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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transisi dalam kehidupan menghadapkan individu pada perubahan-

perubahan dan tuntutan-tuntutan sehingga diperlukan adanya penyesuaian 

diri. Menurut Satmoko penyesuaian diri dipahami sebagai interaksi 

seseorang yang kontinu dengan dirinya sendiri, orang lain, dan dunianya. 

Seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang berhasil apabila ia 

dapat mencapai kepuasan dalam usahanya memenuhi kebutuhan, 

menghadapi ketegangan, bebas dari berbagai simptom yang mengganggu, 

(seperti kecemasan kronis, kemurungan, depresi, obsesi, atau gangguan 

psikomatik yang dapat menghambat tugas seseorang), frustasi, dan    

konflik. Sebaliknya, gangguan penyesuaian diri terjadi apabila seseorang 

tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dan menimbulkan 

respon dan reaksi yang tidak efektif, situasi emosional tidak terkendali, dan 

keadaan tidak memuaskan. Tinggi rendahnya hambatan penyesuaian diri 

dapat diamati dari banyak sedikitnya hambatan penyesuaian diri. 

Banyaknya hambatan penyesuaian diri mencerminkan kesukaran   

seseorang dalam penyesuaian dirinya (Ghufron & Rismawati, 2010: 50). 

Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, 

karena kadang-kadang ada rintangan tertentu yang menyebabkan tidak 

berhasil melakukan penyesuaian diri. Rintangan-rintangan itu mungkin 

terdapat dalam dirinya atau mungkin diluar dirinya. Dalam hubungannya 

dengan rintangan-rintangan tersebut ada individu-individu yang dapat 

melakukan penyesuaian diri secara positif, namun adapula individu yang 

melakukan penyesuaian diri yang salah. 

Individu-individu yang dapat melakukan penyesuaian diri yang positif 

misalnya tidak menunjukkan adanya ketegangan emosinonal, tidak 

menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis, tidak 
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menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan 

pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap 

realistik dan objektif. Dan adapula penyesuaian diri yang salah terbagi tiga 

bagian bentuk reaksi yaitu, pertama rekasi bertahan adalah individu 

berusaha untuk mempertahankan dirinya, seolah-olah tidak menghadapi 

kegagalan. Ia selalu menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami 

kegagalan, yang kedua reaksi menyerang adalah reaksi-reaksi yang tampak 

dalam tingkah laku seperti selalu membenarkan diri sendiri, mau berkuasa 

dalam setiap situasi, bersikap balas dendam dan keras kepala dalam 

perbuatannya dan reaksi melarikan diri adalah reaksi ini orang yang 

mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi 

yang menimbulkan kegagalan, seperti tingkah laku berfantasi memuaskan 

dirinya sendiri yang tidak tercapai seolah-olah keinginannya sudah tercapai 

dengan cara meminum-minuman keras, bunuh diri dan narkoba (Ghufron & 

Risnawati, 2010: 50). 

Peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan masalah yang ada 

dibeberapa jurnal penelitian. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh 

Murdani, tentang Kecerdasan, Motivasi dan Konsep Diri Merupakan 

Faktor Psikologis Penyesuaian Diri Siswa Sekolah Luar Biasa Di Negeri 

Denpasar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Problem penyesuaian diri 

merupakan masalah yang esensial dalam kehidupan manusia, karena 

manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, selalu 

membutuhkan orang lain dalam berinteraksi dan memenuhi kebutuhannya. 

Demikian pula halnya dengan anak-anak tuna rungu wicara pada 

Sekolah Luar Biasa (SLB). Nampak adanya gejala-gejala ketidakmampuan 

dalam penyesuaian diri akibat gangguan pendengaran dan hambatan 

berkomunikasi. Mereka hidup dalam dua dunia, dunia luar biasa dan dunia 

normal. Telah dilakukan penelitian terhadap beberapa faktor psikologi yang 

mempengaruhi penyesuaian diri terhadap 76 orang siswa Sekolah Dasar, 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Luar Biasa 
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Bagian B Negeri Pembina Tingkat Nasional Denpasar (38 orang tingggal di 

asrama, dan 38 orang lainnya tinggal dilingkungan keluarga) secara 

Stratified Porposive Random Sampling. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah expost facto dengan desain korelasional ganda. Hasil yang diperoleh 

secara parsial menunjukkan adanya hubungan bermakna yang positif, antara 

kecerdasan dengan penyesuaian diri (r2 = 0.365), motivasi berpretasi dengan 

penyesuaian diri (r2 = 0.281), dan konsep diri dengan penyesuaian diri (r2 = 

0.369). Secara simultan juga terdapat berhubungan signifikan yang positif, 

antara kecerdasan, motivasi berprestasi dan konsep diri dengan penyesuaian 

diri (r2 = 0.63). 

Disamping itu, dari siswa yang tinggal di asrama dengan yang tinggal 

di lingkungan keluarga, terdapat adanya perbedaan yang bermakna dalam 

penyesuaian diri. Siswa yang tinggal di lingkungan keluarga menunjukkan 

penyesuaian diri yang lebih baik dari pada siswa yang tinggal di asrama ( F 

hit. 92,499 > F.tab. 89,712). Untuk itu, bagi para guru SLB, di harapkan 

tentang menciptakan situasi yang kondusif strategi pembelajaran yang tepat, 

disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan siswa. Pihak keluarga, 

sekolah dan asrama, hendaknya tetap menjaga kerja sama menumbuhkan 

rasa percaya diri siswa, serta bagi pengelola asrama hendaknya selalu dapat 

memberikan perlakuan yang sama, dengan melakukan pembinaan terpadu, 

bersosialisasi denga berbagai kegiatan positif terhadap lingkungannya.  

Dari permasalahan diatas Pendidikan Nasional berusaha dengan 

segaja, teratur, dan berencana dengan tujuan untuk mengubah perilaku 

pendidikan nasional tersebut maka pemerintah telah memberikan peraturan 

yang mengatur pelaksanaan pendidikan di Indonesia. 

Dalam undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas yang 

berbunyi : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
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peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Berdasarkan dari fungsi dan tujuan undang-undang diatas terlihat 

bahwa pendidikan itu merupakan upaya untuk menjadikan individu 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara. Maka dari itu semua pihak yang terkait 

dalam lembaga pendidikan, semua pendidik dan peserta didik diharapkan 

berkerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. 

Untuk mencapai hal tersebut maka pendidik haruslah berkerja keras 

untuk memajukan pendidikan bagi peserta didik agar dapat berkembang 

secara optimal, dalam perkembangan seorang individu, perkembangan 

individu melalu beberapa tahap yang dilalui, mulai dari masa bayi, awal 

masa kanak-kanak, akhir masa kanak-kanak, masa puber, masa remaja, 

masa dewasa dini, usia madya sampai usia lanjut. 

Dari beberapa tahap perkembangan individu di atas, perkembangan 

pada masa puber merupakan masa yang penting dalam rentang kehidupan 

setiap manusia. Seperti yang dikemukakan (Santrock, 2003: 87) pubertas 

adalah perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa 

awal remaja. Masa remaja merupakan suatu masa yang sangat menentukan 

karena pada masa ini seseorang banyak mengalami perubahan, baik secara 

pisik maupun psikis. Terjadinya banyak perubahan tersebut sering 

menimbulkan kebingungan-kebingungan atau kegoncangan jiwa remaja, 

sehingga disebut sebagai periode pubertas. 

Pubertas adalah proses kematangan, hormonal dan pertumbuhan yang 

terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks 

sekunder mulai muncul. Proses ini umumnya dibagi dalam tiga tahap yaitu, 

pertama prapubertas, yaitu periode sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika 



5 
 

anak pertama kali mengalami perubahan fisik yang menandakan 

kematangan seksual. Kedua perubahantitik pencapaian kematangan seksual, 

ditandai dengan keluarnya darah mestruasi pertama kali pada remaja putri 

sedangkan pada remaja putra, indikasi kematangan seksualnya kurang jelas 

dan ketiga pascapubertas, merupakan periode 1 sampai 2 tahun setelah 

pubertas, ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksi 

terbentuk dengan cukup baik (Wong, 2008: 585). 

Ada beberapa pengaruh yang diakibatkan dari perubahan masa 

pubertas. Disamping mempengaruhi semua bagian tubuh, baik internal 

maupun eksternal, perubahan fisik masa puber juga mempengaruhi kondisi 

fisik dan psikologis remaja. Walaupun berlangsung sementara, pengaruh itu 

menimbulkan perubahan pada kepribadian, sikap, dan pola tingkah laku. 

Beberapa pengaruh yang diakibatkan dari perubahan masa pubertas yaitu, 

pengaruh pada kondisi fisik (cenderung menimbulkan kecapean, kelesuan, 

dan gejala-gejala buruk lainnya), pengaruh pada sikap dan tingkah laku 

(suka menyendiri, beremosi tinggi, kurang percaya diri). 

Perubahan-perubahan pada masa remaja akan mencapai 

keseimbangan yang bersifat individual, yang akhirnya mengalami 

kematangan secara fisilogis. Perubahan-perubahan yang terjadi 

menyebabkan kecanggungan bagi remaja karena harus menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya serta mengadakan 

penyesuaian-penyesuaian tingkah laku terhadap teman sebayanya, 

berinteraksi dengan teman sebayanya sangatlah penting untuk menunjang 

perkembangan remaja (Manuaba, 2004 dalam KTI Shofia, 2012). 

