinjau dari segi kognitif, remaja yang tinggal di asrama memiliki
motivasi belajar yang lebih tinggi dan fokus dalam akademik karena memiliki
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waktu belajar yang lebih panjang sehingga dapat mempersiapkan berbagai
tantangan di masa depan serta dapat bertanggung jawab dengan dirinya,
sedangkan dalam segi sosial remaja memiliki persahabatan yang lebih erat,
memiliki jangkauan pertemanan dari berbagai daerah, serta dapat lebih mudah
dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, namun jarak yang berdekatan
antara sekolah dan asrama, serta kegiatan yang monoton dan kompleks seringkali
membuat siswa jenuh (Ningtyas & Sholeh, 2013; Boarding School Review dalam
Rasyid, 2012).
Setiap harinya remaja menghabiskan 7 hingga 8 jam waktunya berada di
sekolah dan rata –rata remaja menghabiskan lebih dari 40% waktunya untuk
berinteraksi dengan teman sebaya (Sarwono, 2012; Barker & Wright dalam
Desmita, 2006). Saat berada di sekolah, remaja berinteraksi dengan guru dan
teman sebaya yang dapat memengaruhi pembentukan diri dalam remaja
(Sarwono, 2012). Siswa yang berada di sekolah homogen memiliki konsep diri
mengenai peran sosialnya yang lebih baik dari siswa yang berada di sekolah
heterogen (Smyth, 2010). Remaja putri yang berada di sekolah homogen memiliki
prestasi akademik yang lebih tinggi, memilliki self image terhadap dirinya yang
positif, dan berkompeten secara sosial (Ningtyas & Sholeh, 2013; Carpenter;
Mahony; Rowe dalam Smyth, 2010).
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H. Dinamika Hubungan Peer Attachment dengan Penyesuaian Sosial Remaja
Putri di Sekolah Homogen dan Tinggal di Asrama
Masa remaja adalah masa peralihan antara kanak-kanak menuju dewasa
yang organ-organ reproduksinya sudah berfungsi (Maslihah, 2011; Sarwono,
2012). Masa peralihan ini diperlukan oleh remaja untuk belajar bertanggung
jawab agar dapat memikul tanggung jawabnya di masa dewasa dengan baik.
Seiring perkembangan jaman, tugas remaja untuk mempelajari tanggung jawab
ini akan semakin sulit karena tugas-tugas dan harapan sosial yang dihadapi
semakin kompleks. Akan tetapi pendidikan yang maju akan membantu remaja
dalam mempelajari hal tersebut sehingga nantinya menjadi orang dewasa yang
bertanggung jawab (Monks & Knoers, 2004).
Saat ini sekolah homogen yang menyediakan fasilitas asrama banyak
dipilih orangtua karena dianggap sebagai sekolah yang emansipatoris, terutama
sekolah homogen putri (Monks & Knoers, 2004; Smyth, 2010). Hal ini
dikarenakan remaja putri dapat memilih kegiatan yang bersifat maskulin atau
feminim dengan bebas sehingga mereka dapat dengan berani mengembangkan
potensinya (Smyth, 2010). Menurut Zakiyah, dkk (2010) siswi di asrama
memiliki waktu yang lebih panjang untuk belajar sehingga mereka lebih fokus
dalam belajar dan lebih mandiri dalam mempersiapkan tantangan-tantangan di
masa mendatang.
Ditinjau dari segi akademis maupun konsep diri, remaja putri juga lebih
baik bila berada di sekolah homogen daripada sekolah heterogen karena sekolah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

45

homogen dapat membantu remaja putri mengatasi hambatan dari penilaianpenilaian budaya dan harapan sosial yang ada sehingga identitas dirinya dapat
berkembang dengan baik, serta memberikan kesempatan yang lebih luas pada
remaja putri untuk mengembangkan identitas budaya dan identitas diri sehingga
memiliki konsep diri yang baik (Smyth, 2010). Dari segi sosial, remaja putri
dapat menjalin persahabatan dengan teman-teman dari berbagai daerah, belajar
membuat keputusan, bertanggung jawab dan belajar melakukan penyesuaian
terhadap lingkungan sekitar, yang juga merupakan salah satu tugas perkembangan
remaja yang paling sulit (survei tim Boarding School dalam Rasyid, 2012;
Hurlock, 1988).
Siswa yang tinggal di asrama dituntut untuk dapat menyelaraskan
kebutuhan diri dengan lingkungan sekitar atau terhadap kebutuhan sosial (Nurdin,
2009), selain itu siswa diminta untuk berada di asrama dan mematuhi peraturan
asrama. Ketidakhadiran orangtua untuk membantu remaja dalam menghadapi
lingkungan yang baru menuntut remaja untuk bersikap lebih mandiri (Azizah &
Hidayati, 2015; Rasyid, 2012). Tuntutan-tuntutan sosial ini dapat dipenuhi oleh
remaja apabila ia memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik
(Setianingsih, dkk, 2006).
Kemampuan tersebut dapat dicapai oleh remaja putri yang tinggal di
asrama melalui interaksi yang dibangun dengan sebaya dan kelekatan yang
dibentuk remaja terhadap teman sebaya (Hurlock, 1991). Hal ini dikarenakan
selama di asrama, figur yang paling sering dijumpai remaja adalah teman sebaya.
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Hampir seluruh waktunya dihabiskan remaja dengan teman sebaya sehingga
seringkali mereka menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada teman sebaya
(Bernt & Medrich dalam Kusdiyati, dkk, 2011; Buhrmester dalam Papalia, 2014).
Hal ini memudahkan remaja dalam memahami hubungan sosial yang ada dan
mempelajari perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima serta mengenal
batasan perilaku yang benar dan salah. Ini membantu remaja dalam melakukan
penyesuaian-penyesuaian di asrama (Hurlock, 1991; Santrock, dalam Desmita,
2009). Keadaan ini menjadikan pola interaksi sosial siswi berbeda dengan di
rumah dimana selama di asrama siswi lebih sering berinteraksi dengan sebaya,
atau pembimbing asrama dibandingkan dengan orangtua (Azizah & Hidayati,
2015; Makhmudah & Suharningsih, 2013).
Ketidakhadiran orangtua sebagai figur lekat yang dibutuhkan remaja
menjadikan remaja mencari figur lekat yang lain, yaitu sosok yang sering ia
jumpai, sehingga tercipta kelekatan terhadap teman sebaya atau peer attachment
(Cassidy & Shaver dalam Desmita, 2006). Kehadiran figur kelekatan sangat
penting bagi remaja karena selama masa remaja, mereka sedang berusaha
mengembangkan potensi dan belajar untuk mandiri (Neufeld, 2004). Peer
attachment dapat terbentuk karena remaja melihat bahwa teman sebaya dapat
menjadi penengah dari apa yang terjadi dan menjadikan teman sebaya sebagai
referensi mengenai bagaimana individu mempersepsi dirinya (Neufeld 2004;
Barrocas, 2009).
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Peer attachment adalah hubungan emosional yang erat antara individu
dengan teman sebaya atau orang lain yang dicintai (Papalia, 2007). Kelekatan ini
semakin mendorong remaja untuk menjadikan teman sebaya sebagai tempat
berbagi perasaan dan pengalaman serta menjadikannya sebagai bagian dari
pembentukan identitas diri (Gunarsa, 2004), terlebih lagi terbentuknya kelekatan
terhadap teman sebaya juga dibarengi dengan identifikasi pada pikiran, perasaan,
dan emosi sehingga remaja akan meniru perilaku, gaya berpikir, dan memahami
tingkah laku yang dilakukan oleh teman sebaya (Barrocas, 2009). Hal ini akan
memudahkan remaja dalam melakukan penyesuaian sehingga ia dapat dengan
mudah masuk ke dalam kelompok-kelompok yang ada (Sullivan dalam Santrock,
2003).
Peer attachment yang dimiliki remaja putri dapat membantunya mencapai
penyesuaian sosial di asrama karena ia merasa diterima oleh kelompok yang lain
atau tidak merasakan keterasingan pada kelompok teman sebaya. Ketika remaja
merasa diterima maka dapat dikatakan bahwa ia berhasil dalam melakukan
penyesuaian sosial. Hal ini dikarenakan pengaruh teman sebaya semakin
meningkat dan penerimaan sosial menjadi sangat penting bagi remaja, selain itu
penerimaan dan penolakan sosial merupakan tolok ukur keberhasilan bagi remaja
dalam melakukan penyesuaian sosial (Desmita, 2009; Gunarsa, 2004; Hurlock,
1988).
Terciptanya kelekatan terhadap teman sebaya ini didukung dengan
karakteristik yang ada selama masa remaja yaitu remaja mulai bergerak
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mendekati teman sebaya dan menjauh dari orangtua sehingga pada masa ini
remaja berusaha untuk menemukan otonomi dirinya, dimana ia mulai mendekat
kepada sebaya karena merasa memiliki perasaan senasib (Monks & Knoers, 2004;
Desmita, 2006). Remaja menjadi lebih dekat dengan sebayanya daripada dengan
orang dewasa karena terkadang ketika remaja gagal memenuhi tuntutan sosial,
orang dewasa tidak mampu memahaminya sehingga remaja mengalami frustasi
dan menemui konflik-konflik (Monks & Knoers, 2004). Pada saat inilah, remaja
memiliki keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota dalam suatu
kelompok dan merasa selalu ingin bersama dengan teman-temannya (Hurlock,
1991).
Interaksi dan kelekatan yang terjalin dengan teman sebaya dapat
memengaruhi perkembangan identitas remaja, self esteem, dan hubungan sosial
yang terjadi di lingkungan (Santrock, dalam Desmita, 2009) sehingga tidak semua
siswi dapat memiliki peer attachment yang tinggi. Siswi dengan peer attachment
yang tinggi akan memiliki persabahatan yang erat yang ditandai dengan
kepercayaan, komunikasi, dan penerimaan antar anggota kelompok (Armsden &
Greenberg, 2009).
Selama masa remaja, remaja lebih menaruhkan rasa percayanya kepada
teman sebaya daripada dengan orangtua atau orang dewasa lainnya (Monks &
Knoers, 2004). Remaja yang merasakan kepedulian, kepekaan, dan respon cepat
yang ditunjukkan teman sebaya terhadap dirinya akan menimbulkan jalinan
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kepercayaan yang kuat antara dirinya dan sebayanya (Armsden & Greenberg
dalam Barrocas, 2009).
Kepercayaan pada figur kelekatan akan muncul setelah terbentuk
perasaan aman melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi secara konsisten
kepadanya (Armsden & Greenberg dalam Barrocas, 2009). Remaja yang telah
memiliki kepercayaan terhdap teman sebayanya akan menjadi saling bergantung
dan merasakan kedekatan emosi yang lebih, sehingga akan terjalin suatu
persahabatan (Rasyid, 2012). Terjalinnya suatu persahabatan mengindikasikan
remaja memiliki penyesuaian sosial yang baik karena mereka sudah diterima
dalam suatu kelompok. Remaja yang percaya dengan figur lekatnya akan dapat
menjalin komunikasi yang baik (Barrocas, 2009).
Komunikasi menjadi hal yang penting bagi remaja dalam melakukan
penyesuaian sosial. Hal ini dikarenakan remaja menjadi lebih mudah dalam
mengungkapan perasaan dan bertanya kepada teman sebaya mengenai
permasalahan yang dihadapi remaja, teman sebaya membantu remaja dalam
memahami dirinya, dan meminta pendapat (Armsden & Greenberg dalam
Barrocas, 2009). Hal ini didukung oleh Buhrmester (dalam Papalia, 2014) bahwa
remaja

yang

memiliki

sahabat

dapat

mengungkapkan

perasaan

dan

pengalamannya pada teman sebaya dengan lebih baik. Remaja yang memiliki
komunikasi yang baik dengan teman-temannya akan merasa bahagia dan tidak
mudah stress karena mereka dapat mengkomunikasikan secara terbuka hal-hal
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negatif yang mereka rasakan sehingga memudahkan mereka untuk diterima dalam
suatu kelompok (Rasyid, 2012; Barrocas, 2009).
Remaja yang merasakan keterasingan seperti ditolak atau diabaikan akan
merasa kesepian atau mengembangkan rasa permusuhan dan dalam bentuk
ekstrimnya, dapat menyebabkan bunuh diri (Ausubel dalam Monks & Knoers,
2004) untuk itu sangat penting bagi remaja untuk diterima dan memiliki sahabat
agar ia dapat memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik (Desmita,
2009). Hal ini dikarenakan remaja yang diterima oleh teman sebaya akan merasa
bahagia dan mengembangkan pengaruh positif dari teman sebaya sehingga remaja
juga memiliki perilaku yang positif (Soesilowindradini, 1996; Kusdiyati, dkk,
2011).
Remaja dengan peer attachment yang tinggi merupakan faktor yang
memengaruhi penyesuaian sosial. Remaja yang diterima oleh sosialnya akan
memiliki sifat empati yang baik, bersedia bekerjasama, bersikap diplomatis dalam
menjalin relasi dengan orang lain, mampu mengembangkan diri, peduli terhadap
kesulitan yang dialami orang lain, dan patuh terhadap nilai dan norma yang
berlaku di masyarakat dan menjadi individu yang produktif (Hurlock, 1988;
Nurdin, 2009). Hal ini akan memudahkannya dalam menghadapi tuntutantuntutan sosial maka remaja dikatakan memiliki kemampuan penyesuaian sosial
yang baik. Sedangkan remaja yang ditolak oleh teman sebaya menunjukkan
bahwa ia memiliki kualitas peer attachment yang rendah, sehingga ia akan merasa
dikucilkan, mementingkan diri sendiri, tidak percaya diri, dan kurang bersedia
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menolong orang lain (Simpson dalam Helmi, 2009) sehingga merasa hidupnya
tidak bahagia atau merasakan kesulitan dalam hidupnya (Nurdin, 2009).
Karakteristik ini akan menghambatnya dalam melakukan penyesuaian sosial
maka remaja dikatakan memiliki penyesuaian sosial yang buruk (Hurlock, 1988).
Penyesuaian sosial adalah keberhasilan individu meleburkan diri dengan
lingkungan di sekitarnya (Walgito, 2003). Keberhasilan remaja dalam
menyelaraskan dirinya dengan lingkungan diukur dengan tingkat penerimaan
sosial kelompok lain terhadap dirinya (Hurlock, 1988). Hal ini berarti apabila
remaja putri yang tinggal di asrama memiliki peer attachment yang tinggi, maka
ia akan diterima secara sosial dan memiliki persahabatan erat serta merasakan
kebahagiaan. Ini menunjukkan penyesuaian sosial yang baik, namun sebaliknya
apabila remaja putri di asrama memiliki peer attachment yang rendah maka ia
akan merasakan keterasingan dan kesulitan dalam hidupnya. Ini menunjukkan
penyesuaian sosial yang buruk.
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Gambar 1.
Kerangka Konseptual
Remaja di sekolah
homogen dan
tinggal di asrama
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Peer attachment
tinggi

Menjalin hubungan yang
diplomatis,
mampu
bekerjasama, empati, mau
mengembangkan diri, patuh
pada nilai dan norma yang
berlaku
di
masyarakat,
mampu menjadi individu yang
produktif (Hurlock, 1991;
Nurdin, 2009).

Penyesuaian
sosial baik

Peer attachment
rendah

Ditolak atau dikucilkan, tidak
kerasan
disuatu
tempat,
melanggar peraturan, anti
sosial, cenderung menutup diri,
mengalami hambatan dalam
menjalin hubungan dengan
orang lain, dan sifat egosentris
yang berlebih (Hurlock, 1991;
Nurdin, 2009).

Penyesuaian
sosial buruk
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I. Hipotesis
Hipotesis pada penelitian adalah ada hubungan positif antara peer
attachment dengan penyesuaian sosial remaja putri di sekolah homogen dan
tinggal di asrama. Semakin tinggi peer attachment maka penyesuaian sosial akan
semakin baik, dan semakin rendah peer attachment, penyesuaian sosial yang
dimiliki akan semakin buruk.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini
merupakan metode penelitian untuk menguji teori dengan cara meneliti
hubungan antar variabel, kemudian dianalisis dengan teknik statistik dan
datanya dipaparkan dalam bentuk angka (Sangadji & Sopiah, 2010). Penelitian
korelasional merupakan penelitian yang melihat hubungan antara satu variabel
dengan variabel yang lain (Noor, 2011). Sangadji dan Sopiah (2010)
mengemukakan bahwa penelitian korelasional memiliki karakteristik masalah
berupa hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan penjelasan
tersebut, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui hubungan antara peer
attachment dengan penyesuaian sosial pada remaja putri di sekolah homogen
dan tinggal di asrama.

B. Identifikasi Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Variabel terikat : Penyesuaian Sosial.
2. Variabel bebas : Peer Attachment.

54
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C. Definisi Operasional
1. Penyesuaian Sosial
Penyesuaian sosial merupakan kemampuan remaja putri untuk dapat
berinteraksi dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya
secara efektif dan harmonis serta sesuai dengan norma sehingga tuntutan
hidup dalam lingkungan tempat tinggalnya dapat diterima dan dipenuhi
dengan cara yang memuaskan tanpa merasakan kesulitan. Baik atau
buruknya penyesuaian sosial remaja putri diukur menggunakan skala
penyesuaian sosial yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek
yang dikemukakan oleh Hurlock (1988), yaitu penampilan nyata,
penyesuaian terhadap berbagai kelompok, sikap sosial, dan kepuasan
pribadi.
Semakin tinggi skor total yang diperoleh, maka diasumsikan remaja
putri memiliki penyesuaian sosial yang baik di sekolah. Sebaliknya,
apabila skor total yang diperoleh rendah maka remaja putri memiliki
penyesuaian sosial di sekolah yang buruk.
2. Peer Attachment
Peer attachment adalah hubungan erat yang terjalin antara remaja
putri dengan teman sebayanya yang memiliki tingkat komunikasi yang
intens, kepercayaan, dan saling mengungkapkan masalah yang sedang
dialami sehingga menimbulkan rasa saling bergantung, aman, dan nyaman
(Armsden & Greenberg, 2007; Rasyid, 2012). Tinggi rendahnya kelekatan
yang dimiliki remaja putri diukur dengan skala peer attachment yang
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disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh
Armsden & Greenberg (2009), yaitu komunikasi (communication),
kepercayaan (trust), dan keterasingan (alienation).
Peneliti menyusun skala sendiri dengan pertimbangan adanya
perbedaan konteks penelitian dan beberapa istilah yang kurang dikenal
oleh remaja jaman sekarang serta adanya bias budaya. Semakin tinggi skor
skala peer attachment yang diperoleh, maka remaja putri diasumsikan
memiliki kelekatan yang tinggi terhadap teman sebaya. Begitu pula
sebaliknya, semakin rendah skor skala peer attachment maka remaja putri
memiliki kelekatan kepada teman sebaya yang rendah.

D. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswi SMA kelas XI dan XII yang
kurang lebih sudah belajar dan tinggal di asrama sekolah selama satu tahun
atau lebih. Hal ini sesuai dengan teori attachment yang mengatakan bahwa
remaja membutuhkan waktu untuk membangun kelekatan dengan teman
sebayanya (Laghi, D’Alessio, Susanna, Baiocco, dalam Rasyid, 2012).
Sekolah yang dipilih adalah sekolah yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu
sekolah homogen yang menyediakan fasilitas asrama dengan jarak yang dekat
dengan sekolah dan hanya sebagian dari siswanya yang tinggal di asrama.
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E. Metode Pemilihan Subjek
Pada penelitian ini, pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive
sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan
keperluan penelitian, yang berarti setiap individu diambil dari populasi dan
dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu (Purwanto &
Sulistyastuti, 2011).

F. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penyebaran skala,
dengan menggunakan jenis Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk
mengungkapkan sikap positif dan negatif atau setuju dan tidak setuju terhadap
suatu objek sosial (Azwar, 2007). Dalam penelitian ini, Skala Likert yang
digunakan terdiri dari 4 alternatif jawaban, yaitu “Sangat Tidak Setuju”,
“Tidak Setuju”, “Setuju”, dan “Sangat Setuju”. Keempat alternatif jawaban ini
digunakan pada masing-masing skala. Hal ini dikarenakan peneliti ingin
mengetahui pandangan subjek cenderung ke arah setuju atau tidak setuju.
Pilihan jawaban “Netral” tidak digunakan sebagai alternatif jawaban karena
dikhawatirkan akan menimbulkan central tendency effect atau kecenderungan
responden untuk memilih pilihan tengah sehingga item kurang dapat
memberikan data informasi yang tepat mengenai perbedaan antar responden
(Azwar, 2007). Kline ( dalam Supratiknya 2014) juga mengungkapkan bahwa
jawaban “Netral” mencerminkan sebuah ketidakpastian sehingga responden
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akan cenderung memilihnya demi keamanannya. Hal ini akan berdampak pada
penurunan validitas item tes.
Penelitian ini menggunakan 2 skala untuk mengukur 2 macam variabel,
yaitu peer attachment remaja putri dan penyesuaian sosial remaja putri. Skala
peer attachment remaja putri bertujuan untuk mengukur tinggi-rendahnya
kelekatan yang dimiliki remaja putri terhadap teman sebaya. Skala
penyesuaian sosial remaja putri bertujuan untuk mengukur baik-buruknya
kesesuaian remaja putri pada lingkungan sekolahnya.
Subjek penelitian akan diberikan satu eksemplar kuesioner yang di
dalamnya terdiri dari dua skala atau dua bagian, pada bagian I adalah skala
peer attachment remaja putri dan bagian II adalah skala penyesuaian sosial
remaja putri. Kedua skala tersebut terdiri dari item-item favorable dan
unfavorable. Item favorable adalah pernyataan yang mendukung atau
memihak atribut yang diukur, sedangkan item unfavorable adalah pernyataan
yang tidak mendukung atau tidak menggambarkan ciri dari atribut yang diukur
(Azwar, 2007). Pada item favorable, skor yang lebih tinggi akan diberikan
pada respon positif daripada respon negatif, sebaliknya respon negatif pada
item unfavorable akan mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada respon
positif. Berikut adalah tabel pemberian skor pada masing-masing pilihan
jawaban subjek di kedua skala penelitian :
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Tabel. 1
Pemberian skor skala penelitian Bagian I dan Bagian II
Pilihan Jawaban
Favorable
Sangat Setuju (SS)
Setuju (S)
Tidak Setuju (TS)
Sangat Tidak Setuju (STS)

4
3
2
1

Unfavorable
1
2
3
4

1. Skala Penyesuaian Sosial pada Remaja Putri
Skala ini dibuat dengan mengacu pada empat aspek yang
dikemukakan oleh Hurlock (1988) dan bertujuan untuk mengetahui
penyesuaian sosial remaja putri terhadap lingkungan tempat tinggalnya.
Adapun keempat aspek tersebut, yaitu : a). Penampilan nyata, b).
Penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok, c). Sikap sosial, dan d).
Kepuasan pribadi. Skala ini akan mengukur penampilan remaja putri yang
sesuai dengan lingkungan, banyaknya relasi yang dijalin, peran serta
dalam suatu kegiatan, dan penerimaan diri secara sosial serta kepuasan
dengan kontak sosialnya. Berikut adalah sebaran item skala penyesuaian
sosial remaja putri :
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Tabel. 2
Sebaran Item Skala Penyesuaian Sosial Remaja Putri
Aspek
Favorable
Unfavorable
Total
Penampilan nyata
2, 3, 5, 7, 9, 10,
1, 4, 6, 8, 11,
18
13, 16, 19
12, 15, 17, 18
Penyesuaian diri
20, 21, 24, 25, 27, 14, 22, 23, 26,
18
terhadap berbagai
36, 38, 65, 68
37, 41, 45, 66, 67
kelompok
Sikap sosial
28, 30, 31, 35, 39, 29, 32, 33, 34,
16
42, 44, 46
40, 43, 47, 69
Kepuasaan pribadi
49, 50, 52, 54, 56, 48, 51, 53, 55,
18
58, 60, 62, 70
57, 59, 61, 63, 64
Total
35 (50%)
35 (50%)
70 (100%)

2. Skala Peer Attachment pada Remaja Putri
Skala ini mengacu pada tiga aspek kelekatan terhadap teman sebaya,
yaitu a). Komunikasi (communication), b). Kepercayaan (trust), dan c).
Keterasingan (alienation). Skala peer attachment mengukur intensitas
remaja putri berkomunikasi dengan teman sebaya, memberikan rasa
percaya kepada orang lain, dan rasa keterasingan terhadap teman
sebayanya. Di bawah ini adalah sebaran item skala peer attachment remaja
putri :
Tabel. 3
Sebaran Item Skala Peer Attachment Remaja Putri
Favorable
Unfavorable
Total
Aspek
Komunikasi
1, 4, 5, 6, 12, 16, 18, 2, 14, 10, 8, 3, 11,
20
(communication) 20, 21, 23
7, 9, 13, 58
Kepercayaan
15, 19, 24, 25, 29,
17, 22, 26, 27, 28,
20
(trust)
31, 32, 33, 37, 59
30, 34, 35, 38, 41
Keterasingan
36, 39, 42, 43, 44,
40, 45, 46, 47, 48,
20
(alienation)
50, 51, 52, 55, 60
49, 53, 54, 56,57
30 (50%)
30 (50%)
60 (100%)
Total
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G. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
1. Validitas
Validitas adalah kualitas dasar yang menunjukkan sejauh mana suatu
tes sungguh-sungguh mengukur atribut psikologis yang hendak diukur
(Supratiknya, 2014). Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen
tersebut dapat mengukur apa yang seharusya diukur (Sugiyono, 2014).
Azwar (2007) mengungkapkan suatu skala psikologi yang valid akan
mampu

menghasikan

data

yang

akurat

sesuai

dengan

tujuan

pengukurannya. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah
validitas isi.
Validitas isi merupakan validitas yang diperoleh melalui penilaian
ahli (professional judgement) terhadap kesesuaian isi tes dengan konstruk
yang diukur (Supratiknya, 2014). Dalam penelitian ini, validitas isi dicapai
dengan konsultasi dan mendiskusikan item-item skala peer attachment dan
penyesuaian sosial remaja putri kepada dosen pembimbing yang
berkompeten.
2. Seleksi Item
Penulisan item dalam penelitian ini berdasar pada blue print skala
yang telah dibuat. Kualitas skala sangat ditentukan oleh kualitas item-item
di dalamnya, untuk itu perlu dilakukan analisis dan seleksi item (Azwar,
2007). Analisis item merupakan langkah awal yang ampuh untuk
mendapatkan item-item yang memenuhi syarat dalam penyusunan tes atau
dengan kata lain memilih item-item dengan parameter yang memenuhi
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syarat untuk dimasukan ke dalam bentuk final tes. Analisis item akan
menghasilkan item-item yang akan membentuk sebuah tes yang homogen
dan memiliki daya beda yang baik, untuk itu analisis item mengandalkan
pemeriksaan korelasi antara masing-masing item dengan skor total serta
menghitung proporsi subjek yang memilih kunci jawaban pada setiap item
(Supratiknya, 2014).
Peneliti melakukan seleksi item dengan menggunakan koefisien
korelasi item total pearson product moment (r). Rumus korelasi ini
digunakan karena jenis item pada penelitian ini memiliki kisaran skor 1-4
atau multi-point item (Supratiknya, 2014). Koefisien korelasi item total ini
juga berfungsi sebagai parameter daya beda item (item-discrimination)
sehingga mampu membedakan subjek atau kelompok yang memiliki dan
tidak memiliki atribut yang diukur. Besarnya koefisien korelasi item total
ini bergerak dari 0 sampai dengan 1,00 dengan tanda positif atau negatif.
Item yang koefisien korelasinya mendekati angka 1,00 memiliki daya
diskriminasi item yang semakin baik. Sebaliknya, item yang koefisien
korelasinya