Interaksi teman sebaya adalah individu yang tingkat dan kematangan 

dan umurnya kurang lebih sama. Teman sebaya menyediakan sarana untuk 

pertandingan secara sosial dan sumber informasi tentang dunia di luar 

keluarga. Hubungan teman sebaya yang baik mungkin diperlukan untuk 

perkembangan sosial yang normal pada masa remaja. Ketidakmampuan 

remaja untuk “masuk” ke dalam suatu lingkungan sosial pada masa kanak-
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kanak atau masa remaja dihubungkan dengan berbagai masalah dan 

gangguan (Santrock, 2003: 217).  

Teman sebaya adalah kelompok sosial yang didalamnya terdiri dari 

anggota yang memiliki usia sebaya, baik anak-anak, orang dewasa maupun 

orang tua, maupun mereka yang termasuk dalam lanjut usia. Mereka 

disatukan oleh kesamaan-kesamaan tersebut. Mereka merasa senasib dan 

sepenanggungan dengan teman-teman mereka. Kelompok ini diperkirakan 

menjadi kelompok yang paling penting dalam proses sosialisasi diantara 

mereka (Soearso, 2008: 87). 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 maret 2014 

dari konselor dan siswa-siswa di SMP Negeri 4 Amuntai, siswa berpersepsi 

bermacam macam tentang masa pubertasnya, ada yang berpersepsi positif 

dan ada juga yang berpersepsi negatif, siswa yang berpersepsi positif 

terhadap masa pubertasnya seperti, siswa yang bisa menerima perubahan 

perubahan yang terjadi saat masa pubertasnya, misalnya ada perempuan saat 

pertama menstruasi tidak merasa takut, karena diberi penjelasan oleh orang 

tuanya. Pada laki-laki, dia bisa menerima perubahan pada fisik misalnya 

tumbuhnya jakung dan berubahnya suara. 

Dan ada juga siswa yang berpersepsi negatif terhadap masa 

pubertasnya seperti, pada perempuan saat pertama kali menstruasi merasa 

sangat takut dan sampai-sampai menangis, ini karena kurangnya informasi 

yang dia peroleh sehingga memandang menstruasi sebagai sesuatu yang 

sangat menakutkan. Ini juga terjadi pada perubahan fisiknya misalnya siswa 

yang berangan angan memiliki wajah dan body yang sempurna sebelum 

pubertas tetapi pada saat pubertas malah sebaliknya, hal ini membuat dia 

cenderung minder dan merasa malu dalam bergaul dengan teman-temannya. 

Pada laki laki saat mimpi basah, ini juga terjadi pada perubahan fisiknya 

misalnya perubahan suara, ini malah bisa menjadi olok – olok bagi teman 

temannya, ini yang membuat perasaan malu pada dirinya. 
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Hal tersebut yang dapat menghambat dalam perkembangan siswa dan 

juga dalam proses belajar, perlu adanya informasi yang diberikan kepada 

siswa mengenai masa pubertasnya, agar siswa tidak menganggap itu sebagai 

sesuatu yang menakutkan dan juga berpersepsi yang negatif terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pubertas. 

Persepsi siswa yang positif terhadap masa pubertasnya bukanlah hal 

yang sulit karena setiap periode dalam rentang kehidupan memiliki tuntutan 

masing-masing karena sebagian besar siswa-siswi mampu menerima 

perubahan-perubahan yang ada pada dirinya, misalnya saja menstruasi 

tdaklah penghalang bagi kebanyakan siswi karena siswi yang mampu 

melewatinya, mengalami sesuatu yang membuat mereka menjadi wanita 

yang lebih dewasa dan laki-laki menjadi lebih puas karena dengan 

memasuki masa pubertas perubahan-perubahan yang dialaminya seperti 

otot mereka meningkat maka penyesuaian dirinya dan interaksi teman 

sebaya positif, sedangkan siswa yang berpresepsi negatif terhadap masa 

pubertasnya sangat bersifat negatif atau menyesatkan, dan hal ini dapat 

mempengaruhi penyesuaian dirinya dan interaksinya dengan teman 

sebayanya. Misalnya, menstruasi sebenarnya bukanlah masalah besar bagi 

kebanyakan wanita. Mereka dapat mengatasi keadaan ini dengan baik. 

Menstruasi bukanlah penghalang untuk menjalani kehidupan yang sibuk 

dan melakukan semua kegiatan yang mereka inginkan. 

Namun, jika seorang gadis mendengar dari seseorang bahwa 

menstruasi itu sakit atau sangat mengganggu, maka rasa sakit dan perasaan 

terganggu inilah yang akan selalu diingatnya, dan mungkin akan diceritakan 

pula kepada teman-temannya. Di laih pihak, banyak laki-laki remaja yang 

beranggapan bahwa mimpi basah sama saja dengan mengompol ditempat 

tidur. Hal ini penyebabnya individu kurang informasi tentang pubertas dari 

keluarga ataupun lingkungan disekitarnya maka akan berdampak negatif 

karena pasti disaat individu mengalami perubahan-perubahan yang ada pada 
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dirinya misalnya seperti dijelaskan diatas seorang perempuan menstruasi 

padahal itu tidaklah masalah besar bagi wanita. 

Di SMP Negeri 4 Amuntai mempunyai persepsi tentang masa pubertas 

seperti menurut Dunbar bahwa perubahan-peruabahan pesat yang terjadi 

selama masa puber menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan 

tidak aman, dan dalam banyak kasus mengakibatkan perilaku yang kurang 

baik (Hurlock, 1980:185). 

Jika siswa berpresepsi negatif tentang perubahan-perubahan fisik atau 

psikis yang terjadi pada masa pubertasnya, maka penyesuaian diri remaja 

ke teman-teman sebayanya akan berdampak buruk, karena pada masa 

remaja, seperti apa mereka dipandang oleh teman sebaya merupakan aspek 

terpenting dalam kehidupan mereka. Beberapa remaja akan melakukan 

apapun, agar dapat dimasukkan sebagai anggota teman sebayanya, 

meskipun pada masa pubertas perubahan yang terjadi pada dirinya tidak 

sesuai dengan apa yang mereka harapkan, maka mereka akan berusahan 

melakukan apapun agar bisa diterima dalam kelompok teman sebayanya, 

sedangkan jika mereka yang dikucilkan berdampak stress, frustasi dan 

kesedihan pada remaja. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa interaksi yang mana 

didalamnya ada sekelompok orang-orang yang memiliki tujuan dan merasa 

memiliki masalah yang sama, interaksi teman sebaya juga sangat 

mempengaruhi perilaku seseorang karena apabila seseorang masuk dalam 

interaksi teman sebaya yang negatif maka dia akan juga mengikuti perilaku 

yang negatif begitu juga sebaliknya apabila seseorang mengikuti interaksi 

yang positif maka seseorang tersebut akan berperilaku positif pula. 

Beberapa solusi bagi remaja yang mengalami masa pubertas, yaitu 

memberikan penjelasan kepada remaja yang beranjak dewasa bahwa 

perubahan-perubahan yang terjadi di dirinya sangta wajar dan normal, dan 

bagaimana cara mereka menerima dengan perubahan yang terjadi didiri 
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mereka, bagaimana cara menyesuaian diri yang baik terhadap lingkungan 

teman sebayanya, agar mereka dapat bersosialisasi dengan baik. 

Sikap sekolah terhadap pemasalahan di atas konselor sudah 

mengadakan layanan informasi mengenai pentingnya menyesuaikan diri 

yang baik terhadap teman-teman sebayanya, karena kemampuan siswa 

dalam beradaptasi terhadap lingkungan sangat diperlukan untuk menunjang 

kehidupannya kelak baik dalam bagi diri mereka sendiri dan lingkungannya. 

Sedangkan siswa yang penyesuaian diri negatif terhadap interaksi 

teman sebayanya bisa dikarenakan penyesuaian diri yang salam yang ada 

pada dirinya usaha kita dalam memenuhi keperluan dalam tuntutan luar dari 

lingkungan itu sesuai dengan tujuan misalnya saja ketika seseorang terjun 

atau berada pada suatu kelompok interaksi teman sebayanya maka individu 

itu harus melakukan sesuatu seuai dengan apa yang ditetapkan oleh 

kelompok teman sebayanya dan karena itu hendaknya setiap orang 

mengenali dirinya sendiri karena itu pokok syarat dalam menyesuaikan diri 

yang baik dan sehingga dapat memanfaatkan dan melindungi dirinya 

terhadap perubahan perubahan yang ada. 

Menurut salah satu situs berita online, berdasarkan permasalahan yang 

timbul, fenomena yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat tertentu 

dan kurang beruntung, yaitu penyesuaian diri pada penyandang cacat tubuh 

bukan bawaan. Penyesuaian diri terhadap suatu keadaan bukanlah hal yang 

mudah, apabila individu yang pada awalnya normal, mengalami catat 

karena mengalami kecelakaan. Individu dituntut untuk menghadapi 

tekanan-tekanan yang berasal dari dalam diri ataupun lingkungan mereka. 

Penyesuaian diri itu dapat berakibat baik atau buruk. Penyesuaian diri dapat   

berakibat baik apabila seorang mampu menyesuaian diri sehingga           

dapat mencapai kepuasaan dalam usaha memenuhi kebutuhan, mengatasi 

ketegangan, frustasi maupun konflik, sedangkan penyesuaian diri             

yang gagal dapat berakibat buruk dimana seseorang tersebut 

memperlihatkan keadaan cemas, tertekan dan hambatan antar pribadi. 
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Adapun perubahan-perubahan yang terjadi pada penyandang cacat antara 

lain kesulitan bekerja. Kebutuhan keluarga yang kurang terpenuhi,     

kesulitan dalam beraktifitas, hilang rasa percaya diri dan sebagainya. 