mendekati

angka

0

atau

memiliki

tanda

negatif

mengindikasikan daya diskrimasi yang tidak baik.
Subjek dalam uji coba alat ukur adalah para remaja putri yang
bersekolah di sekolah homogen dan tinggal di asrama. Pada uji coba,
peneliti menyebar skala sebanyak 40 eksemplar yang terbagi dalam tiga
asrama, yaitu asrama Santa Maria, asrama Samirono, dan asrama Supadi.
Ketiga asrama tersebut bertempat di Yogyakarta. Peneliti menyebarkan
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skala secara langsung di asrama Samirono sehingga peneliti dapat
melakukan obsevasi pada subjek pada saat mengisi skala dan dapat
langsung menjawab pertanyaan subjek mengenai item, sedangkan di
asrama Santa Maria dan Supadi, peneliti menitipkan skala kepada suster
kepala asrama karena pada saat pengambilan data uji coba subjek tidak
memungkinkan untuk dikumpulkan secara bersama-bersama.
Pada pengolahan data uji coba, peneliti menggunakan batas kriteria
0,30 terhadap variabel peer attachment dan batas 0,20 dikenakan pada
variabel penyesuaian sosial. Hal ini dikarenakan item-item pada skala
penyesuaian sosial memiliki nilai rit yang rendah. Apabila menggunakan
batas kriteria sebesar 0,30, aspek penampilan nyata pada skala
penyesuaian sosial hanya tersisa 3 item dan ketika dikenakan batas kriteria
sebesar 0,25 pun jumlah item pada aspek tersebut tidak bertambah
sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan batas kriteria sebesar
0,20 agar setiap indikator dapat terwakilkan dan jumlah item bertambah
sehingga jumlah item yang lolos pada setiap aspek tidak terlalu jauh
berbeda.
Keputusan peneliti untuk menggunakan batas kriteria sebesar 0,20
didukung oleh Thorndike (1969) yang merekomendasikan batas daya beda
sebesar 0,20 dan Supratiknya (2014) yang mengemukakan bahwa semua
item yang berkorelasi ≥ 0,20 dengan skor total layak dipertahankan dan
item-item dengan taraf kesukaran
memuaskan.

dalam kisaran 0,80-0,20 dipandang
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Penggunaan batas kriteria yang berbeda pada skala peer attachment
dan skala penyesuaian sosial didasarkan pada pendapat Azwar (2012) yang
menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan isi dan tujuan pengukuran
skala, maka batas daya diskriminasi item yang dikenakan dapat berbeda.
Hasil uji coba skala penyesuaian sosial yang diberikan kepada 40
subjek terdiri dari 70 item menunjukkan bahwa koefisien korelasi item
total (rit) bergerak antara -0,03 – 0,66. Peneliti menggunakan batas kriteria
sebesar 0,20 sehingga item-item yang memiliki korelasi item total (rit)
dibawah 0,20 akan digugurkan. Pada skala ini didapatkan 24 item yang
akan digugurkan karena memiliki korelasi item total (rit) dibawah 0,20.
Item-item yang gugur adalah 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 29, 30, 34,
36, 37, 39, 44, 45, 47, 48, 60, 63, 68.
Item –item yang dapat dipertahankan sebanyak 46 item dengan
korelasi item total (rit) sebesar 0,20 – 0,66. Berikut adalah persebaran item
pada skala penyesuaian sosial setelah diseleksi :
Tabel. 4
Sebaran Item Skala Penyesuaian Sosial Setelah Uji Coba
Aspek
Penampilan nyata
Penyesuaian diri
terhadap berbagai
kelompok
Sikap sosial

Favorable
2, 3, 5, 7, 9, 10, 13,
16, 19
20, 21, 24, 25, 27,
36, 38, 65, 68

Unfavorable
1, 4, 6, 8, 11, 12,
15, 17, 18
14, 22, 23, 26, 37,
41, 45, 66, 67

Total
18
18

28, 30, 31, 35, 39,
29, 32, 33, 34, 40,
16
42, 44, 46
43, 47, 69
Kepuasaan pribadi
49, 50, 52, 54, 56,
48, 51, 53, 55, 57,
18
58, 60, 62, 70
59, 61, 63, 64
Total
35 (50%)
35 (50%)
70 (100%)
*ket : angka yang dicetak tebal adalah item yang gugur.
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Tabel. 5
Sebaran Item Skala Penyesuaian Sosial untuk Penelitan
Aspek
Penampilan nyata
Penyesuaian diri
terhadap berbagai
kelompok
Sikap sosial
Kepuasaan pribadi
Total

Favorable
1, 4, 5, 9
10, 11, 13, 14, 16,
22, 42

Unfavorable
2, 3, 7, 8
6, 12, 15, 24, 43,
44

Total
8
13

17, 18, 21, 25, 27
28, 29, 31, 33, 35,
37,40, 46
24 (52%)

19, 20, 23, 26, 45
10
30, 32, 34, 36, 38,
15
39, 41
22 (48%)
46 (100%)

Selanjutnya pada hasil uji coba skala peer attachment yang
dilakukan peneliti, dari 60 item yang dikerjakan oleh 40 subjek
menunjukkan bahwa koefisien korelasi item total (rit) bergerak antara -0,22
– 0,76. Item-item yang memiliki korelasi item total (rit) dibawah 0,30 akan
digugurkan. Berdasarkan batas kriteria tersebut, terdapat 26 item yang
tidak lolos sehingga harus digugurkan. Item yang lolos berjumlah 34 item
dan memiliki korelasi item total (rit) yang bergerak antara 0,33 – 0,76.
Item-item yang gugur adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22,
23, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 55. Berikut adalah persebaran item
pada skala peer attachment setelah diseleksi :
Tabel. 6
Sebaran Item Skala Peer Attachment Setelah Uji Coba
Aspek
Favorable
Unfavorable
Total
Komunikasi
1,4, 5, 6, 12, 16, 18,
2, 3, 7, 8, 9, 10,
20
(communication) 20, 21, 23
11, 13, 14 58
Kepercayaan
15, 19, 24, 25, 29, 31, 17, 22, 26, 27, 28,
20
(trust)
32, 33, 37, 59
30, 34,35, 38, 41
Keterasingan
36, 39, 42, 43, 44, 50, 40, 45, 46, 47, 48,
20
(alienation)
51, 52, 55, 60
49, 54, 56, 57
Total
30 (50%)
30 (50%)
60 (100%)
*ket : angka yang dicetak tebal adalah item yang gugur.
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Tabel. 7
Sebaran Item Skala Peer Attachment untuk Penelitian
Aspek
Favorable
Komunikasi
1, 5, 6, 7, 8
(communication)
Kepercayaan
9, 11, 13, 14,15,
(trust)
17, 33
Keterasingan (alienation) 18, 20, 26, 27, 28,
34, 43,
Total
19 (56%)

Unfavorable
2, 3, 4 ,32

Total
9

10, 12, 16, 19

11

22, 23, 24, 25,
14
29, 30, 31
15 (44%)
34 (100%)

3. Reliabilitas
Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi hasil penilaian atas apa
yang diukur, sehingga jika suatu instrumen mendapatkan hasil penilaian
yang konsisten maka instrumen tersebut dapat dipercaya (Kountour,
2003).

Azwar

(2007)

mengatakan

bahwa

reliabilitas

merupakan

konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang dapat juga dikatakan sebagai
kecermatan pengukuran.
Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien korelasi item total yang
bergerak dari 0 sampai dengan 1,00 dengan tanda positif atau negatif.
Semakin angka reliabilitas mendekati 1,00 maka skala tersebut semakin
memiliki reliabilitas yang tinggi. Tingkat reliabilitas yang dapat diterima
minimal sebesar 0,70, sedangkan instrumen yang reliabilitasnya dibawah
0,60 dianggap tidak reliabel karena hal ini berarti bahwa instrumen
tersebut memiliki standard error yang terlalu besar sehingga sulit untuk
ditafsirkan (Kountour, 2003; Supratiknya, 2014). Peneliti melakukan
pengujian reliabilitas menggunakan program SPSS for Windows 18.0.
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Cronbach’s Alpha karena
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data dalam penelitian diambil dengan menggunakan angket yang terdiri
dari beberapa alternatif jawaban.
Hasil skala penyesuaian sosial memiliki reliabilitas sebesar (r =
0,821), sedangkan hasil skala peer attachment memiliki reliabilitas sebesar
(r = 0,931).
H. Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi Data Penelitian
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk
mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang
berdistribusi normal atau tidak. Data dapat dikatakan memiliki sebaran
normal bila nilai p > 0.05, sedangkan bila p < 0.05, maka penelitian
memiliki sebaran data yang tidak normal (Noor, 2011). Penelitian ini
menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena memiliki jumlah subjek
lebih dari 50.
b. Uji Linearitas
Uji Linearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk
melihat apakah pola kenaikan suatu variabel menyebabkan penurunan
atau peningkatan terhadap variabel yang lain. (Noor, 2011).
2. Uji Hipotesis
Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan
hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi
dalam tiga kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, negatif, atau tidak
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mempunyai hubungan (Noor, 2011). Uji hipotesis yang digunakan pada
penelitian ini adalah korelasi Spearman’s Rho. Hal ini dikarenakan data
memiliki sebaran yang tidak normal (Santoso, 2010).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta ijin kepada
kepala asrama Samirono, Supadi dan Santa Maria secara informal kemudian
berdiskusi mengenai topik penelitian dan waktu yang dapat digunakan untuk
menyebarkan kuesioner. Setelah suster kepala asrama memberikan ijin,
peneliti membuat surat perijinan melakukan penelitian dari kampus kemudian
memberikan surat tersebut beserta dengan kuesioner yang akan peneliti
bagikan. Pada asrama SMA Stella Duce 2, peneliti terlebih dahulu membuat
surat perijinan penelitian dari kampus kemudian memberikannya kepada pihak
sekolah. Setelah melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah, peneliti
diterima untuk dapat melakukan penelitian dengan menitipkan kuesioner
penilitian.
Penelitian di asrama Samirono dan asrama Supadi berlangsung pada
tanggal 17 Januari 2017 dan 18 Januari 2017. Pada asrama Santa Maria
pengambilan data berlangsung pada 19 Januari 2017 dan di asrama Stella
Duce 2 berlangsung pada tanggal 20 Januari 2017.
Peneliti menyebarkan 137 eksemplar kepada siswi-siswi di 4 asrama
yang berbeda, yaitu asrama Samirono, Supadi, Santa Maria, dan Stella Duce 2
Yogyakarta dengan jumlah yang berbeda di setiap asrama. Hal ini dikarenakan
perbedaan jumlah siswa di setiap asrama. Setelah dilakukan pengecekan isi
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kuesioner, didapatkan 11 skala yang dinyatakan gugur karena skala tidak terisi
lengkap, sehingga jumlah skala yang terpakai sebanyak 126 skala.
Pengambilan data di asrama Samirono dilakukan secara langsung oleh
peneliti, sedangkan pada asrama Supadi, Santa Maria, dan Stella Duce 2
dilakukan peneliti dengan menitipkan kuesioner tersebut kepada suster kepala
asrama. Hal ini dikarenakan para siswi asrama tidak memungkinkan untuk
dikumpulkan secara bersama-sama. Pengambilan kuesioner di asrama Supadi,
Santa Maria, dan Stella Duce 2 pun tidak dilakukan langsung oleh peneliti,
melainkan dengan menitipkannya kepada suster kepala. Hal ini dikarenakan
para siswi memiliki aktivitas yang beragam dan berdampak pada waktu
pengisian yang berbeda-beda sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan
kuesioner secara bersamaan, sedangkan di asrama Samirono, peneliti dan
suster kepala mengambil waktu setelah para siswi melakukan doa malam.

B. Deskripsi Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswi kelas 11 dan 12 di asrama
Samirono yang berjumlah 21 orang, asrama Supadi berjumlah 21 orang,
asrama Santa Maria berjumah 39 orang dan asrama Stella Duce 2 berjumlah
45 orang. Seluruh subjek dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan dan
sesuai dengan tingkatan kelas yang telah ditentukan, yaitu siswi yang kurang
lebih sudah tinggal satu tahun di asrama. Ini berarti kelas 11 dan kelas 12.
Berikut adalah deskripsi mengenai subjek :
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Tabel. 8
Deskripsi tingkatan kelas
Kelas
11
12
Total

Jumlah
62
64
126

Tabel. 9
Deskripsi Asrama
Asrama
Samirono
Santa Maria
Stella Duce 2
Supadi
Total
Tabel. 10
Deskripsi Teman Dekat
Rentang
Jumlah
0-5
42
6 - 11
46
12 - 17
20
18 - 23
11
24 - 40
7
Total
126
Tabel. 11
Deskripsi Usia Subjek
Usia
Jumlah
16
56
17
61
18
9
Total
126

Persen
49,2 %
50,8 %
100,0 %

Jumlah
21
39
45
21
126

Persen
33,3 %
36,5 %
15,9 %
8,7 %
5,6 %
100,0 %

Persen
44,4%
48,4%
7,1%
100,0 %

Persen
16,7 %
31,0 %
35,6 %
16,7 %
100,0 %
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C. Deskripsi Data Penelitian
Peneliti melakukan perbandingan antara mean teoretis dan mean
empiris dari setiap variabel. Analisis deskriptif ini dilakukan peneliti untuk
melihat tinggi-rendahnya kelekatan (attachment) terhadap teman sebaya dan
baik-buruknya penyesuaian sosial. Hasil deskripsi data penelitian variabel
peer attachment dan penyesuaian sosial sebagai berikut :
Tabel. 12
Hasil Pengukuran Deskriptif Variabel
Aspek

Teoretis
Min Max Mean
Penyesuaian Sosial 46
184 115,00
Peer Attachment

34

136

85,00

Empiris
Min Max Mean
109 172 137,93

SD
10,65

78

10,96

130

103,30

Berdasarkan hasil pengukuran deskriptif, diketahui terdapat perbedaan
antara mean teoretis dengan mean empiris yaitu kedua variabel memiliki mean
empiris yang lebih besar dari mean teoretik (mean teoretik < mean empiris).
Pada skala penyesuaian sosial diperoleh mean teoretis sebesar 115,00 dan
mean empiris sebesar 137,93 (115,00 < 137,93) sedangkan pada skala peer
attachment didapatkan mean teoretis sebesar 85,00 dan mean empiris sebesar
103,30 (85,00 < 103,30). Hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki
kemampuan penyesuaian sosial yang baik dan juga memiliki tingkat kelekatan
yang tinggi terhadap teman sebaya. Berikut adalah hasil pengukuran uji T
sebagai pendukung dari pengukuran yang sebelumnya :
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Tabel. 13
Hasil Perhitungan Uji T
t

df
125

Sig.
(2-tailed)
,000

Mean
Difference
137,929

Penyesuaian Sosial

145,342

Peer Attachment

105,823

125

,000

103,302

Berdasarkan penghitungan Uji T, dapat diketahui bahwa masingmasing variabel memiliki nilai signifikansi yang sama, yaitu sebesar p =
0,000. Kedua variabel memiliki mean empiris yang lebih besar dari mean
teoretis (mean teoretis < mean empiris) dan memiliki nilai signifikansi p =
0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
antara mean teoretis dan mean empiris sehingga dapat dikatakan bahwa subjek
memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik dan memiliki kelekatan
yang tinggi terhadap teman sebaya.
Setelah dilakukan pengukuran deskriptif yang menghasilkan mean
teoretis dan mean empiris, peneliti melakukan kategorisasi skor untuk melihat
data

yang

termasuk

dalam

kategori

rendah,

sedang,

dan

tinggi.

Pengelompokan ini berdasarkan norma kategorisasi skor yang dikemukakan
oleh Azwar (2007) :
Tabel. 14
Norma Kategorisasi Skala Penelitian
Skor
(µ+1δ) ≤ x

Kategorisasi
Tinggi

(µ-1δ) ≤ x < (µ+1δ)

Sedang

x < (µ-1δ)
*ket : x = skor ; µ = mean ; δ = standar deviation

Rendah
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Tabel. 15
Norma Kategorisasi Penyesuaian Sosial
Skor
138 ≤ x

Kategori
Tinggi

92 ≤ x < 138

Sedang

x < 92

Rendah

Tabel. 16
Kategori Skor Skala Penyesuaian Sosial

Tinggi
Sedang
Total

Penyesuaian Sosial
Valid
Frequency Percent
Percent
58
46,0
46,0
68
54,0
54,0
126
100,0
100,0

Cumulative Percent
46,0
54,0
100,0

Pada tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 58 subjek termasuk dalam
kategori skor tinggi, 68 subjek temasuk ke dalam kategori skor sedang, dan
tidak didapatkan subjek yang termasuk dalam kategori skor rendah.
Tabel. 17
Norma Kategorisasi Peer Attachment
Skor
102 ≤ x

Kategorisasi
Tinggi

68 ≤ x < 102

Sedang

x < 68

Rendah
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Tabel. 18
Kategori Skor Skala Peer Attachment
Peer Attachment

Tinggi
Sedang
Total

Frequency
69
57
126

Percent
54,8
45,2
100,0

Valid
Percent
54,8
45,2
100,0

Cumulative
Percent
54,8
45,2
100,0

Berdasarkan hasil diatas, diketahui bahwa dari 126 subjek, 69 subjek
diantaranya termasuk ke dalam kategorisasi skor peer attachment yang tinggi,
sedangkan 57 subjek yang lain termasuk dalam peer attachment kategorisasi
skor sedang dan tidak satu pun subjek yang termasuk ke dalam kategori skor
rendah.

D. Hasil Analisis Data
1. Uji Asumsi Penelitian
a. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk memastikan data yang diambil
berasal dari sebaran populasi yang normal (Noor, 2011). Uji normalitas
pada penelitian ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Data
yang memiliki sebaran normal adalah data yang memiliki nilai
signifikansi p > 0,05 (Sugiyono, 2014). Di bawah ini adalah hasil
analisis uji normalitas:
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Tabel. 19
Hasil Uji Normalitas

Penyesuaian Sosial
Peer Attachment

Statistic
,074
,080

Kolmogorov-Smirnova
df
126
126

Sig.
,084
,046

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, skala penyesuaian sosial
memiliki nilai signifikansi sebesar p = 0,084 (p > 0,05). Hal ini
menunjukkan bahwa sebaran data skala penyesuaian sosial terdistribusi
normal. Skala peer attachment memiliki nilai signifikansi p = 0,046 (p
< 0,05), yang berarti skala ini memiliki sebaran data yang tidak
normal.
Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa sebaran data
pada penelitian ini tidak normal, sehingga yang dilakukan adalah
menggunakan analisis non-parametrik (Santoso, 2010). Sebaran data
yang tidak normal pada skala peer attachment dikarenakan adanya
outliers berupa nilai ekstrim atas dan ekstrim bawah (Santoso, 2010).
Sebaran data tidak normal yang terdapat outliers dapat dilihat pada
histogram berikut :
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Gambar. 2
Histogram Peer Attachment

b. Hasil Uji Linearitas
Uji linearitas merupakan analisis

yang bertujuan untuk

mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dan
keeratan hubungan antara dua variabel (Noor, 2011). Santoso (2010)
mengemukakan bahwa asumsi ini menyatakan hubungan variabel yang
akan dianalisa mengikuti garis lurus sehingga peningkatan atau
penurunan kuantitas suatu variabel akan diikuti secara linear oleh
peningkatan atau penurunan variabel lain. Hubungan yang linear antara
dua variabel dapat diketahui apabila kedua variabel tersebut memiliki
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05).
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Tabel. 20
Hasil Uji Linearitas
Penyesuaian Sosial *
Peer Attachment

F
4,353

Between (Combined)
Groups Linearity
117,767
Deviation from 1,445
Linearity

Sig.
,000
,000
,081

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa uji linearitas
penyesuaian sosial dengan peer attachment memiliki nilai F sebesar
117,767 dengan signifikansi 0,000 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan
bahwa penyesuaian sosial dan peer attachment memiliki hubungan
yang linear.
2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis merupakan pengujian keadaan populasi melalui data
yang diperoleh dari sampel penelitian (Sugiyono, 2014). Pengujian
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi untuk
mengetahui hubungan antara penyesuaian sosial dengan peer attachment.
Pada perhitungan normalitas dan perhitungan linearitas sebelumnya,
didapatkan bahwa sebaran data tidak normal namun menunjukkan
hubungan antara dua variabel yang linear. Hal ini mengisyaratkan bahwa
perhitungan hipotesis harus dilakukan menggunakan uji hipotesis korelasi
Spearman’s rho (Santoso, 2010). Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan program SPSS for Windows versi 18.0. Hasil pengujian
dapat dilihat pada tabel dibawah :
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Tabel. 21
Hasil uji korelasi peer attachment dan penyesuaian sosial
Correlations
Peer
Attachment
1,000

Correlation
Coefficient
Sig. (1-tailed)
N
126
Penyesuaian Correlation
,662**
Sosial
Coefficient
Sig. (1-tailed)
,000
N
126
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
Spearman's Peer
rho
Attachment

Penyesuaian
Sosial
,662**
,000
126
1,000
126

Berdasarkan perhitungan uji korelasi Spearman's rho dapat diketahui
bahwa nilai korelasi antara peer attachment dengan penyesuaian sosial
memiliki nilai signifikansi sebesar p = 0,000 (sig. < 0,05). Hal ini
menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, atau berarti ada
hubungan positif antara peer attachment dengan penyesuaian sosial pada
remaja putri di sekolah homogen dan berasrama. Hasil ini mengatakan
bahwa hipotesis penelitian diterima.
Nilai koefisien korelasi yang semakin besar atau mendekati angka 1
maka derajat hubungan kedua variabel semakin tinggi, sebaliknya apabila
nilai koefisien korelasi semakin rendah berarti hubungan antar dua varibel
semakin rendah. Koefisien korelasi juga dapat digunakan untuk
mengetahui arah hubungan kedua varibel, tanda positif (+) menunjukkan
hubungan yang searah dan tanda negatif (-) menunjukkan hubungan yang
berlainan arah (Purwanto & Sulistyastuti, 2007). Berdasar dari
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penghitungan di atas, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,662. Hal ini
berarti penyesuaian sosial dan peer attachment memiliki hubungan positif
yang kuat dan dapat memprediksi dengan tepat karena memiliki koefisien
korelasi yang mendekati 1,00 (Sugiyono, 2014; Kountur, 2003).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peer attachment
dan penyesuaian sosial memiliki hubungan positif yang kuat.

E. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peer
attachment dengan penyesuaian sosial pada remaja putri di sekolah homogen
dan berasrama. Perhitungan uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan
teknik korelasi Spearman’s rho karena sebaran data yang tidak normal namun
linear. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini
menunjukkan hasil bahwa ada hubungan positif antara peer attachment
dengan penyesuaian sosial pada remaja putri di sekolah homogen dan tinggal
di asrama. Hasil uji hipotesis menunjukkan koefisien korelasi sebesar r =
0,662 dengan signifikansi p = 0,000. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan
positif yang kuat antara peer attachment dengan penyesuaian sosial remaja
putri. Ini berarti semakin tinggi kelekatan terhadap teman sebaya maka
semakin baik pula penyesuaian sosial yang dimiliki remaja putri. Hasil ini
seturut dengan studi-studi kontemporer yang ditemukan tentang remaja bahwa
hubungan

yang positif dengan teman sebaya diasosiasikan dengan

penyesuaian sosial yang efektif (Santrock dalam Desmita, 2009).
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Melalui kelompok sebaya, remaja belajar memberi dan menerima
pergaulannya dengan teman sebayanya, selain itu keikutsertaan remaja dalam
kelompoknya memberikan keuntungan baginya, seperti dapat mempelajari hal
baik dan tidak baik, bekerjasama, bertanggung jawab, peduli dengan orang
lain di sekitarnya, dan mempelajari peran sosial yang baru.
Remaja yang memiliki dua atau lebih sahabat dekat akan memiliki
penyesuaian sosial yang baik, mampu memahami dan dapat melakukan
keterampilan sosial yang baik dalam bergaul dengan teman sebaya, bersedia
meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya, dapat
bekerjasama dan memahami pandangan teman sebaya.

dikatakan telah

mencapai tingkat tugas perkembangan sosial yang tinggi (Marliani, 2016).
Hasil kategorisasi skor subjek sebelumnya, menunjukkan bahwa
sebanyak 69 subjek atau 54,8 % masuk ke dalam kategorisasi skor peer
attachment dengan kategori tinggi yang berarti bahwa jalinan persahabatan
cukup memiliki andil yang besar dalam penyesuaian sosial pada remaja putri
di sekolah homogen dan berasrama. Hal ini didukung oleh hasil penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2006) bahwa remaja yang memiliki
banyak teman dan diterima oleh sebayanya, berarti remaja telah berhasil
melakukan penyesuaian sosial dengan baik.
Hasil penelitian Sapti (2007) menyatakan bahwa remaja yang diterima
dengan baik oleh teman sebayanya akan berpenampilan sesuai dengan norma
yang berlaku di lingkungannya, dapat bersikap baik dan menyenangkan
terhadap orang lain baik yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya, merasa
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puas dengan dirinya dan relasi yang dimiliki, tergabung dalam beberapa
kelompok atau organisasi, turut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah,
memegang posisi-posisi penting dalam kepemimpinan di sekolah dan bersedia
berdiskusi serta bekerjasama dalam berbagai kegiatan belajar di sekolah.
Seseorang yang memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik
akan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan memiliki
keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, dan bersedia membantu
orang lain meskipun hal tersebut tidak menguntungkan bagi dirinya. Meskipun
begitu, penyesuaian sosial tidak menunjukkan adanya perilaku berlebihan
yang dilakukan agar mendapatkan penerimaan dari orang lain (Kartono,
1984).
Remaja yang merasa tidak dapat menyesuaikan diri secara sosial
biasanya akan lebih sering membolos sekolah, membuat ribut, dan tindakan
yang lainnya (Gunarsa, 2004) serta akan mengalami ketidakbahagiaan dan
terbiasa tidak menyukai dirinya sendiri. Hal ini mengakibatkan remaja
menjadi anak yang berkembang sebagai pribadi yang egosentris, introvert, anti
sosial, menarik diri, bahkan keberhasilan dan kebahagiaannya di masa
dewasanya dapat terganggu (Hurlock, 1988).
Koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil kuadran koefisien
korelasi adalah 0,438. Hasil ini menunjukkan bahwa peer attachment
memberikan sumbangan sebesar 43,8% terhadap penyesuaian sosial atau
dengan kata lain, ada 56,2% faktor lain di luar peer attachment yang
memengaruhi kemampuan penyesuaian sosial remaja putri di sekolah
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homogen dan tinggal di asrama. Hurlock (1991) mengemukakan faktor-faktor
yang memengaruhi penyesuaian sosial, yaitu guru, peraturan sekolah dan
teman sebaya.
Remaja hampir menghabiskan sepertiga waktunya berada di sekolah,
sehingga menurut Santrock (dalam Desmita, 2009), pengalaman yang dialami
remaja selama di sekolah sangat memengaruhi perkembangannya seperti
perkembangan identitas, keyakinan terhadap kompetensi diri sendiri,
gambaran hidup dan kesempatan berkarir, hubungan sosial, batasan mengenai
hal-hal yang benar dan salah serta pemahaman mengenai bagaimana sistem
sosial yang ada di luar lingkup keluarga berfungsi. Penyesuaian sosial di
sekolah meliputi hormat dan mampu menerima otoritas sekolah, tertarik dan
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjalin hubungan baik dengan teman
dan guru, mematuhi larangan dan mampu bertanggung jawab. Dalam hal ini
peraturan sekolah berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan individu
mengenai perilaku yang disetujui dan tidak disetujui oleh anggota kelompok
dimana ia belajar, dan apa yang dianggap salah dan dinggap benar oleh
kelompok sosial.
Peer attachment mempunyai sumbangan yang cukup besar bagi
penyesuaian sosial dikarenakan pada masa remaja, teman sebaya adalah figur
yang paling sering di jumpai dan paling sering berinteraksi bersama
dibandingkan dengan beberapa faktor yang lain seperti guru dan peraturan
sekolah. Selain itu penelitian dilakukan pada remaja putri di sekolah homogen
dan berasrama dimana sudah dapat dipastikan bahwa teman sebaya menjadi
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satu-satunya tempat bagi remaja dalam mencurahkan pikiran dan perasaannya.
Karakteristik perkembangan sosial remaja yang beralih dari orang tua ke
teman sebaya semakin menguatkan asumsi ini bahwa teman sebaya memberi
pengaruh yang lebih besar pada kemampuan penyesuaian sosial remaja putri
di sekolah homogen dan berasrama dibandingkan dengan faktor yang lain
(Monks & Knoers, 2004). Hal ini senada dengan tulisan Hartub, dkk (dalam
Desmita, 2009) yang mengatakan bahwa pada usia remaja, teman sebaya
memiliki fungsi yang hampir sama dengan orangtua.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan Spearman’s Rho diperoleh
koefisien korelasi sebesar 0,662 dengan signifikansi sebesar p = 0,000 antara
peer attachment dengan penyesuaian sosial. Hal ini menunjukkan ada
hubungan positif antara peer attachment dengan penyesuaian sosial pada
remaja putri di sekolah homogen dan berasrama. Ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi peer attachment remaja putri di asrama dan sekolah homogen
maka semakin baik pula penyesuaian sosialnya.