Perubahan tersebut tentunya perlu diatasi dan menuntut individu             

untuk melakukan penyesuaian diri terhadap kondisinya tersebut 

(kompas.com). 

Dalam menyelesaikan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode studi kasus dengan mencoba agar responden dapat dan mampu 

menjawab berbagai keadaan yang dialaminya maupun pertanyaan tentang 

permasalahan penyesuaian diri dalam lingkungannya, khusus penelitian ini, 

data yang dikumpulkan diarahkan pada proses dan kemampuan subjek 

dalam menyesuaikan diri. Selain itu dilakukan juga observasi, dengan 

mengamati perilaku dan aktifitas yang berlangsung, dan orang yang terlibat 

dalam kejadian yang diamati. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 

gambaran penyesuaian diri sujek termasuk baik, hal ini dilihat dari dimensi 

penyesuaian diri antara lain, sujek memiliki self esteem yang baik, subjek 

merasakan kebahagiaan setelah ia cacat, subjek mampu mengatasi 

mengatasi kecemasan yang timbul pada dirinya, memiliki perasaan bebas 

dan mandiri dan menjalankan hidup apa adanya, namun subjek sedikit 

memiliki perasaan yaitu hypochodriasis subjek sering merasakan keluhan 

rasa sakit dengan kesehatannya. 

Namun secara umum subjek memiliki penyesuaikan diri yang baik 

serta mampu menyesuaikan diri terhadap keadaannya. Beberapa saran yang 

dapat diberikan oleh peneliti kepada subjek yaitu, subjek diharapkan tetap 

menekuni pekerjaan yang ditekuni saat ini serta tidak putus asa Adapun 

saran untuk masyarakat di lingkungan subjek adalah diharapkan masyarakat 

tidak merasa kasih dengan subjek melainkan tetap memberikan dukungan 

dan semangat kepada subjek. 
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Penyesuaian diri apabila individu dapat memahami dirinya sendiri dan 

dapat mengubah diri sesuai dengan keadan lingkungan, dan bisa juga 

mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan) dirinya.  

Peneliti melakukan penelitian ini berdasarkan masalah yang ada 

dibeberapa jurnal penelitian. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Eko 

Darmito, tentang Hubungan Antara Persepsi Terhadap Dukungan Sosial 

Teman Sebaya dan Konsep Diri Dengan Penyesuaian Diri di Sekolah Pada 

Siswa Kelas Unggulan. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan dan positif antara persepsi terhadap dukungan sosial teman 

sebaya dengan penyesuaian diri di sekolah, konsep diri dengan penyesuaian 

diri di sekolah, dan persepsi terhadap dukungan sosial teman sebaya dengan 

konsep diri. Nilai positif menunjukkan bahwa kenaikan variabel X diikuti 

pula oleh kenaikan variabel Y.  

Harapan peneliti siswa bisa mempunyai persepsi terhadap masa 

pubertasnya yang positif dengan interaksi teman sebaya dan penyesuaian 

dirinva sehingga dia bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi pada 

dirinya. 

Dalam permasalahan siswa yang memiliki penyesuaian yang berbeda-

beda, ada penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang negatif 

diatas di duga terdapat hubungan antara persepsi siswa terhadap masa 

pubertas dan interaksi teman sebaya siswa, perbedaan penyesuaian diri 

antara siswa yang memiliki persepsi terhadap masa pubertas dan interaksi 

teman sebaya yang positif dan penyesuain diri siswa yang memiliki persepsi 

terhadap masa pubertas dan interaksi teman sebaya yang negative. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian "HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TERHADAP 

MASA PUBERTAS DAN INTERAKSI TEMAN SEBAYA 

PENYESUAIAN DIRI PADA KELAS VII DI SMPN 4 AMUNTAI” 
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B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gambaran persepsi siswa terhadap masa pubertas 

pada kelas VII di SMPN 4 Amuntai. 

2. Untuk mengetahui gambaran interaksi teman sebaya kelas VII di SMPN 

4 Amuntai. 

3. Untuk mengetahui gambaran penyesuaian diri siswa kelas VII di SMPN 

4 Amuntai. 

4. Hubungan antara persepsi siswa terhadap masa pubertas dengan 

penyesuaian diri siswa kelas VII di SMPN 4 Amuntai. 

5. Hubungan antara ada hubungan antara interaksi teman sebaya dengan 

penyesuaian diri siswa kelas VII di SMPN 4 Amuntai. 

6. Hubungan antara persepsi siswa terhadap masa pubertas dan interaksi 

teman sebaya secara bersama dengan penyesuaian diri siswa kelas VII 

di SMPN 4 Amuntai. 

C. Urgensi Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi beberapa pihak yaitu 

sebagai berikut:  

1. Kepala sekolah  

Sebagai informasi tambahan dalam melakukan pengawasan terhadap 

kegiatan belajar mengajar dan mengetahui bantuan yang bisa diberikan 

untuk meningkatkan penelitian persepsi siswa terhadap masa pubertas 

siswa 

2. Guru  

Sebagai informasi untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengajar 

siswa, serta memberikan informasi bahwa guru mata pelajaran dapat 

bekerjasama dengan konselor sekolah dalam membantu menyelesaikan 

permasalahan siswa. 
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3. Konselor  

Sekolah Sebagai informasi tambahan dalam upaya meningkatkan 

persepsi siswa terhadap masa pubertas dan interaksi teman sebaya siswa 

sehingga terbentuk penyesuaian diri yng positif. 

4. Siswa  

Digunakan sehagai informasi yang bermanfaat, agar siswa dapat 

memahami persepsi siswa terhadap masa pubertas dan interaksi teman 

sebaya dengan penyesuaian diri. 

5. FKIP UNLAM  

Sebagai informasi data ilmiah. Dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kualitas pendidikan serta dapat dijadikan bahan 

pengamatan untuk penelitian selanjutnya 

6. Peneliti  

Untuk menambah ilmu pengetahuan dari hasil pengamatan tersebut 

yang berguna sebagai bekal apabila peneliti terun kelapangan. 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode korelasi 

yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variable 

yaitu antara persepsi terhadap masa pubertas dan interaksi teman sebaya 

dengan penyesuaian diri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif. 

Gambaran di bawah ini adalah desain korelasi persepsi terhadap 

masa pubertas dan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri: 

 

 

 

 

 

 

B. Setting Penelitian 

Tempat dilakukan penelitian ini yakni di SMP Negeri 4 Amuntai. 

C. Keterlibatan Mahasiswa 

Dalam penelitian ini mahasiswa ikut terlibat pada proses penelitian 

sebanyak satu orang. Peran mahasiswa dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan observasi dalam proses penelitian. 

2. Pelaksana lapangan simulasi penelitian. 

3. Penyusun data. 

PERSEPSI TERHADAP 

MASA PUBERTAS (X1) 

INTERKASI TEMAN SEBAYA 

(X2) 

PENYESUAIAN DIRI (Y) 
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D. Faktor yang Diteliti 

1. Gambaran persepsi siswa terhadap masa pubertas pada kelas VII di 

SMPN 4 Amuntai. 

2. Gambaran interaksi teman sebaya kelas VII di SMPN 4 Amuntai. 

3. Gambaran penyesuaian diri siswa kelas VII di SMPN 4 Amuntai. 

4. Hubungan antara persepsi siswa terhadap masa pubertas dengan 

penyesuaian diri siswa kelas VII di SMPN 4 Amuntai. 

5. Hubungan antara ada hubungan antara interaksi teman sebaya dengan 

penyesuaian diri siswa kelas VII di SMPN 4 Amuntai. 

6. Hubungan antara persepsi siswa terhadap masa pubertas dan interaksi 

teman sebaya secara bersama dengan penyesuaian diri siswa kelas VII 

di SMPN 4 Amuntai. 

E. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek populasi adalah siswa SMP 

Negeri 4 Amuntai. 

2. Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah persepsi 

terhadap masa pubertas, interaksi teman sebaya dan penyesuaian diri 

siswa di SMP Negeri 4 Amuntai 

F. Teknik Pengumpulan Data  

1. Populasi 

Populasi pada penelitian adalah siswa kelas VII di SMP Negeri 4 

Amuntai 

Tabel 2.1 

Populasi Penelitian 

No. Kelas Frekuensi 

1. VII A 35 

2. VII B 35 

3. VII C 34 
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4. VII D 32 

5. VII E 23 

Jumlah 159 

 Alasan peneliti memilih pengambilan sampel dengan     

menggunakan (Sampel Purposive) adalah: 

a. Populasi yang diambil kelas VII karena pada siswa kelas VII adalah 

siswa yang baru masuk ke SMP Negeri 4 Amuntai, sehingga siswa 

tersebut baru saja beradaptasi dengan lingkungan baru dan memiliki 

penyesuaian diri yang bermacam-macam ada yang positif dan ada 

juga penyesuaian diri yang negatif. 

b. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurul Whardah S.Pd 

selaku konselor di SMP Negeri 4 Amuntai bahwa Siswa kelas VII 

banyak yang masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, 

masih banyak yang kesulitan menyesuaikan diri, kurang percaya 

diri, tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. 