B. Saran
1. Bagi Subjek Penelitian
Bagi remaja putri khususnya yang bersekolah di sekolah homogen
dan tinggal di asrama diharapkan untuk dapat menjaga pergaulan dan
pintar dalam memilih teman agar kemampuan penyesuaian sosial dan
kualitas peer attachment yang sudah dimiliki akan menjadi semakin baik,
terhindar dari perilkau delinkuen dan bermanfaat dalam menyelaraskan
diri dengan lingkungan sosial.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti
penyesuaian sosial dan peer attachment, diharapkan untuk dapat membuat
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skala penelitian yang lebih baik sehingga pengolahan data dapat
menggunakan batas kriteria yang baik ( ≥ 0,30 ) dan skala penelitian pada
masing-masing variabel dapat dikenakan batas kriteria yang sama.
Sebaiknya peneliti menggunakan pertanyaan tertutup agar dapat
mengetahui jumlah sahabat yang dimiliki siswa dengan tepat. Hal ini
menunjukkan siswa dapat melakukan penyesuaian sosial yang baik dan
penerimaan sebaya terhadap siswa. Peneliti selanjutnya juga diharapkan
menggunakan batas kriteria yang sama untuk masing-masing variabel.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA
Agustiani, H. (2006). Psikologi perkembangan (pendekatan ekologi
kaitannya dengan konsep diri dan penyesuaian diri pada remaja).
Bandung: Refika Aditama.
Armsden, G. & Greenberg, M. (1983). The inventory of parent and peer
attachment: individual differences and their relationship to
psychological
well-being
in
adolescence.
Diunduh
dari
(https://eric.ed.gov/?id=ED241853).
------------------------------ (2009). Inventory of Mother, Father, And Peer
Attachment
(IPPA)
Manual
08
2009.
Diunduh
dari
(https://www.reseachgate.net).
Azizah, A., & Hidayati, F. (2015). Hubungan antara penyesuaian sosial
dengan school well-being (studi pada siswa pondok pesantren yang
bersekolah di MBI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto). Seminar
Nasional Wellbeing, 225-239.
Azwar, S. (2007). Penyusunan skala psikologi. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
------------. (2012). Penyusunan skala psikologi (edisi 2). Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Bayani, I., & Sawarsih, S. (2013). Attachment dan peer group dengan
kemampuan coping stress pada siswa kelas VII SMP RSBI ALAZHAR 8 Kemang Pratama. Jurnal Soul. 6(1), 77-96.
Barrocas, A. (2009). Adolescent attachment to parents and peers. Diunduh
dari(http ;//www.marial.emory.edu/pdfs/barrocas%20thesisfinal.doc.).
Berk, L. (2010/2012). Dari prenatal sampai masa remaja, transisi
menjelang dewasa (Daryanto). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bowlby, J. (1982). Attachment and Loss, Vol. 1 (ebook). Diunduh dari
(http://www.abebe.org.br/wp-content/uploads/John-BowlbyAttachment-Second-Edition-Attachment-and-Loss-Series-Vol-11983.pdf).
Darmayanti, N. (2015). Meta analisis: Gender dan depresi pada remaja.
Jurnal Psikologi. 35(2), 164-180. ISSN : 0215-8884.
Desmita. (2006). Psikologi perkembangan. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
86

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

87

-----------. (2009). Psikologi perkembangan peserta didik. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
Dikti (2016, 3 September). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional diunduh dari
(sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf).
Estiane, U. (2015). Pengaruh dukungan sosial sahabat terhadap
penyesuaian sosial mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi.
Jurnal Psikologi Klinis & Kesehatan Mental, 4(1).
Fernando, M.L., Rachmach, D.N., & Dewi, R.S. (2016). Regulasi dalam
belajar pada santri “MUTAZAWIS” di pondok pesantren Darul Hijrah
Putra, Cindai Alus, Martapura, Kalimantan Selatan. Jurnal Ecopsy,
3(2), 88-90.
Fitriani, A., & Hidayah, N. (2012). Kepekaan humor dengan depresi pada
remaja ditinjau dari jenis kelamin. Humanitas. IX(1), 77-89.
Gunarta, M. E. (2015). Konsep diri, dukungan sosial, dan penyesuaian
sosial mahasiswa pendatang di Bali. Jurnal Psikologi Indonesia,
4(02), 183-194.
Gunarsa, S. (2004). Dari anak sampai usia lanjut: Bunga rampai psikologi
perkembangan. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
Handono, O. T. & Bashori, K. (2013). Hubungan antara penyesuaian diri
dan dukungan sosial terhadap stress lingkungan pada santri baru.
Emphaty, 1(2), 79-89. ISSN : 2303-114X.
Hartinah, S. (2008). Pengembangan peserta didik. Bandung: PT. Refika
Aditama.
Havighurst, R.J. (1953). Human development and education. New York:
David Mckay Company.
Helmi, A. (1999). Gaya kelekatan dan konsep diri. Jurnal Psikologi, 1, 917. ISSN: 0215-8884.
Hendriyenti. (2014). Pelaksanaan program boarding school dalam
pembinaan moral siswa di SMA Taruna Indonesia Palembang.
TA’DIB, XIX(02), 203-226.
Hurlock, E. (1978/1988). Perkembangan anak (Tjandrasa, M., Zarkasih,
M., & Dharma, A). Jakarta : Erlangga.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

88

-------------. (1980/1991). Psikologi perkembangan suatu pendekatan
sepanjang rentang kehidupan, edisi kelima (Istiwidayanti &
Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
Kartono, K. (1984). Psikologi umum. Bandung: Alumni.
KBBI. (2017, 20 Juli). Remaja. Diunduh dari kbbi.web.id/remaja.html.
Kountour, R. (2003). Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis.
Jakarta: Penerbit PPM.
Kumalasari, F & Ahyani, Latifah, N. (2012). Hubungan antara dukungan
sosial dengan penyesuaian diri remaja di panti asuhan. Jurnal
Psikologi Pitutur. 1(1), 21-31.
Kusdiyati, S., Halimah, L., & Faisaluddin. (2011). Penyesuaian diri di
lingkungan sekolah pada siswa Kelas XI SMA Pasundan 2 Bandung.
Jurnal Psikologi Humanitas, VIII(2), 172-194 ISSN: 1693-7236.
Lisnawati, A., Susandari. (2015). Hubungan antara persepsi terhadap iklim
sekolah dengan penyesuaian sosial santri putri Tsanawiyah Ponpes Al
Basyariyah Bandung yang melakukan pelanggaran. Seminar
Penelitian Sivitas Akademika Uniba. 446-454. ISSN: 2460-6448.
Mael, F. (1998). Single-sex and coeducational schooling: Relationship to
socioemotional and academic development. Review of Educational
Research, 68(2), 101-129.
Maharani, O. P. & Andayani, B. (2003). Hubungan antara dukungan sosial
ayah dengan penyesuaian sosial pada remaja laki-laki. Jurnal
Psikologi, 30(1), 23-35. ISSN: 0215-8884.
Makhmudah & Suharningsih. (2013). Optimalisasi program pembelajaran
boarding school sebagai upaya pengembangan karakter siswa di SMP
Plus Ar- Rahmat Bojonegoro. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan,
2(1), 349-363.
Marliani, R. (2016). Psikologi perkembangan anak dan remaja. Bandung:
Pusaka Setia.
Maretawati, E.D., Makmuroch, & Agustin, R.W. (2009). Hubungan antara
pola pengasuhan dan pola kelekatan dengan penyesuaian sosial pada
remaja siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Sragen. Jurnal Wacana
Psikologi, 1(2), 46-59.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

89

Maslihah, Sri. (2011). Studi tentang hubungan dukungan sosial,
penyesuaian sosial di lingkungan sekolah dan prestasi akademik siswa
SMPIT Assyfa Boarding School Subang Jawa Barat. Jurnal Psikologi
Undip, 10(2), 103-114. doi: 10.14710/jpu.10.2.103-114.
Monks, F.J., Knoers, A.M.P. (1982/2004). Psikologi perkembangan :
pengantar dalam berbagai bagiannya (Haditono, S.R.). Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Neufeld, G. (2004). Hold on to your kids: Why parent matter (1st ed).
Toronto : A.A. Knopf Canada.
Ningrum, W. K., Hadjajani, T., & Karyanta, N. A. (2014). Hubungan
antara kematangan emosi dan penyesuaian dengan penyesuaian
alienasi pada siswi SMP Islam Terpadu Ihsanul Fikri Boarding School
Magelang. Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa, 3(3). 185-196.
Nur, Jumaidi. (2015). Pengaruh sarana belajar terhadap minat belajar siswa
Kelas VII SMP Negeri 4 Tangerang. Jurnal Cemerlang, 3(1), 1-8.
Nurdin. (2009). Pengaruh kecerdasan emosional terhadap penyesuaian
sosial siswa di sekolah. Jurnal Administrasi Pendidikan, IX(1), 86108.
Nurkhamid, Muh. (2008, 4 Februari). Jenis-jenis boarding school.
Diunduh dari elib.unikom.ac.id.
Noor, J. (2011). Metodologi penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan
Karya Ilmiah. Jakarta : Kencana Prenanda Media Grup.
Noviana, D. 2015. Pengaruh fasilitas belajar dan lingkungan belajar
terhadap motivasi belajar siswa program keahlian APK di SMK
Taruna Jaya Gresik. Jurnal Mahasiswa, 2(2), 1-16).
Panuju, P. 1999. Psikologi remaja. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Papalia, D. (2008/2009). Perkembangan manusia (Marwensdy, Brian).
Jakarta: Salemba Humanika.
---------------. (2014/2014). Menyelami perkembangan manusia (Herarti, F.
W). Jakarta : Salemba Humanika.
Partowisastro, K. 1983. Dinamika psikologi sosial. Jakarta : Erlangga.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

90

Purwaningsih, S. (2013). Hubungan pola asuh demokratis dan kemandirian
dengan penyesuaian diri siswa di asrama. Naskah Publikasi:
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Purwanto, E., & Sulistyastuti, D. (2011). Metode penelitian kuantitatif.
Yogyakarta: Gava Media.
Pritaningrum, M., & Hendriani, W. (2013). Penyesuaian diri remaja yang
tinggal di Izzah gresik pada tahun pertama. Jurnal Psikologi
Kepribadian dan Sosial. 2(3), 134-143. ISSN: 2301-7074.
Rahayu, S. M., Sutama. (2015). Pengelolaan sarana dan prasarana
pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Varidika, 27(2), 123129. ISSN: 0852-0976.
Rasyid, M. (2012). Hubungan antara peer attachment dengan regulasi
emosi remaja yang menjadi siswa di boarding school SMA Negeri 10
Samarinda. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, 1(3), 0107.
Sangadji & Sopiah. (2010). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Andi
Offset.
Santoso, A. (2010). Statistik untuk psikologi. Yogyakarta: Universitas
Sanata Dharma.
Santrock, J. (1996/2003). Perkembangan remaja (Adelar, S. B., Saragih,
S.). Jakarta : Erlangga.
Sapti, Y. K. (2007). Hubungan antara kemampuan penyesuaian sosial
terhadap teman sebaya dengan motivasi berprestasi di sekolah pada
remaja. (Skripsi). Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
Sari, K. A. R (2006). Hubungan komunikasi interpersonal dan
penyesuaian sosial pada remaja. (Skripsi). Universitas Sanata
Dharma, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
Sarwono, S. W. (1985). Psikologi remaja. Jakarta: Rajawali.
------------------. (2012). Psikologi
Rajagrafindo Persada.

remaja

(edisi

revisi).