2. Sampel 

 Adapun pengambilan sampel pada populasi dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Rincian Jumlah Siswa di SMP Negeri 4 Amuntai 

yang dijadikan sampel penelitian 

No. Kelas Populasi Sampel 

1. VII A 35 35 

2. VII B 35 35 

3. VII C 34 34 

Jumlah 104 104 

 Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 

random sampel atau pengambilan sampel secara acak bertujuan, dimana 
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individu dalam populasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi 

kesempatan untuk dipilih menjadi anggota sapel dan sampel di ambil 

dengan cara pengambilan subjek berdasarkan atas strata tetapi 

didasarkan adanya tujuan tertentu. 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

 Pembahasan dalam data statistik deskriptif lebih berhubungan 

dengan pengumpulan dan peringkasan data serta penyajian hasil 

peringkasan tersebut. Data yang diperoleh dari hasil penelitian 

merupakan data mentah yang masih acak dan tidak terorganisir dengan 

baik. Data tersebut harus diringkas dalam bentuk tabel sebagai dasar 

untuk berbagai pengambilan keputusan. Dalam statistik deskriptif ini 

secara ringkas akan dapat diketahui skor maksimum, minimum, nilai 

mean, median, standar deviasi dari masing-masing variabel. 

 Bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan data tanpa bermaksud mengenaralisir atau membuat 

kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Analisis 

deskriptif ini terdiri dari Frequencies, Descriptive, Explore, Crosstabs 

dan Ratio. Analisis - analisis tersebut sudah ada pada opsion menu – 

menu dalam software pengolahan data statistik yang sering digunakan. 

Disini peneliti menggunakan software SPSS Versi 22 (Statistical 

Package for the Social Sciences). 

 Untuk mengetahui tingkat kecenderungan persepsi terhadap masa 

pubertas dan interaksi teman sebaya dalam penyesuaian diri dilakukan 

tingkat dengan kecenderungan. Untuk keperluan itu digunakan skor rata 

– rata ideal (Mi) dan skor simpangan baku ideal (Sdi) sebagai kriteria. 

 Kecenderungan persepsi terhadap masa pubertas dan interaksi 

teman sebaya dengan penyesuaian diri dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 
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 Kriteria penilaian deskripsi persepsi terhadap masa pubertas dan 

interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri siswa kelas VII SMP 

Negeri 4 Amuntai. 

Tabel 2.3 

Kriteria Penilaian deskripsi Persepsi Siswa Terhadap Masa 

Pubertas dan Interaksi Teman Sebaya dengan Penyesuaian Diri 

Variabel Posisi rata-rata hitung Keterangan 

X1, X2, Y 

Mi + 1 Sdi ke atas Tinggi/ Baik 

Mi – 1 Sdi s.d. Mi + 1 Sdi Sedang/ Cukup 

Mi – 1 Sdi ke bawah Rendah/ Kurang 

 

2. Uji Persyaratan Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang 

diperoleh berasal dari sampel yang berdistribusi normal atau tidak. 

Hal ini penting dalam upaya prediksi penyelesaian dan merupakan 

tuntunan yang dipersyaratkan untuk analisis lebih lanjut. Uji 

normalitas dapat dilakkan dengan Microsoft Exel dan SPPS 

(Statistical Product and Service Solution). Banyak cara yang dapat 

digunakan untuk melakukan pengujian normalis sampel, namun 

didalam tulisan ini hanya akan disajikan dua macam cara pengujian, 

yaitu normalitas dengan kertas probabilitas normal dan dengan 

rumur Chi-Kuadrat (Arikunto, 2006: 314-315). 

b. Uji Homogenitas 

 Disamping pengujian terhadap normal atau tidaknya distribusi 

data pada sampel, perlu kiranya peneliti melakukan pengujian 

terhadap kesamaan (homoginitas) beberapa bagian sampel, yakni 

seragam atau tidaknya variasi sampel-sampel yang diambil dari 

populasi yang sama. Pengujian homogenitas sampel menjadi sangat 

penting apabila peneliti bermaksud melakukan generalisasi untuk 
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hasil penelitiannya serta penelitian yang data penelitiannya diambil 

dari kelompok-kelompok  terpisah yang berasal dari satu populasi 

(Arikunto, 2006: 320-321). 

c. Linearitas Instrumen 

 Uji linearitas dilakukan untuk menguji apakah data antara 

variabel linear atau tidak. Hal ini penting khususnya untuk analisis 

korelasional karena asumsi dasar analisis korelasi adalah linear. 

Artinya apabila salah satu variabel meningkat/naik maka variabel 

lain juga ikut naik dan sebaliknya. 

3. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antara 

variabel, meliputi: 

a. Perhitungan Nilai Koefisien Korelasi 

 Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi product 

moment untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antara masing-

masing variabel bebas dengan variabel terikat dan apabila ada 

seberapa erat hubungan dan berarti tidaknya hubungan itu maka 

digunakan teknik korelasi product moment dari Karl Person. 

Rumusnya adalah: 

 

 Keterangan: 

rx3 = Koefiesien Korelasi validitas product moment 

N = Jumlah responden 

Y = Skor total responden 

X = Skor item soal (Suharsimi, Arikunto, 2010: 213). 
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 Setelah diperoleh harga koefisien korelasi (  ) dari 

hasil perhitungan, kemudian dibandingkan dengan harga r pada 

tabel product moment dengan taraf signifikan 5%. Jika n lebih besar 

dari r pada tabel maka dikatakan terdapat hubungan atau korelasi. 

1) Menguji hubungan dengan menggunakan tabel harga kritik r 

product moment pada taraf signifikan 1%. 

2) Menentukan tinggi rendahnya kolerasi antar variabel 

menggunakan interpretasi koefisien korelasi yang diperoleh. 

 Analisis koefisien korelasi product moment digunakan untuk 

menguji hipotesis 1 yang diajukan. Setelah diperoleh harga 

koefisien korelasi ( ), kemudian harga koefisien korelasi product 

moment tersebut di interprestasikan ke tabel nilai r. 

Tabel 4 

Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800-1,000 Sangat Tinggi 

Antara 0,600-0,799 Tinggi 

Antara 0,400-0,599 Cukup 

Antara 0,200-0,399 Rendah 

Antara 0,000-0,199 Sangat Rendah 

Modifikasi (Suharsimi Arikunto, 2006: 276). 

 

b. Korelasi berganda  

 Untuk mengetahui korelasi secara bersama-sama sekaligus 

antara dua variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini 

maka digunakan teknik korelasi berganda. 

 

 



21 
 

Rumusnya adalah: 

 

Keterangan: 

  Ryx1x2 = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 

      Secara bersama-sama dengan variabel Y 

  ryx1 = Korelasi product moment antara X1 

      dengan Y 

  ryx2 = Korelasi product moment antara X2 

      dengan Y 

  rx1x2 = Korelasi product moment antara X1 dengan 

      X2 (Sugiyono, 2010:233). 

 

H. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 Persiapan penelitian harus terlebih dahulu disiapkan sebelum kegiatan 

penelitian dilakukan. Hal ini terkait dengan subjek dan tempat penelitin 

dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan karya tulis ini. 

Sebelumnya dilakukan observasi penjajakan pendahuluan di SMP Negeri 4 

Amuntai melalui kegiatan studi pendahuluan. Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui kemungkinan adanya masalah mengenai persepsi terhadap 

masa pubertas dan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri yang 

sering terjadi pada diri siswa pada umumnya. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan dikonsultasikan dengan 

peneliti yang laun maka dilakukanlah penelitian yang berjudul “Hubungan 

Persepsi Siswa Terhadap Masa Pubertas dan Interaksi Teman Sebaya 

dengan Penyesuaian Diri di SMP Negeri 4 Amuntai”. 

 Sebelum dilakukan penelitian terhadap sampel, terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen terhadap sampel berbeda 

yaitu dengan membagikan angket kepada 32 orang siswa di SMP Negeri 4 
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Amuntai pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 pada pukul 11:20 pagi 

dan didapatkan hasil 49 soal yang valid dari 72 soal angket persepsi siswa 

terhadap masa pubertas dan 41 angket yang valid dari 60 soal angket 

interaksi teman sebaya dan 43 angket yang valid dari 60 soal angket 

interaksi teman sebaya dan 43 angket yang valid dari 60 soal angket 

penyesuaian diri. Adapun tujuan dari uji instrumen penelitian ini adalah 

untuk melihat ketepatan dan tingkat kepercayaan data. 

 Setelah didapatkan hasil uji validitas dan reliabilitas angket maka 

angket tersebut sudah siap untuk dibagikan kepada sampel. Adapun 

persiapan penelitian meliputi kegiatan-kegiatan agar penelitian dapat 

terlaksana adalah sebagai berikut: 

1. Pada tanggal 24 Juni 2014, peneliti meminta surat rekomendasi 

kepada Dekan FKIP UNLAM yang ditujukan kepada Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Amuntai. 

2. Pada tanggal 26 Juni 2014, surat rekomendasi dari Dekan FKIP 

UNLAM terbit dengan Nomor 1179/UN8.1.2/PL/2014. 

3. Pada tanggal 20 Juli 2014, peneliti meninta surat rekomendasi kepada 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Amuntai. 

4. Pada tanggal 21 Juli 2014, surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Amuntai terbit dengan Nomor: 070/1052-1/Disdik/2014. 

5. Pada tanggal 11 Agustus 2014, surat rekomendasi tersebut 

disampaikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Amuntai. 

6. Selanjutnya meminta izin kepada kepala sekolah yang bersangkutan 

untuk melakukan penelitian di sekolah yang dituju dengan 

menunjukkan surat izin penelitian dari fakultas dan dinas pendidikan 

kota Amuntai Kepala sekolah memberikan wewenang kepada waka 

kurikulum untuk memantau dan mengatur kegiatan penelitian. 

 Setelah mendepatkan persetujuan dari kepala SMP Negeri 4 Amuntai, 

maka dilaksanakan penelitian untuk pengumpulan data yang dimulai dari 

tanggal 12 dan 13 Agustus. Pengumpulan data ini dengan cara membagikan 

angket kepada responden / siswa kelas VII dengan jumlah responden 108 
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siswa yang telah ditentukan secara purposive random sampling (acak 

bertujuan). Ditujukan kepada kelas VII A, VII B dan VII C. Tiap kelas di 

ambil seluruh siswa dan tiap angket berisi pertanyaan yang tujuannya untuk 

mengetahui gambaran persepsi siswa terhadap masa pubertas dan interaksi 

teman sebaya dengan penyesuaian diri, dan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan persepsi siswa terhadap masa pubertas dan interaksi teman 

sebaya dengan penyesuaian diri di SMP Negeri 4 Amuntai. 
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BAB III 

KEMAJUAN PENELITIAN 

 

A. Capaian Penelitian 

 Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-

bab terdahulu maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis persepsi siswa terhadap masa pubertas terhadap siswa 

cukup baik dengan interpretasi bahwa sebgaian besar siswa memiliki 

yang sedang dan tinggi, dengan keseluruhan jumlah frekuensi 104 siswa 

dengan prosentasi 77,68% dan sebagian kecil lagi rendah dengan 

keseluruhan 29 siswa dengan prosentasi 22,3%. Jadi secara umum 

tingkat persepsi siswa masa pubertas siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Amuntai cukup tinggi. 

2. Interaksi teman sebaya kelas VII di SMP Negeri 4 Amuntai 

dikategorikan sedang, rendah, dan sebagian kecil tinggi. Keseluruhan 

jumlah frekuensi 108 siswa dengan prosentasi 83% yang memiliki 

interaksi teman sebaya sedang dan tinggi dan sebagian kecil lagi 

memiliki tingkat tinggi dengan keseluruhan 22 siswa dengan prosentasi 

17%. Jadi secara umum tingkat interaksi teman sebaya siswa kelas VII 

SMP Negeri 4 Amuntai cukup tinggi. 

3. Penyesuaian diri kelas VII di SMP Negeri 4 Amuntai dikategorikan 

tinggi dan sedang, dan sebagian besar tinggi. Keseluruhan jumlah 

frekuensi 104 siswa dengan prosentasi 68% yang memiliki penyesuaian 

diri tinggi dan sedang dan sebagian kecil lagi memiliki tingkat tinggi 

dengan keseluruhan 33 siswa dengan prosentasi 31%. Jadi secara umum 

tingkat interaksi teman sebaya kelas VII SMP Negeri 4 Amuntai tinggi. 

4. Adanya korelasi persepsi siswa terhadap masa pubertas dengan 

penyesuaian diri individu memiliki positif maupun negatif terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Melalui persepsi 

manusia terus-menerus menerima masukan atau informasi kedalam 

otanya, hubungan itu lewat indera penglihatan maupun pendengaran. 
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Perubahan-perubahan yang dialami pada individu tersebut dalam masa 

pubertasnya itu dianggap sebagai periode tumpang tindih karena 

mencakup masa akhir kanak-kanak dan masa remaja. Masa puber 

ditandai dengan pertumbuhan yang pesat dan perubahan yang mencolok 

terutama pada ukuran tubuh, proporsi tubuh dan kematangan organ 

seksual. Pertumbuhan berat badan tidak hanya karena bertambahnya 

lemak, tetapi juga tulang dan jaringan otot yang bertambah besar. Hal 

ini menyebabkan kegemukan yang terjadi pada remaja. Remaja putri 

lebih rentan akan kegemukan dan obesitas dibandingkan remaja putra, 

karena remaja putra mempunyai kesempatan lebih banyak untuk 

menyesuaikan diri terhadap kenaikan erat badan dan tertarik untuk 

membentuk otot dan berolahraga dan apabila penyesuaian dirinya 

negatif maka tidak baguslah penyesuaian diri siswa. Dengan hal itu 

apakah mereka menanggapi perubahan-perubahan yang ada pada 

dirinya tersebut secara positif atau negatif. 

5. Adanya korelasi antara interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri. 

Apabila ada siswa yang interaksi teman sebayanya positif terhadap 

masa pubertasnya maka penyesuaian diri siswa sangat lah bagus tetapi 

apabila siswa yang memiliki interaksi teman sebaya yang negatif pasti 

penyesuaian diri sisw sangatlah tidak bagus karena interaksinya pun 

sudah kelihatan tidak bagus apabila terhadap penyesuaian dirinya. 

6. Adanya korelasi positif yang signifikan antara persepsi siswa terhadap 

masa pubertas dan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri. 

Dengan ini hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan adanya hubungan 

yang signifikan antara persepsi siswa terhadap masa pubertas dan 

interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri siswa ini dapat 

diterima. Sedangkan hipotesis nolnya (Ho) menyatakan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara persepsi siswa terhadap masa pubertas 

dan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri ini ditolak. 

Hubungan tersebut dikatakan positif, dengan kata lain apabila siswa 

memiliki persepsi siswa terhadap masa pubertas yang tinggi (positif) 
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maka interaksi teman sebaya dan penyesuaian diri positif, sebaliknya 

jika siswa memiliki persepsi siswa terhadap masa pubertas yang rendah 

(negatif) maka interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri akan 

semakin rendah. 

7. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Eka Paksi Diyah Prasetyaningsih 

(2009/2010), penelitian ini berangkat dari fenomena penyesuaian diri 

siswa dalam pergaulan di sekolah SMP yang cenderung maladjustment. 

Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidakmampuan siswa dalam 

melakukan penyesuaian diri dalam pergaulan di sekolah. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa “Layanan Informasi Pribadi 

Sosial efektif untuk Meningkatkan Diri dalam Pergaulan di Sekolah 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen tahun 

Ajaran 2009/2010” 

 

B. Kendala dan Potensi Penyesuaian Penelitian 

 Dari permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 

penelitian yang mengenai hubungan persepsi siswa terhadap masa pubertas 

dan inteaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri kelas VII di SMP Negeri 

4 maka diajukan beberapa saran agar dapat bermanfaat di bidang 

pendidikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Sekolah 

Saran untuk sekolah yaitu diharapkan agar lebih melibatkan bimbingan 

dan konseling sebagai saran penunjang keberhasilan siswa untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam membantu siswa membentuk 

persepsi siswa terhadap masa pubertas yang positif. 

2. Guru dan Wali Kelas 

Saran bagi guru yaitu agar memaksimalkan kinerjanya dalam mengajar 

siswa dengan cara memberikan bimbingan belajar diluar jam pelajaran 

serta berkerjasama dengan konselor diluar jam pelajaran serta 

berkerjasama dengan konselor sekolah dalam membantu memantau 
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perkembangan peserta didiknya dan menyesuaikan permasalahan yang 

berkenaan kondisi siswa dalam meningkatkan persepsi siswa terhadap 

masa pubertas yang positif untuk mengurangi interaksi teman sebaya 

dan penyesuaian diri. 

3. Konselor Sekolah 

Saran bagi konselor yaitu dapat lebih memperhatikan anak didiknya 

bersedia mengarakan siswa untuk dapat memiliki persepsi siswa 

terhadap masa pubertas yang positif sehingga interaksi teman sebaya 

dan penyesuaian diri siswa positif yaitu dengan cara memberikan 

layanan informasi mengenai persepsi siswa terhadap masa pubertas 

yang positif agar siswa dapat lebih memahami tentang dirinya, konselor 

juga perlu memberikan stimulus berupa kasus yang membutuhkan 

pemecahan masalah. Sehingga siswa bertantang dan kemudian terlatih 

untuk menyesuaikan masalah yang ada dalam dirinya maka persepsi 

siswa terhadap masa pubertas siswa akan menjadi lebih positif. 

4. Siswa 

Dari kesimpulan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan 

antara persepsi siswa terhadap masa pubertas dan interaksi teman 

sebaya dengan penyesuaian diri. Siswa diharapkan bisa lebih 

memahami dirinya dan memiliki persepsi terhadap masa pubertasnya 

yang positif sehingga dapat memperkuat persepsi terhadap masa 

pubertas dan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri yang tidak 

dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain yaitu dengan cara 

menyalurkan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri ke 

aktivitas yang positif. 