Jakarta:

Sedarmayanti & Hidayat. (2011). Metodologi penelitian. Bandung:
Mandar Maju.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

91

Setianingsih, E., Uyun, Z., dan Yuwono, S. (2006). Hubungan antara
penyesuaian sosial dan kemampuan menyelesaikan masalah dengan
kecenderungan perilaku delinkuen pada remaja. Jurnal Psikologi
Universitas Diponegoro, 3(1), 29-35. doi: 10.14710/jpu.3.1.
Simbolon, Mangandar. (2012). Perilaku bullying pada mahasiswa
berasrama.
Jurnal
Psikologi,
39(2),
233-243
doi:
https://doi.org/10.22146/jpsi.6989.
Smyth, Emer. (2010). Single-sex education : What does research tell us?
Revue Francaise De Pedagogie. 171, 47-55.
Soesilowindradini. (1996). Psikologi perkembangan masa remaja.
Surabaya : Usaha Nasional.
Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.
Bandung : Alfabeta.
Supratiknya, A. (2014). Pengukuran psikologis. Yogyakarta: Universitas
Sanata Dharma.
Suratman, A. (2013). Hubungan kualitas peer attachment dengan konsep
diri pada remaja Depok. Binus University.
Susilowati, E. (2013). Kematangan emosi dengan penyesuaian sosial pada
siswa akselerasi. Jurnal Psikologi,1(1).
Thorndike, R.L., & Hagen E.P. (1969). Measurement and evaluation in
psychology and education (3rd ed). New York, NY : John Wiley &
Sons, Inc.
Walgito, B. (2003). Psikologi sosial (suatu pengantar). Yogyakarta : C.V.
Andi Offset.
Wulandari, N. K & Rustika, I. M. (2016). Peran kemandirian dan
kecerdasan emosional terhadap penyesuaian diri pada siswa asrama
tahun pertama SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Jurnal
Psikologi Udayana, 3(2), 232-243. ISSN: 2354 5607.
Zakiyah, N., Hidayati, F.N.R., & Setyawan I. (2010). Hubungan antara
penyesuaian diri dengan prokrastinasi akademik siswa sekolah
berasrama SMP N 3 Peterongan Jombang. Jurnal Psikologi Undip,
8(2), 156-167.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

92

LAMPIRAN 1
SKALA TRY OUT
SEBELUM SELEKSI ITEM

SKALA PENELITIAN
Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Program Studi Psikologi

Disusun oleh:
Emanuela Prima Wardhani
129114048

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2016

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

93

PENGANTAR
Salam Sejahtera,
Saya Emanuela Prima Wardhani mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta, saat ini sedang melakukan penelitian guna memenuhi
tugas akhir (Skripsi). Saya memohon kepada Saudara meluangkan waktu untuk
mengisi skala penelitian berikut.
Skala ini terdiri dari dua bagian yaitu Bagian I dan Bagian II, yang masingmasing terdiri dari beberapa pernyataan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari
Saudara di asrama dan sekolah. Dalam pengisian skala ini tidak ada jawaban
benar atau salah dan semua respon Saudara sangat terjaga, sehingga saya berharap
Saudara mengisi skala ini dengan jujur dan apa adanya sesuai dengan keadaan
Saudara saat ini. Perlu Saudara ketahui bahwa respon yang Saudara berikan pada
skala penelitian ini tidak berpengaruh pada akademis maupun kegiatan Saudara di
asrama.
Demi kelancaran pengisian skala ini, saya memohon kepada Saudara untuk
memperhatikan setiap pentunjuk pengerjaan dan instruksi yang diberikan dalam
mengisi skala ini.
Atas kesediaan dan kerjasama Saudara, saya mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 5 Desember 2016
Peneliti,

Emanuela Prima Wardhani
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LEMBAR PERSETUJUAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Inisial

:

Usia

:

Sekolah

:

Jumlah teman dekat

:

Menyatakan bersedia untuk membantu mengisi skala penelitian ini secara
sukarela tanpa ada paksaan. Saya memberikan respon berdasar pengalaman dan
jujur sesuai dengan perasaan serta keadaan saya saat ini. Saya bersedia semua
respon yang saya berikan digunakan sebagai data penelitian ilmiah.

Menyetujui,

(Inisial)
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PETUNJUK PENGERJAAN
Berikut ini terdapat pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan perasaan
dan apa yang Saudara alami di asrama dan sekolah yang berkaitan dengan
penyesuaian sosial dan kelekatan relasi dengan teman sebaya. Bagian I dan
Bagian II memiliki cara pengerjaan yang sama. Bacalah setiap pernyataan dengan
teliti dan berikan persetujuan Saudara terhadap pernyataan tersebut dengan
memberikan tanda SILANG (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia.
Dalam penelitian ini terdapat empat pilihan jawaban, yaitu STS (Sangat Tidak
Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju).
Dalam hal ini tidak ada penilaian atas repon benar atau salah sehingga
Saudara bebas dalam memberikan respon dari salah satu alternatif jawaban yang
paling mewakili keadaan dan perasaan Saudara. Saya memohon kesediaan
Saudara untuk mengisi setiap pernyataan tanpa melewatkan satu pun dan bersedia
untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan Saudara saat ini.
Contoh:
No.

Pernyataan

1.

Saya mengindari orang yang tidak saya sukai

STS

TS

S

SS

X

Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, silakan Saudara berikan tanda
sama dengan (=) pada jawaban yang ingin Saudara ganti, kemudian berilah tanda
SILANG (X) pada jawaban yang lebih sesuai dengan kondisi Saudara.
Contoh:
No.

Pernyataan

STS

1. Saya mengindari orang yang tidak saya sukai
-Selamat Mengerjakan-

TS
X

S

SS
X
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BAGIAN I
No.
Pernyataan
1. Teman saya menasihati saya meskipun saya
tidak melakukan sesuatu yang salah.
2. Saya hanya menceritakan pengalaman
bahagia saya kepada teman dekat.
3. Ketika saya melakukan kesalahan, teman saya
memberikan nasihat dengan waktu yang lama.
4. Saya meminta pendapat teman saya mengenai
masalah saya.
5. Teman saya senang menanyakan keadaan
saya.
6. Saya menceritakan semua pengalaman saya,
baik pengalaman bahagia maupun sedih
kepada teman dekat.
7. Saat situasi ramai, saya dan teman saya
bercerita dengan berbisik-bisik.
8. Saya melakukan refleksi untuk lebih
memahami diri saya.
9. Saya jarang bercerita karena menurut saya
tidak ada yang bisa diceritakan dari hidup
saya.
10. Teman saya tidak peduli dengan apa yang
sedang saya rasakan.
11. Saya dan teman saya berbincang hanya ketika
kami berpapasan.
12. Teman saya membantu saya untuk memahami
diri lebih baik.
13. Dalam diskusi, teman saya merasa memiliki
pendapat yang paling bagus dan benar.
14. Saya menyelesaikan masalah saya tanpa
meminta pendapat orang lain.
15. Saya senang menceritakan pengalaman saya
ketika hanya ada saya dan teman dekat saya
saja.
16. Saya dan teman saya tidak bercerita saat
situasi sedang ramai.
17. Saya menceritakan pengalaman saya ketika
teman-teman sedang berkumpul.

STS

TS

S

SS
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No.
Pernyataan
18. Saya dan teman saya sering mencari waktu
senggang untuk berbincang.
19. Saya mempercayai orang-orang di sekitar
saya.
20. Ketika kami berdiskusi, teman saya
menghargai pendapat saya.
21. Teman saya menanyakan perasaan saya ketika
mengetahui ada sesuatu hal yang mengganggu
saya.
22. Teman-teman bercerita kepada saya karena
pada saat itu hanya ada saya.
23. Saya lebih sering bercerita dibandingkan
teman saya.
24. Teman saya menerima saya apa adanya.
25. Saya senang menceritakan perasaan saya
hanya kepada orang yang saya anggap bisa
dipercaya.
26. Teman saya menuntut saya untuk menjadi
seperti yang dia inginkan.
27. Saya menceritakan perasaan saya kepada
siapa pun yang saat itu sedang bersama
dengan saya.
28. Saya sulit mempercayai orang di sekitar saya
karena pengalaman buruk saya dengan dia
yang terjadi sebelumnya.
29. Ketika saya mengalami perubahan perasaan
(mood), teman saya mencoba memahami
saya.
30. Saya berharap memiliki teman yang dapat
lebih mengerti saya dari teman saya saat ini.
31. Saya merasa teman saya selalu membantu
dalam segala hal.
32. Saya percaya teman saya dapat menjaga cerita
saya.
33. Saya merasa teman saya adalah teman yang
pengertian.

STS

TS

S

SS
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No.
Pernyataan
34. Saya merasa teman saya tidak dapat
diandalkan untuk membantu saya mengatasi
kesulitan yang saya alami.
35. Teman saya memarahi saya ketika perasaan
saya sedang tidak stabil.
36. Teman dekat saya sering mengajak saya pergi
keluar asrama.
37. Orang lain bercerita kepada saya karena saya
dapat dipercaya.
38 Saya tidak mempercayai siapa pun sehingga
saya menuliskan pengalaman saya di buku
harian.
39. Teman-teman sering menyapa saya.
40. Teman dekat saya tidak pernah mengajak
saya pergi bersama.
41. Saya tidak pernah mendapat bantuan dari
teman saya.
42. Saya merasa teman saya yang paling
memahami diri saya lebih dari siapa pun.
43. Saya senang berbincang-bincang dengan
teman-teman.
44. Saya sering pergi bersama teman saya.
45. Saya merasa bodoh saat berbincang-bincang
dengan teman-teman.
46. Seringkali teman-teman lupa dengan nama
saya.
47. Saya mengalami sesuatu yang lebih
menyakitkan dari yang teman saya ketahui.
48. Saya merasa teman-teman menjauh ketika
saya mendapatkan masalah.
49. Saya merasa sendirian meskipun saya sedang
bersama dengan teman –teman.
50. Teman saya selalu senang jika saya mengajak
dia pergi.
51. Saya dan teman saya saling mendukung
dalam hal apapun.
52. Saya merasa dapat berbaur dengan temanteman ketika saya sedang bersama mereka.

STS

TS

S

SS
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No.
Pernyataan
53. Saya merasa perlu untuk lebih sering pergi
bersama teman saya.
54. Saya merasa teman saya menjauh dari saya
tanpa alasan yang jelas.
55. Saya memiliki teman yang selalu ada untuk
saya bahkan ketika saya mendapatkan
masalah.
56. Saya merasa dibelakang saya, teman dekat
saya membicarakan keburukan saya.
57. Teman saya memberikan berbagai macam
alasan saat saya mengajak dia pergi.
58. Teman saya tidak peduli dengan perasaan
saya meskipun ia mengetahui sesuatu hal
telah mengganggu saya.
59. Saya yakin teman saya akan membantu saya
ketika saya mengalami kesulitan.
60. Saya merasa senang memiliki teman dekat
yang mempunyai sifat terbuka kepada saya.

STS

TS

S

SS
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BAGIAN II
No.
Pernyataan
1. Saya tidak perlu menjaga penampilan saya
karena orang lain berteman dengan saya
bukan karena penampilan saya semata.
2. Saya memilih pakaian yang akan saya
gunakan sesuai dengan tempat saya berada.
3. Saya menampilkan wajah saya apa adanya.
4. Saya tidak mudah menjalin relasi karena
wajah saya kurang menarik.
5. Saya memakai seragam sesuai dengan
peraturan sekolah.
6. Sampai saat ini saya masih sering merubah
penampilan saya agar dapat diterima oleh
teman-teman.
7. Teman-teman meniru gaya berpakaian saya
yang trendi.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Teman-teman menjadikan bentuk tubuh saya
sebagai bahan bercandaan.
Saya tidak perlu merubah penampilan saya
untuk dapat diterima oleh teman-teman
asrama.
Saya menjaga penampilan saya karena saya
sadar penampilan penting dalam menjalin
hubungan sosial.
Saya ingin memiliki bentuk tubuh yang lebih
baik dan ideal.
Saya memakai pakaian yang ingin saya
gunakan tanpa menyesuaikan dengan tempat
saya berada.
Teman-teman menghargai bentuk tubuh saya.
Saya menolong teman yang sedang kesusahan
agar ia juga membantu saya ketika saya
sedang kesusahan.
Saya mengecilkan ukuran seragam.
Saya puas dengan bentuk tubuh saya.
Teman-teman membicarakan gaya berpakaian
saya yang terlalu mencolok dan kurang pantas
dipakai di asrama.

STS

TS

S

SS
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No.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

Pernyataan
Saya memakai make-up agar wajah saya
terlihat lebih menarik.
Wajah saya menguntungkan saya dalam
menjalin relasi dengan orang lain.
Saya menolong teman yang sedang
kesusahan tanpa pamrih.
Saya dapat menyesuaikan sikap dan
pembicaraan di kelompok yang berbeda.
Saya hanya menolong teman yang saya
kenal.
Saya membutuhkan kehadiran orang yang
saya kenal agar saya dapat menikmati kontak
sosial.
Saya memiliki hubungan yang
menyenangkan dengan teman-teman saya.
Saya cepat akrab dengan teman-teman
sekamar di asrama.
Saya dirugikan dalam hubungan saya dengan
teman-teman.
Saya senang berada di kelompok yang baru,
bahkan ketika tidak ada seorangpun yang
saya kenal di sana.
Saya tergabung dalam ekstrakurikuler yang
banyak diminati di sekolah.
Saya selalu lupa untuk mengenakan salah
satu atribut seragam sekolah.
Saya mematuhi peraturan yang ada di
sekolah dan asrama.
Saya bersikap baik kepada siapa pun yang
saya jumpai.
Saya sering mendapat tugas tambahan
karena melanggar peraturan sekolah dan
asrama.
Saya malas mengerjakan tugas yang
diberikan oleh kelompok hingga selesai.
Saya tergabung dalam ekstrakurikuler yang
peminatnya sedikit.