5. FKIP UNLAM 

Sebagai informasi data ilmiah. Dalam rangka penembangan ilmu 

pengetahuan dan kualitas pendidikan serta dapat dijadikan bahan 

pengamatan untuk penelitian selanjutnya. 
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6. Peneliti Selanjutnya 

Mengontrol faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi siswa 

terhadap masa pubertas dan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian 

dirinya siswa dalam lingkungannya. Menggunakan subjek penelitian 

yang mencakup lebih luas untuk dibandingkan hasilnya, seperti dari 

berbagai MA maupun SMA. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Deskripsi Rancangan Penelitian 

 Menurut (Margono, 2010: 100) rancangan penelitian adalah 

keseluruhan proses pemikiran dan penentuan matang tentang hal-hal yang 

dapat dilakukan. Rancangan penelitian merupakan landasan berpijak serta 

dapat pula dijadikan dasar penelitian bagi penelitian itu sendiri mampu 

orang lain terhadap kegiatan penelitian. Dengan, rancangan penelitian 

bertujuan memberi tanggung jawab terhadap langkah yang akan di ambil. 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode korelasi 

yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-

variasi pada suatu faktor berkaitan/berhubungan dengan variasi-variasi 

pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi (Suryabrata, 

2011: 82). Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

korelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

variable yaitu antara perepsi terhadap masa pubertas dan interaksi teman 

sebaya dengan penyesuaian diri. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menentukan keterangan 

mengenai apa iuang ingin kita ketahui. Pada umumnya penelitian kuantitatif 

dapat dilaksanakan juga sebagai penelitian pemerian atau penelitian 

deskriptif. Penelitian kuantitatif dapat pula berupa penelitian hubungan atau 

penelitian korelasi, penelitian kuasi-eksperimental, dan penelitian 

eksperimental (Margono, 2010: 105-106). 

2. Hasil Pengolahan dan Analisis Data 

 Dari hasil perhitungan menggunakan bantuan komputer program 

Microsoft Excel dan SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 

22 per item, diketahui dari variabel persepsi siswa terhadap masa pubertas 

dari 72 total item pertanyaan ada 49 butir item yang vaild. Sedangkan 23 
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butir item yang valid akhirnya harus di drop, dan dari variabel interaksi 

teman sebaya dari 60 total item pertanyaan ada 41 butir item yang valid, 

sedangkan 19 butir item yang tidak valid akhirnya harus di drop, sedangkan 

dari variabel penyesuaian diri dari 60 total item pertanyaan ada 43 butir item 

yang valid, sedangkan 18 butir item yang tidak valid akhirnya harus di drop. 

Dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Validitas Soal Angket 

Variabel Persepsi Siswa Terhadap Masa Pubertas 

Nomor Soal Nilai Keterangan 

1.  0.391 Valid 

2.  0.786 Valid 

3.  0.528 Valid 

4.  -0.238 Drop 

5.  0.155 Drop 

6.  0.420 Valid 

7.  0.582 Valid 

8.  0.582 Valid 

9.  0.336 Drop 

10.  0.663 Valid 

11.  0.383 Drop 

12.  0.518 Valid 

13.  0.336 Drop 

14.  0.390 Valid 

15.  0.556 Valid 

16.  -0.048 Drop 

17.  0.663 Valid 

18.  -0.187 Drop 

19.  0.371 Valid 

20.  0.786 Valid 

21.  0.582 Valid 

22.  0.420 Valid 

23.  -0.050 Drop 

24.  0.786 Valid 

25.  0.663 Valid 

26.  0.582 Valid 

27.  0.391 Valid 

28.  0.786 Valid 

29.  0.582 Valid 

30.  0.518 Valid 

31.  0.098 Drop 
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32.  0.663 Valid 

33.  0.786 Valid 

34.  0.320 Drop 

35.  0.582 Valid 

36.  0.420 Valid 

37.  0.248 Drop 

38.  0.580 Valid 

39.  0.437 Valid 

40.  0.382 Valid 

41.  0.336 Drop 

42.  0.528 Valid 

43.  -0.007 Drop 

44.  0.582 Valid 

45.  0.371 Valid 

46.  0.196 Drop 

47.  0.786 Valid 

48.  0.032 Drop 

49.  0.663 Valid 

50.  0.429 Valid 

51.  0.297 Drop 

52.  0.518 Valid 

53.  0.028 Drop 

54.  0.683 Valid 

55.  0.663 Valid 

56.  0.484 Valid 

57.  0.032 Drop 

58.  0.321 Drop 

59.  0.556 Valid 

60.  0.367 Valid 

61.  0.786 Valid 

62.  0.582 Valid 

63.  0.137 Drop 

64.  0.137 Drop 

65.  0.683 Valid 

66.  0.329 Drop 

67.  -0.356 Valid 

68.  0.528 Valid 

69.  -0.145 Drop 

70.  0.786 Valid 

71.  0.786 Valid 

72.  0.371 Valid 

Jumlah Item 
Valid = 49 

Drop = 23 
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Tabel. 4.2 

Validitas Soal Angket 

Variabel Interaksi Teman Sebaya 

 

Nomor Nilai r Keterangan 

1.  0.281 Drop 

2.  0.450 Valid 

3.  0.014 Drop 

4.  0.235 Drop 

5.  0.530 Valid 

6.  -0.107 Drop 

7.  0.541 Valid 

8.  0.530 Valid 

9.  0.139 Drop 

10.  0.775 Valid 

11.  0.687 Valid 

12.  0.240 Drop 

13.  0.687 Valid 

14.  0.584 Valid 

15.  0.658 Valid 

16.  0.425 Valid 

17.  0.411 Valid 

18.  0.122 Drop 

19.  0.556 Valid 

20.  0.550 Valid 

21.  0.664 Valid 

22.  0.374 Valid 

23.  -0.189 Drop 

24.  0.496 Valid 

25.  0.634 Valid 

26.  0.420 Valid 

27.  0.342 Drop 

28.  0.405 Valid 

29.  0.568 Valid 

30.  0.169 Drop 

31.  0.530 Valid 

32.  0.411 Valid 

33.  0.268 Drop 

34.  0.687 Valid 

35.  0.126 Drop 

36.  0.638 Valid 

37.  0.687 Valid 

38.  0.252 Drop 

39.  0.413 Valid 
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40.  0.202 Drop 

41.  0.551 Valid 

42.  0.476 Valid 

43.  0.450 Valid 

44.  0.050 Drop 

45.  0.687 Valid 

46.  0.584 Valid 

47.  0.541 Valid 

48.  -0.238 Drop 

49.  0.687 Valid 

50.  0.103 Drop 

51.  0.424 Valid 

52.  0.441 Valid 

53.  0.548 Drop 

54.  0.538 Valid 

55.  0.115 Drop 

56.  0.687 Valid 

57.  0.059 Drop 

58.  0.379 Valid 

59.  0.635 Valid 

60.  0.688 Valid 

Jumlah Item 
Valid = 41 

Drop = 19 

 

Tabel. 4.3 

Validitas Angket 

Variabel Penyesuaian Diri 

 

Nomor Nilai r Keterangan 

1.  0.694 Valid 

2.  0.023 Drop 

3.  0.354 Valid 

4.  0.089 Drop 

5.  0.598 Valid 

6.  0.405 Valid  

7.  0.559 Valid 

8.  0.175 Drop 

9.  0.471 Valid 

10.  0.487 Valid 
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11.  0.411 Valid 

12.  0.515 Valid 

13.  0.422 Valid 

14.  0.694 Valid 

15.  0.634 Valid 

16.  0.406 Valid 

17.  0.262 Drop 

18.  0.608 Valid 

19.  0.471 Valid 

20.  0.054 Drop 

21.  0.505 Valid 

22.  0.532 Valid 

23.  0.475 Valid 

24.  0.506 Valid 

25.  0.532 Valid 

26.  0.475 Valid 

27.  0.365 Valid 

28.  0.506 Valid 

29.  0.694 Valid 

30.  0.530 Valid 

31.  0.051 Drop 

32.  0.452 Valid 

33.  0.422 Valid 

34.  -0.146 Drop 

35.  0.393 Valid 

36.  0.227 Drop 

37.  0.506 Valid 

38.  0.268 Drop 

39.  0.634 Valid 

40.  0.236 Drop 

41.  0.604 Valid 

42.  0.051 Drop 

43.  0.483 Valid 

44.  0.515 Valid 

45.  0.324 Drop 

46.  -0.051 Drop 

47.  0.354 Valid 

48.  0.530 Valid 

49.  0.037 Drop 

50.  0.471 Valid 

51.  0.418 Valid 

52.  0.515 Valid 

53.  0.485 Valid 

54.  0.178 Drop 
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55.  0.694 Valid 

56.  -0.051 Drop 

57.  0.492 Valid 

58.  -0.269 Drop 

59.  0.418 Valid 

60.  0.354 Valid 

Jumlah Item 
Valid = 43 

Drop = 17 

  

 Adapun penghitungan hasil realiabilitas angket persepsi siswa 

terhadap masa pubertas dan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri 

dari perhitungan menggunakan komputer dengan bantuan Program 

Microsoft Excel dan SPPS (Statistical Product and Service Soluiton) veri 

22 diperoleh Alpha Cronbach-nya sebesar 0,962 untuk angket persepsi 

siswa terhadap masa pubertas dan nilai alpha cronbach interaksi teman 

sebaya 0,952 dengan nilai alpha cronbach penyesuaian diri 0,940 lebih 

besar dari r tabel pada taraf kepercayaan 95% maka dapat disimpulkan 

bahwa butir-butir instrumen reliabel. 

 

C. Paparan Data Pelaksanaan 

1. Persepsi Siswa Terhadap Masa Pubertas 

 Berdasarkan data responden pada variabel persepsi siswa 

terhadap masa pubertas dibagi dalam deskriptor yaitu terdiri dari : (a) 

badan terlalu kurus, (b) badan terlalu gemuk, (c) badan proposional, (d) 

minder, (e) kecanggungan dan kekakuan, (f) menarik diri, (g) 

pinggul/otot, (h) payudara/jakun, (i) rambut halus pada daerah vital, (j) 

kulit tubuh kasar, (k) suara, (i) haid/mimpi basah yang kemudian 

dijumlahkan dalam bentuk skor. 

Tabel 4.4 

Rata-rata Skor Persepsi Siswa Terhadap Masa Pubertas 

No. Deskripto Rata-rata Rata-Rata 

1.  Badan terlalu kurus 2.0 
176 

2.  Badan terlalu gemuk 2.0 
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3.  Badan proposional 1.4 

4.  Minder 2.2 

5.  Kecanggungan & kaku 2.28 

6.  Menarik diri 1.99 

7.  Pinggul/ otot 2.1 

8.  Payudara/ jakun 1.51 

9.  Rambut halus di daerah vital 2.02 

10.  Kulit tubuh kasar 1.81 

11.  Suara 1.49 

12.  Haid/ mimpi basah 2.52 

  

 Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

total Persepsi siswa terhadap masa pubertas adalah sebesar 1,76. 

Dengan membandingkan skor rata-rata indikator 3, 8, dan 11 

menunjukkan lebih rendah dari skor rata-rata total. Hal ini dapat 

diartikan siswa masih banyak memiliki persepsi siswa terhadap masa 

pubertas yang rendah (negatif) ada indikator tersebut. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah pada badan proposional, komponen ini dirasa perlu 

karena dinilai paling rndah dibandingkan unsur lain, yaitu 1.43. 

 Pada indikator, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 12 menunjukkan sebagian 

besar siswa memiliki persepsi siswa terhadap masa pubertas yang baik 

(positif) pada badan terlalu kurus, badan terlalu gemuk, minder, 

kecanggungan dan kekakuan, menarik diri, pinggul/otot, rambut halus 

pada daerah vital, kulit tubuh kasar dan haid/mimpi basah. 

 Tanggapan responden-responden itu juga dapat dihitung dari 

beberapa item disatukan menjadi satu variabel yang dinamakan variabel 

X1yaitu variabel Persepsi siswa terhadap masa pubertas yang diolah 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Nilai Range, Minimum, Sum, Mean, Standar Deviasi dan Varian 

Variabel Persepsi Siswa Terhadap Masa Pubertas 

Desciptive Statistics 

 

 N Range Min Max Sum Mean SD Variance 

VAR0000 

l 

10 

4 

43.00 127.00 170.00 15248.00 146.6154 13.03714 169.967 

Sumber: data primer diolah tahun 2013 

 Berdasarkan data tersebut di atas dapat ditentukan: Jumlah Kelas 

Interval (K) dengan rumus Sturgess. 

 K  = 1 + 3,3 log n (n: Jumlah Sampel) 

 K  = 1 + 3,3 log 104 

 K  = 1 + 3. 3. 2,01 

   = 1 + 6,63 = 7,6 

 Untuk menghitung panjang interval (i) adalah sebagai berikut : 

1 = R/N 

= 
1−(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚)

𝐾
 = 

1+(170−117)

7,6
 = 5,7 = 6 

Tabel 4.6 

Tabel Distribui Persepsi Siswa Terhadap Masa Pubertas (X1) 

Kelas 

Interval 

Nilai Tengah 

(X1) 

Frekuensi 

(F) 

Frekuensi Relatif 

(F) % 

127 – 132  130 18 17,3% 

133 – 138  136 14 13,4% 

139 – 144  142 24 23,0% 

145 – 150 148 6 5,7% 

151 – 156  154 18 17,3% 

157 – 162  160 6 5,7% 

163 – 168  166 12 11,5% 

169 – 175  173 6 5,7% 

Jumlah 104 100% 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat diketahui dari interval terendah 

sampai interval yang tertinggi. Skor Persepsi Siswa Terhadap masa 

Pubertas pada kelas interval pertama skor 127-132 adalah 17,3% dengan 
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frekuensi 18 responden. Kelas interval kedua skor 133-138 adalah 

13,4% dengan frekuensi 14 responden. Kelas interval yang ketiga skor 

139 – 144 adalah 23,0% dengan frekuensi 24 responden. Kelas interval 

yang keempat skor 145 – 150 adalah 4,7% dengan frekuensi 6 

responden. Kelas interval kelima skor 151 – 156 adalah 17,3% dengan 

frekuensi 18 responden. Kelas interval keenam adalah 157 – 162 adalah 

5,7% dengan frekuensi 6 responden. Kelas interval ketujuh 163 – 168 

adalah 11,5% dengan frekuensi 12 responden. Dan kelas interval 

kedelapan dengan skor 169 – 175 adalah 5,7% dengan frekuensi 6 

responden. 

 Kecenderungan persepsi siswa terhadap masa pubertas di SMP 

Negeri 4 Amuntai selain dapat ditampilkan pada daftar distribusi 

frekuensi juga dapat dilakukan dengan pengkategorian tingkat 

kecenderungannya. Untuk keperluan ini digunakan skor rata-rata ideal 

(Mi) dan skor simpangan baku ideal (Sdi) sebagai kriteria. 

Kecenderungan persepsi siswa terhadap masa pubertas dibagi menjadi 

tiga item kategori sebagai berikut : 

 Jumlah item pertanyaan ada 49 buah. Pilihan jawaban terendah 1 

dan tertinggi 4, sehingga:  

Nilai terendah ideal : 1 x 49 = 49 

Nilai tertinggi ideal : 4 x 49 = 196 

Mi = ½ (nilai terendah ideal) + (nilai tertinggi ideal) 

 = ½ (49 + 196) = 122,5 

Sdi = ⅙ (nilai ideal tertinggi) – (nilai ideal terendah) 

 = ⅙ (196 – 49) = 24,5 

Mi + Sdi = 122.5 + 24,5 = 147 

Mi – Sdi = 122,5 – 49 = 73,5 

 Berdasarkan nilai Mi dan Sdi, maka skor Persepsi Siswa Terhadap 

Masa Pubertas dapat dikelompokkan sebagai berikut:  
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Tabel 4.7 

Kelompok Skor persepsi terhadap masa pubertas (X1) 

Interval Frekuensi (F) 
Frekuensi Relatif (F) 

% 
Klasifikasi 

147 ke atas 

70 – 147 

70 ke bawah 

42 

62 

0 

40,38% 

59,61% 

0% 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Jumlah 104 100%  

 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian kecil siswa 

memiliki skor pada kelompok 147 ke atas dengan prosentase 40,38% 

dan sebagian besar memiliki skor pada kelompok 70 – 147 dengan 

prosentase 59,61%. Hal ini menunjukkan Persepsi Siswa Terhadap 

Masa Pubertas siswa di SMP Negeri 4 Amuntai tergolong pada 

klasifikasi sedang. 

 

2. Deskripsi Interaksi Teman Sebaya 

 Berdasarkan data responden pada variabel interaksi teman sebaya 

dibagi dalam subvariabel yaitu terdiri dari: (a) pemikiran yang sama, (b) 

sikap yang sama, (c) keinginan yang sama, (d) cocok untuk berteman, 

(e) saling bertukar pendapat, (f) mempunyai kegemaran yang sama, (g) 

saling percaya, (h) ketergantungan, (i) saling tolong menolong, (j) 

merasa memiliki yang kemudian dijumlahkan dalam bentuk skorr. 

 Gambaran interaksi teman sebaya itu secara terperinci dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 

Rata-rata Skor Interaksi Teman Sebaya 

No. Deskriptor 
Rata-rata 

komponen 
Rata-rata 

1. 

 

Pemikiran yang sama 

 

0.95 
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2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10 

Sikap yang sama 

 

Keinginan yang sama 

 

Cocok untuk berteman 

 

Saling bertukar pendapat 

 

Mempunyai kegemaran yang 

sama 

 

Saling percaya 

 

Ketergantungan 

 

Saling tolong menolong 

 

Merasa memiliki 

 

1.84 

 

2.49 

 

2.56 

 

2.05 

 

1.95 

 

 

1.93 

 

1.51 

 

2.68 

 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00 

 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

total interaksi teman sebaya sebsar 2.00. Dengan membandingkan skor 

rata-rata indikator 1, 2, 6, 7, dan 8 menunjukkan lebih rendah dari skor 

rata-rata total. Hal ini dapat diartikan siswa masih banyak memiliki 

interaksi teman sebaya yang tinggi pada indikator tersebut. Hal yang 

diperhatikan adalah pemikiran yang sama komponen ini dirasa perlu 

karena dinilai paling rendah dibandingkan unsur lain yaitu 0,95 

 Pada indikator 3, 4, 5, 9 dan 10 menunjukkan sebagian besar siswa 

memiliki interaksi teman sebaya yang tinggi dalam hal keinginan yang 

sama, cocok untuk berteman, saling bertukar pendapat, saling tolong 

menolong dan merasa memiliki. 

 Tanggapan responden-responden itu juga dapat dihitung dari 

beberapa item disatukan menjadi satu variabel yang dinamakan variabel 

X2 yaitu interaksi teman sebaya yang diolah dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Nilai range, minimum, maximun, sum, mean, strandar deviasi dan varian 

Variabel Interaksi Teman Sebaya 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

VAR0001 

Valid N 

(listwise) 

104 

104 
45.00 94.00 139.00 12529.00 120.4712 8.28961 68.718 

 

 Berdasarkan data tersebut di atas dapat ditentukan: Jumlah kelas 

Interval (K) dengan rumus Sturgess. 