STS

TS

S

SS
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No.
35.
36.

37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Pernyataan
Teman-teman banyak bertanya kepada saya
karena saya memiliki wawasan yang luas.
Kepentingan pribadi saya sering tertinggal
karena lebih mementingkan kepentingan
orang lain.
Saya membutuhkan waktu yang lama untuk
dapat akrab dengan teman-teman sekamar di
asrama.
Saya menolong siapa pun yang sedang
membutuhkan bantuan.
Saya memakai atribut seragam sekolah yang
lengkap.
Teman-teman jarang bertanya kepada saya
karena mereka memiliki wawasan yang
lebih luas dari saya.
Pembicaraan saya hanya cocok dengan
kelompok yang sama sepanjang waktu.
Saya berusaha mengerjakan tugas yang
diberikan oleh kelompok.
Saya melanggar aturan yang ditetapkan oleh
kelompok saya.
Saya marah jika ada orang yang menghina
asrama maupun sekolah saya.
Saya mengurusi kepentingan orang lain
setelah kepentingan pribadi saya selesai.
Saya mematuhi aturan yang ditetapkan oleh
kelompok saya.
Saya tidak peduli ketika orang lain menghina
asrama maupun sekolah saya.
Saya senang berada di zona nyaman saya.
Saya bahagia dengan relasi yang saya miliki.
Saya senang jika orang lain memberikan
kritik untuk saya introspeksi diri.
Saya hanya menjalin relasi dengan orang
yang saya butuhkan.
Saya senang menjalin relasi dengan banyak
orang.

STS

TS

S

SS
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No.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.

Pernyataan
Saya menuntut orang lain untuk menjadi
seperti yang saya inginkan.
Saya menjalin relasi dengan semua orang.
Saya iri terhadap orang lain dan ingin
menjadi seperti dirinya.
Saya senang mencoba suatu hal yang belum
pernah saya lakukan.
Saya sedih jika mendapat kritik dari orang
lain.
Saya menghargai orang lain sebagai dirinya
sendiri.
Tidak ada yang istimewa dari relasi yang
saya miliki.
Saya menerima kekurangan saya.
Saya merasa cukup dengan relasi yang saya
miliki saat ini.
Saya bahagia dengan perlakuan teman-teman
kepada saya.
Saya merenungi kekurangan saya.
Saya merasa perlakuan teman-teman kepada
saya kurang baik.
Saya mudah menjalin relasi dengan orang
lain.
Saya mengalihkan pandangan saya ketika
berkomunikasi dengan orang yang baru saya
kenal.
Saya tidak mengetahui cara membangun
relasi dengan orang lain.
Saya berani menatap mata lawan bicara yang
baru saya kenal.
Teman-teman sering menggerutu karena
perbuatan saya yang menyebalkan.
Saya puas dengan diri saya.

STS

TS

S

.Mohon periksa kembali jawaban Anda, jangan ada yang terlewat.
-Terimakasih-

SS
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PENGANTAR
Salam Sejahtera,
Saya Emanuela Prima Wardhani mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta, saat ini sedang melakukan penelitian guna memenuhi
tugas akhir (Skripsi). Saya memohon kepada Saudara meluangkan waktu untuk
mengisi skala penelitian berikut.
Skala ini terdiri dari dua bagian yaitu Bagian I dan Bagian II, yang masingmasing terdiri dari beberapa pernyataan berkaitan dengan kegiatan sehari-hari
Saudara di asrama dan sekolah. Dalam pengisian skala ini tidak ada jawaban
benar atau salah dan semua respon Saudara sangat terjaga, sehingga saya berharap
Saudara mengisi skala ini dengan jujur dan apa adanya sesuai dengan keadaan
Saudara saat ini. Perlu Saudara ketahui bahwa respon yang Saudara berikan pada
skala penelitian ini tidak berpengaruh pada akademis dan kegiatan Saudara di
asrama.
Demi kelancaran pengisian skala ini, saya memohon kepada Saudara untuk
memperhatikan setiap pentunjuk pengerjaan dan instruksi yang diberikan dalam
mengisi skala ini.
Atas kesediaan dan kerjasama Saudara, saya mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 16 Januari 2017
Peneliti,

Emanuela Prima Wardhani
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LEMBAR PERSETUJUAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Inisial
Usia

:
/ Kelas

Sekolah

:
:

Jumlah teman dekat di asrama :
Menyatakan bersedia untuk membantu mengisi skala penelitian ini secara
sukarela tanpa ada paksaan. Saya memberikan respon berdasar pengalaman dan
jujur sesuai dengan perasaan serta keadaan saya saat ini. Saya bersedia semua
respon yang saya berikan digunakan sebagai data penelitian ilmiah.

Menyetujui,

(Paraf dengan Inisial)
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PETUNJUK PENGERJAAN
Berikut ini terdapat pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan perasaan
dan apa yang Saudara alami di asrama dan sekolah berkaitan dengan penyesuaian
sosial dan kelekatan relasi dengan teman sebaya. Bagian I dan Bagian II memiliki
cara pengerjaan yang sama. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan berikan
persetujuan Saudara terhadap pernyataan tersebut dengan memberikan tanda
SILANG (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Dalam penelitian ini
terdapat empat pilihan jawaban, yaitu STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak
Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju).
Dalam hal ini tidak ada penilaian atas repon benar atau salah sehingga
Saudara bebas dalam memberikan respon dari salah satu alternatif jawaban yang
paling mewakili keadaan dan perasaan Saudara. Saya memohon kesediaan
Saudara untuk mengisi setiap pernyataan tanpa melewatkan satu pun dan bersedia
untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan Saudara saat ini.
Contoh:
No.

Pernyataan

1.

Saya mengindari orang yang tidak saya sukai

STS

TS

S

SS

X

Apabila Saudara ingin mengganti jawaban, silakan Saudara berikan tanda
sama dengan (=) pada jawaban yang ingin Saudara ganti, kemudian berilah tanda
SILANG (X) pada jawaban yang lebih sesuai dengan kondisi Saudara.
Contoh:
No.

Pernyataan

STS

1. Saya mengindari orang yang tidak saya sukai
-Selamat Mengerjakan-

TS
X

S

SS
X
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BAGIAN I
No.
Pernyataan
1. Teman saya senang menanyakan keadaan
saya.
2. Saya jarang bercerita karena menurut saya
tidak ada yang bisa diceritakan dari hidup
saya.
3. Teman saya tidak peduli dengan apa yang
sedang saya rasakan.
4. Saya dan teman saya berbincang hanya ketika
kami berpapasan.
5. Teman saya membantu saya untuk memahami
diri lebih baik.
6. Saya dan teman saya sering mencari waktu
senggang untuk berbincang.
7. Ketika kami berdiskusi, teman saya
menghargai pendapat saya.
8. Teman saya menanyakan perasaan saya ketika
mengetahui ada sesuatu hal yang mengganggu
saya.
9. Teman saya menerima saya apa adanya.
10. Teman saya menuntut saya untuk menjadi
seperti yang dia inginkan.
11. Ketika saya mengalami perubahan perasaan
(mood), teman saya mencoba memahami
saya.
12. Saya berharap memiliki teman yang dapat
lebih mengerti saya dari teman saya saat ini.
13. Saya merasa teman saya selalu membantu
dalam segala hal.
14. Saya percaya teman saya dapat menjaga cerita
saya.
15. Saya merasa teman saya adalah teman yang
pengertian.
16. Saya merasa teman saya tidak dapat
diandalkan untuk membantu saya mengatasi
kesulitan yang saya alami.
17. Orang lain bercerita kepada saya karena saya
dapat dipercaya.

STS

TS

S

SS
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No.
Pernyataan
18. Teman-teman sering menyapa saya.
19. Saya tidak pernah mendapat bantuan dari
teman saya.
20. Saya merasa teman saya paling memahami
diri saya lebih dari siapa pun.
21. Saya senang berbincang-bincang dengan
teman-teman.
22. Saya merasa bodoh saat berbincang-bincang
dengan teman-teman.
23. Saya mengalami sesuatu yang lebih
menyakitkan dari yang teman saya ketahui.
24. Saya merasa teman-teman menjauh ketika
saya mendapatkan masalah.
25. Saya merasa sendirian meskipun saya sedang
bersama dengan teman – teman.
26. Teman saya selalu senang jika saya mengajak
dia pergi.
27. Saya dan teman saya saling mendukung
dalam hal apapun.
28. Saya merasa dapat berbaur dengan temanteman ketika saya sedang bersama mereka.
29. Saya merasa teman saya menjauh dari saya
tanpa alasan yang jelas.
30. Saya merasa dibelakang saya, teman dekat
saya membicarakan keburukan saya.
31. Teman saya memberikan berbagai macam
alasan saat saya mengajak dia pergi.
32. Teman saya tidak peduli dengan perasaan
saya meskipun ia mengetahui sesuatu hal
telah mengganggu saya.
33. Saya yakin teman saya akan membantu saya
ketika saya mengalami kesulitan.
34. Saya merasa senang memiliki teman dekat
yang mempunyai sifat terbuka kepada saya.

STS

TS

S

SS
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BAGIAN II
No.
Pernyataan
1. Saya memilih pakaian yang akan saya
gunakan sesuai dengan tempat saya berada.
2. Sampai saat ini saya masih sering merubah
penampilan saya agar dapat diterima oleh
teman-teman.
3. Teman-teman menjadikan bentuk tubuh saya
sebagai bahan bercandaan.
4. Saya tidak perlu merubah penampilan saya
untuk dapat diterima oleh teman-teman
asrama.
5. Saya menjaga penampilan saya karena saya
sadar penampilan penting dalam menjalin
hubungan sosial.
6. Saya menolong teman yang sedang kesusahan
agar ia juga membantu saya ketika saya
sedang kesusahan.
7. Teman-teman membicarakan gaya berpakaian
saya yang terlalu mencolok dan kurang pantas
dipakai di asrama.
8. Saya memakai make-up agar wajah saya
terlihat lebih menarik.
9. Wajah saya menguntungkan saya dalam
menjalin relasi dengan orang lain.
10. Saya menolong teman yang sedang kesusahan
tanpa pamrih.
11. Saya dapat menyesuaikan sikap dan
pembicaraan di kelompok yang berbeda.
12. Saya hanya menolong teman yang saya kenal.
13. Saya memiliki hubungan yang menyenangkan
dengan teman-teman saya.
14. Saya cepat akrab dengan teman-teman
sekamar di asrama.

STS

TS

S

SS
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No.
Pernyataan
15. Saya dirugikan dalam hubungan saya dengan
teman-teman.
16. Saya senang berada di kelompok yang baru,
bahkan ketika tidak ada seorang pun yang
saya kenal di sana.
17. Saya tergabung dalam ekstrakurikuler yang
banyak diminati di sekolah.
18. Saya bersikap baik kepada siapa pun yang
saya jumpai.
19. Saya sering mendapat tugas tambahan karena
melanggar peraturan sekolah dan asrama.
20. Saya malas mengerjakan tugas yang diberikan
oleh kelompok hingga selesai.
21. Teman-teman banyak bertanya kepada saya
karena saya memiliki wawasan yang luas.
22. Saya menolong siapa pun yang sedang
membutuhkan bantuan.
Teman-teman jarang bertanya kepada saya
23. karena mereka memiliki wawasan yang lebih
luas dari saya.
24. Pembicaraan saya hanya cocok dengan
kelompok yang sama sepanjang waktu.
25. Saya berusaha mengerjakan tugas yang
diberikan oleh kelompok.
26. Saya melanggar aturan yang ditetapkan oleh
kelompok saya.
27. Saya mematuhi aturan yang ditetapkan oleh
kelompok saya.
Saya bahagia dengan relasi yang saya miliki.
28.
Saya senang jika orang lain memberikan
29. kritik untuk saya introspeksi diri.
30. Saya hanya menjalin relasi dengan orang
yang saya butuhkan.

STS

TS

S

SS
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No.
Pernyataan
31. Saya senang menjalin relasi dengan banyak
orang.
32. Saya menuntut orang lain untuk menjadi
seperti yang saya inginkan.
33. Saya menjalin relasi dengan semua orang.
34. Saya iri terhadap orang lain dan ingin menjadi
seperti dirinya.
35. Saya senang mencoba suatu hal yang belum
pernah saya lakukan.
36. Saya sedih jika mendapat kritik dari orang
lain.
37. Saya menghargai orang lain sebagai dirinya
sendiri.
38. Tidak ada yang istimewa dari relasi yang saya
miliki.
39. Saya merasa cukup dengan relasi yang saya
miliki saat ini.
40. Saya bahagia dengan perlakuan teman-teman
kepada saya.
41. Saya merasa perlakuan teman-teman kepada
saya kurang baik.
42. Saya mudah menjalin relasi dengan orang
lain.
43. Saya mengalihkan pandangan saya ketika
berkomunikasi dengan orang yang baru saya
kenal.
44. Saya tidak mengetahui cara membangun
relasi dengan orang lain.
45. Teman-teman sering menggerutu karena
perbuatan saya yang menyebalkan.
46. Saya puas dengan diri saya.

STS

TS

S

.Mohon periksa kembali jawaban Anda, jangan ada yang terlewat.
-Terimakasih-

SS
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LAMPIRAN 3
HASIL RELIABILITAS dan SELEKSI ITEM TRY OUT

1. Skala peer attachment
a. Sebelum seleksi item
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's Standardized
N of
Alpha
Items
Items
,867

,877

60

Item-Total Statistics
Scale
Cronbach's
Scale Mean Variance if Corrected Squared
Alpha if
if Item
Item
Item-Total Multiple
Item
Deleted
Deleted Correlation Correlation Deleted
Item 1

173,4750

230,820

,082 .

,868

Item 2

173,5000

235,897

-,111 .

,874

Item 3

173,3750

233,061

-,008 .

,869

Item 4

172,5500

234,203

-,064 .

,869

Item 5

173,1500

221,618

,513 .

,861

Item 6

172,5750

228,507

,233 .

,865

Item 7

173,3000

237,087

-,178 .

,872

Item 8

173,8250

237,635

-,217 .

,872

Item 9

172,8250

225,481

,327 .

,864

Item 10

172,9250

214,379

,726 .

,857

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

114

Item 11

172,7250

223,025

,488 .

,862

Item 12

172,8750

221,804

,543 .

,861

Item 13

173,2750

236,358

-,153 .

,871

Item 14

172,9500

227,382

,198 .

,866

Item 15

173,3250

235,148

-,096 .

,871

Item 16

173,6750

234,328

-,068 .

,869

Item 17

173,8250

237,892

-,220 .

,872

Item 18

173,0750

225,097

,375 .

,863

Item 19

173,2000

231,190

,070 .

,868

Item 20

172,7750

222,692

,602 .

,861

Item 21

172,9500

218,562

,678 .

,859

Item 22

173,6750

229,763

,131 .

,867

Item 23

173,6250

231,163

,074 .

,868

Item 24

172,6750

222,481

,573 .

,861

Item 25

172,6750

234,635

-,081 .

,870

Item 26

172,7000

217,651

,647 .

,859

Item 27

173,3000

236,882

-,181 .

,871

Item 28

173,4250

227,738

,157 .

,867

Item 29

173,0000

225,128

,439 .

,863

Item 30

173,8500

222,490

,342 .

,864

Item 31

173,1250

222,830

,441 .

,862

Item 32

172,9750

221,922

,475 .

,862

Item 33

173,0000

222,308

,469 .

,862

Item 34

172,8750

221,548

,635 .

,861
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Item 35

173,3750

227,574

,212 .

,866

Item 36

173,1250

231,189

,046 .

,869

Item 37

172,8750

225,343

,502 .

,863

Item 38

172,8250

227,687

,205 .

,866

Item 39

172,6500

224,592

,421 .

,863

Item 40

172,5750

228,404

,185 .

,866

Item 41

172,4250

223,584

,532 .

,862

Item 42

173,2000

223,908

,438 .

,863

Item 43

172,5750

227,020

,366 .

,864

Item 44

172,7500

228,910

,254 .

,865

Item 45

173,0750

224,687

,337 .

,864

Item 46

172,5750

228,610

,187 .

,866

Item 47

173,6250

221,522

,386 .

,863

Item 48

172,9000

218,297

,696 .

,859

Item 49

173,3000

211,754

,759 .

,856

Item 50

172,9750

225,358

,383 .

,863

Item 51

172,9000

216,964

,762 .

,858

Item 52

172,8500

224,592

,421 .

,863

Item 53

173,8500

230,131

,082 .

,869

Item 54

173,0500

215,741

,559 .

,859

Item 55

172,9500

225,536

,269 .

,865

Item 56

173,1250

219,907

,468 .

,861

Item 57

173,1500

222,900

,430 .

,862

Item 58

172,9750

220,384

,520 .

,861
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Item 59

172,7750

223,615

,598 .

,862

Item 60

172,5000

223,897

,553 .

,862

b. Setelah seleksi item
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's Standardized
N of
Alpha
Items
Items
,931

,933

34

Item-Total Statistics
Scale
Cronbach's
Scale Mean Variance if Corrected Squared
Alpha if
if Item
Item
Item-Total Multiple
Item
Deleted
Deleted Correlation Correlation Deleted
Item 5

100,7250

180,410

,452 .

,930

Item 9

100,4000

183,938

,266 .

,932

Item10

100,5000

172,821

,723 .

,926

Item11

100,3000

181,856

,414 .

,930

Item 12

100,4500

179,485

,540 .

,929

Item 18

100,6500

181,926

,400 .

,930

Item 20

100,3500

179,721

,636 .

,928

Item 21

100,5250

176,871

,658 .

,927

Item 24

100,2500

180,038

,574 .

,929

Item 26

100,2750

177,281

,569 .

,928

Item 29

100,5750

181,789

,479 .

,929
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Item 30

101,4250

179,328

,368 .

,931

Item 31

100,7000

178,626

,528 .

,929

Item 32

100,5500

177,741

,565 .

,928

Item 33

100,5750

179,379

,495 .

,929

Item 34

100,4500

178,921

,653 .

,928

Item 37

100,4500

182,818

,488 .

,929

Item 39

100,2250

182,230

,404 .

,930

Item 41

100,0000

181,538

,500 .

,929

Item 42

100,7750

180,846

,464 .

,930

Item 43

100,1500

183,977

,377 .

,930

Item 45

100,6500

182,541

,312 .

,931

Item 47

101,2000

178,574

,409 .

,931

Item 48

100,4750

175,640

,732 .

,927

Item 49

100,8750

169,753

,787 .

,925

Item 50

100,5500

182,664

,381 .

,930

Item 51

100,4750

174,461

,797 .

,926

Item 52

100,4250

182,353

,397 .

,930

Item 54

100,6250

172,958

,598 .

,928

Item 56

100,7000

175,805

,549 .

,929

Item 57

100,7250

178,256

,537 .

,929

Item 59

100,3500

181,054

,599 .

,929

Item 60

100,0750

181,302

,554 .

,929
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2. Skala penyesuaian sosial
a. Sebelum seleksi item
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha
,857

Cronbach's
Alpha Based on
Standardized
Items

N of Items

,871

70

Item-Total Statistics
Scale
Cronbach's
Scale Mean Variance if Corrected
Squared
Alpha if
if Item
Item
Item-Total Multiple
Item
Deleted
Deleted Correlation Correlation Deleted
Item 1

202,5250

224,153

,066 .

,858

Item 2

201,2250

218,384

,412 .

,853

Item 3

201,1750

224,251

,095 .

,857

Item 4

201,6000

221,477

,179 .

,857

Item 5

201,3750

227,163

-,065 .

,860

Item 6

201,6000

217,272

,363 .

,854

Item 7

202,1750

226,712

-,046 .

,861

Item 8

201,6750

218,994

,230 .

,856

Item 9

201,3500

221,823

,224 .

,856

Item 10

201,7250

221,179

,216 .

,856

Item 11

202,7000

227,190

-,065 .

,861

Item 12

201,7250

224,256

,044 .

,860

Item 13

201,4500

223,126

,194 .

,856
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Item 14

202,2000

219,908

,252 .

,855

Item 15

201,2750

219,487

,198 .

,857

Item 16

201,9750

220,025

,194 .

,857

Item 17

201,3250

217,097

,519 .

,852

Item 18

201,1750

221,533

,201 .

,856

Item 19

202,2250

221,102

,226 .

,856

Item 20

201,1000

222,862

,209 .

,856

Item 21

201,3000

220,882

,287 .

,855

Item 22

201,4750

216,717

,443 .

,853

Item 23

202,5750

226,763

-,048 .

,859

Item 24

201,2000

216,369

,612 .

,851

Item 25

201,4750

215,230

,637 .

,851

Item 26

201,4250

217,430

,512 .

,852

Item 27

201,8250

217,328

,316 .

,854

Item 28

201,6250

220,343

,203 .

,856

Item 29

201,8000

225,292

-,003 .

,861

Item 30

201,7500

224,244

,082 .

,858

Item 31

201,4000

221,990

,280 .

,855

Item 32

201,1500

218,285

,379 .

,854

Item 33

201,5000

212,923

,474 .

,851

Item 34

201,4500

221,741

,160 .

,857

Item 35

201,8750

220,830

,300 .

,855

Item 36

202,1250

222,779

,131 .

,857

Item 37

201,6500

222,644

,170 .

,857
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Item 38

201,3500

219,977

,392 .

,854

Item 39

201,6750

228,328

-,104 .

,863

Item 40

201,7500

216,551

,522 .

,852

Item 41

201,6500

216,592

,466 .

,852

Item 42

201,3750

218,907

,433 .

,853

Item 43

201,5500

220,972

,256 .

,855

Item 44

201,3500

225,772

-,002 .

,859

Item 45

202,0500

229,587

-,193 .

,861

Item 46

201,6500

222,797

,217 .

,856

Item 47

201,5000

223,590

,118 .

,857

Item 48

202,5000

225,231

,017 .

,859

Item 49

201,2750

217,794

,426 .

,853

Item 50

201,4500

216,049

,466 .

,852

Item 51

201,5000

220,051

,286 .

,855

Item 52

201,1000

219,579

,357 .

,854

Item 53

201,1000

215,169

,613 .

,851

Item 54

201,2750

217,487

,476 .

,853

Item 55

201,6250

212,446

,659 .

,849

Item 56

201,2500

217,885

,446 .

,853

Item 57

201,8500

217,669

,400 .

,853

Item 58

201,1500

220,438

,341 .

,855

Item 59

201,6750

216,533

,432 .

,853

Item 60

201,3750

224,958

,070 .

,858

Item 61

202,0000

218,205

,405 .

,853

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

121

Item 62

201,4750

217,640

,397 .

,853

Item 63

202,5250

228,871

-,142 .

,861

Item 64

201,5750

210,046

,619 .

,849

Item 65

201,6500

217,721

,470 .

,853

Item 66

202,0000

220,923

,280 .

,855

Item 67

201,5500

212,664

,595 .

,850

Item 68

201,6750

224,379

,062 .

,858

Item 69

201,9500

208,562

,608 .

,848

Item 70

201,3500

217,208

,345 .

,854

b. Setelah seleksi item
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based
on
Cronbach's Standardized
Alpha
Items
N of Items
,821

,831

46

Item-Total Statistics
Scale
Cronbach's
Scale Mean Variance if Corrected Squared
Alpha if
if Item
Item
Item-Total Multiple
Item
Deleted
Deleted Correlation Correlation Deleted
Item 2

132,9000

140,195

-,140 .

,833

Item 6

131,9750

132,999

,299 .

,817

Item 8

133,2250

141,922

-,274 .

,831
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Item 9

132,2250

131,871

,312 .

,817

Item10

132,3250

124,481

,656 .

,806

Item14

132,3500

133,003

,199 .

,820

Item17

133,2250

140,743

-,198 .

,830

Item18

132,4750

131,692

,352 .

,816

Item19

132,6000

135,990

,069 .

,823

Item20

132,1750

130,404

,535 .

,813

Item21

132,3500

127,567

,602 .

,809

Item22

133,0750

134,943

,127 .

,822

Item24

132,0750

128,943

,605 .

,811

Item25

132,0750

138,174

-,053 .

,825

Item26

132,1000

125,015

,687 .

,806

Item27

132,7000

139,703

-,143 .

,828

Item28

132,8250

132,046

,211 .

,820

Item31

132,5250

130,820

,369 .

,815

Item32

132,3750

129,010

,469 .

,812

Item33

132,4000

129,579

,447 .

,813

Item35

132,7750

133,512

,194 .

,820

Item38

132,2250

133,615

,187 .

,820

Item40

131,9750

132,281

,272 .

,818

Item41

131,8250

130,404

,518 .

,813

Item42

132,6000

130,503

,434 .

,814

Item43

131,9750

134,435

,239 .

,819

Item46

131,9750

133,256

,230 .

,819
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Item49

132,7000

122,010

,718 .

,803

Item50

132,3750

132,138

,344 .

,816

Item51

132,3000

125,344

,752 .

,805

Item52

132,2500

131,321

,397 .

,815

Item53

133,2500

136,397

,022 .

,826

Item54

132,4500

123,997

,567 .

,807

Item55

132,3500

132,028

,248 .

,819

Item56

132,5250

127,025

,483 .

,811

Item57

132,5500

128,972

,470 .

,812

Item58

132,3750

127,369

,541 .

,810

Item59

132,1750

130,251

,599 .

,812

Item61

133,3750

135,984

,068 .

,823

Item62

132,0750

132,584

,340 .

,816

Item64

132,4500

131,023

,343 .

,816

Item65

132,2250

140,230

-,170 .

,829

Item66

132,4500

131,023

,343 .

,816

Item67

133,0250

139,666

-,130 .

,829

Item69

132,2000

135,600

,128 .

,821

Item70

132,5750

139,584

-,137 .

,828

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

124

LAMPIRAN 4
DESKRIPTIF DATA PENELITIAN

Descriptive Statistics
Minimum Maximum

N

Penyesuaian sosial
Peer attachment
Valid N (listwise)

126
126
126

109
78

172
130

Mean

Std. Deviation

137,93
103,30

One-Sample Statistics

Penyesuaian sosial
Peer attachment

N
126
126

Mean
137,93
103,30

Std.
Deviation
10,652
10,958

Std. Error
Mean
,949
,976

10,652
10,958
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LAMPIRAN 5
UJI NORMALITAS

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Penyesuaian
sosial

Statistic
,074

df
126

a. Lilliefors Significance Correction

Sig.
,084

Shapiro-Wilk

Statistic
,990

df
126

Sig.
,464
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LAMPIRAN 6
UJI LINEARITAS

ANOVA Table
Sum of
Squares
Penyesuaian Between
sosial *
Groups
Peer
attachment

(Combined) 9531,112

40 238,278

Linearity

6447,059

Deviation
from
Linearity

3084,052

39

79,078

4653,245

85

54,744

Within Groups
Total

df

Mean
Square

F

Sig.

4,353 ,000

1 6447,059 117,767 ,000

14184,357 125

1,445 ,081
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LAMPIRAN 7
UJI HIPOTESIS

Correlations
Penyesuaia
n sosial

Peer
attachment

Spearman's rho Penyesuaian Correlation Coefficient
sosial
Sig. (1-tailed)
.

1,000

,662**
,000

N
Peer
Correlation Coefficient
attachment Sig. (1-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

126
,662**
,000 .
126

126
1,000
126
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