 K  = 1 + 3,3 log n (n: Jumlah Sampel) 

 K = 1 + 3,3 log 104 

 K = 1 + 3,3. 2,01 = 1 + 6,63 = 7,6 

 Untuk menghitung penjang interval (i) adalah sebagai berikut: 

 I  = R/N 

   = 
1+ (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚)

𝐾
 = 

1+ (139−94)

7,6
 = 6,05 = 6 

Tabel 4.10 

Tabel Distribusi Frekuensi Interaksi  

Teman Sebaya (X) 

Kelas 

Interval 

Nilai tengah 

(X1) 

Frekuensi 

(F) 

Frekuensi Relatif 

(F) % 

94 – 99  97 2 1,92 

100 – 105  103 1 0,96 

106 – 111  109 5 4,8% 

112 – 117  115 31 29,8 

118 – 123  121 35 33,6 

124 – 129   127 14 13,4 

130 – 135  133 11 10,5 

136 – 141  139 5 4,8% 

Jumlah 104 100% 

 Berdasarkan tabel 4.0 maka dapat diketahui dari interval terendah 

sampai interval terttinggi. Skor Interaksi Teman Sebaya pada kelas 
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interval pertama skor 94-99 adalah 1,92% dengan frekuensi 2 

responden. Kelas interval kedua skor 100-105 adalah 0,96% dengan 

frekuensi 1 responden. Kelas interval yang ketiga skor 106-111 adalah 

4,8% dengan frekuensi 5 responden. Kelas interval yang keempat skor 

112-117 adalah 29,8% dengan frekuensi 31 responden. Kelas interval 

kelima skor 118-123 adalah 33,6% dengan frekuensi 35 responden. 

Kelas interval keenam 124-129 adalah 13,4 dengan frekuensi 14 

responden. Kelas interval ketujuh 130-135 adalah 10,5% dengan 

frekuensi 11 responden. Kelas interval kedelapan 136-14 adalah 4,8% 

dengan frekuensi 5 responden. 

 Kecenderungan interaksi Teman Sebaya di SMP Negeri 4 

Amuntai selain dapat ditampilkan pada daftar distribusi frekuensi juga 

dapat dilakukan pengkategorian tingkat kecenderungan. Untuk 

keperluan ini digunakan skor rata-rata ideal (Mi) dan skor simpangan 

baku ideal (Sdi) sebagai kriteria. Kecenderungan Interaksi Teman 

Sebaya dibagi menjadi tiga item kategori sebagai berikut: 

 Jumlah item pertanyaan ada 4 buah. Pilihan jawaban terendah 1 

dan tertinggi 4 , sehingga: 

 

Nilai terendah ideal : 1 x 41 = 41 

Nilai tertinggi ideal : 4 x 41 = 164 

 Mi = ½ (nilai terendah ideal) + (nilai tertinggi ideal) 

  = ½ (41 + 164) = 102.5 

 Sdi = ⅙ (nilai ideal tertinggi) – (nilai ideal terendah) 

  = ⅙ (164 – 41) = 20,5 

Mi + Sdi = 102,5 + 20,5 = 123 

Mi – Sdi = 20,5 – 102,5 = 85 

 

 Berdasarkan nilai Mi dan Sdi, maka skor interaksi teman sebaya 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Kelompok Skor Interaksi Teman Sebaya (X) 

Interval 
Frekuensi 

(F) 

Frekuensi Relatif 

(F) % 
Klasifikasi 

123 ke atas 

85 – 123  

85 ke bawah 

30 

74 

0 

28,84% 

71,15% 

0% 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Jumlah 10 100%  

 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian kecil siswa 

memiliki skor pada kelompok 123 ke atas dengn prosentase 28,84% dan 

sebagian besar memiliki skor pada kelompok 85 – 123 dengan 

prosentase 71,15%. Hal ini menunjukkan Interaksi Teman Sebaya siswa 

di SMP Negeri 4 Amuntai tergolong pada klasifikasi sedang. 

 

3. Deskripsi Penyesuaian Diri 

 Berdasarkan data responden pada variabel penyesuaian diri dibagi 

dalam subvariabel yaitu terdiri dari: (a) bisa menempatkan diri, (b) tidak 

segan untuk beteman, (c) saling menghormati, (f) memiliki kemampuan 

untuk beradaptasi dengan tekanan, (g) tidak lari dari kenyataan hidup, 

(h) memahami diri sendiri, (i) memiliki gambaran positif, (j) mampu 

mengekspresikan perasaan yang kemudian dijumlahkan dalam bentuk 

skor. 

 Gambaran penyesuaian diri itu sendiri secara terperincei dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Rata-rata Skor Penyesuaian Diri 

No. Deskriptor 
Rata-rata 

komponen 
Rata-rata 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10  

Bisa menempatkan diri 

 

Tidak segan untuk berteman 

 

Peduli terhadap orang lain 

 

Memiliki empati 

 

Saling menghormati 

 

Memiliki kekampuan untuk 

beradaptasi dengan tekanan 

 

Tidak lari dari kenyataan 

 

Memahami diri sendiri 

 

Memiliki gambaran diri 

 

Mampu mengekspresikan 

perasaan 

2,07 

 

2,53 

 

2,21 

 

2,66 

 

3,26 

 

1,78 

 

 

1,59 

 

1,75 

 

2,18 

 

1,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,19 

 

 Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-

rata total penyesuaian diri adalah sebesar 2,19. Dengan membandingkan 

skor rata-rata indikator 6, 7, 8 dan 10 menunjukkan lebih rendah dari 

skor rata-rata total. Hal ini dapat diartikan siswa masih banyak memiliki 

penyesuaian diri yang rendah pada indikator tersebut. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah tidak lari dari kenyataan hidup, komponen ini dirasa 

perlu karena dinilai paling rendah dibanding unsur lain yaitu 1,59. 

 Pada indikator 1, 2, 3, 4, 5, dan 9 menunjukkan sebagian besar 

siswa memiliki penyesuaian diri yang tinggi dalam hal bisa 

menempatkan diri, tidak segan untuk berteman, peduli terhadap orang 
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lain, memiliki empati, saling menghormati, dan memiliki gambaran diri 

positif.  

Tanggapan responden-responden itu juga dapat dihitung dari beberapa 

item disatukan menjadi satu variabel yang dinamakan variabel Y yaitu 

variabel penyesuaian diri yang diolah dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Nilai Range, minimum, maximum, sum, mean, standar deviasi dan 

varian Variabel Penyesuaian Diri 

Descriptive Statistics  

 N Range Min Max Sum Mean 
Std 

Deviation 
Variance 

VAR00001 

Valid N 

(listwise) 

104 

104 

40.00 119.00 159.00 14037.00 134.9712 8.91106 79.407 

 Berdasarkan data tersebut di atas dapat ditemukan : Jumlah Kelas 

Interval (K) dengan rumus Sturgess. 

K = 1 + 3,3 log n (n: Jumlah Sampel) 

K = 1 + 3,3 log 104 

K  = 1 + 3,3 . 2,01 = 1 + 6,63 = 7,6 

Untuk menghitung panjang interval (i) adalah sebagai berikut : 

I = R/N 

 = 
1+(𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚)

𝐾
 = 

1+(159−119)

7,6
 = 5,39 = 6 

Tabel 4.14 

Tabel Distribusi Frekuensi Penyesuaian Diri (Y) 

Kelas 

Interval 

Nilai tengah 

(X1) 

Frekuensi 

(F) 

Frekuensi Relatif 

(F) % 

119 – 124  122 11 10,5 

125 – 130  128 24 23,0 

131 – 136  134 28 26,9 

137 – 142  140 21 20,1 

143 – 148  146 10 9,6% 

149 – 154  152 8 7,6% 

155 – 160  158 2 1,9% 

Jumlah 104 100% 
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 Berdasarkan tabel 4.18 maka dapat diketahui dari interval 

terendah sampai interval yang tertinggi. Skor Penyesuaian Diri pada 

kelas interval pertama skor 119 – 124 adalah 10,5% dengan frekuensi 

11 responden. 

 Kelas interval kedua skor 125 – 130 adalah 23,0% dengan 

frekuensi 24 responden. Kelas interval yang ketiga skor 131 – 136 

adalah 26,9% dengan frekuensi 28 responden. Kelas interval yang 

keempat skor 137 – 142 adalah 20,1% dengan frekuensi 21 responden. 

Kelas interval kelima skor 124 – 148 adalah 9,6% dengan frekuensi 10 

responden. Kelas interval keenam adalah 149 – 154 adalah 7,6% dengan 

frekuensi 8 responden. Dan kelas interval ketujuh 155-160 adalah 1,9% 

dengan frekuensi 2 responden. 

 Kecenderungan Penyesuaian Diri di SMP Negeri 4 Amuntai selain 

dapat ditampilkan pada daftar distribusi frekuensi juga dapat dilakukan 

dengan pengkategorian tingkat kecendereungannya. Untuk keperluan 

ini digunakan skor rata=rata ideal (Mi) dan skor simpangan baku ideal 

(Sdi) sebagai kriteria. Kecenderungan Penyesuaian Diri dibagi menjadi 

tiga item kategori sebagai berikut: 

 Jumlah item pertanyaan ada 43 buah. Pilihan jawaban terendah 1 

dan tertinggi 4, sehingga: 

Nilai terendah ideal : 1 x 43 = 43 

Nilai tertinggi ideal : 4 x 43 = 172 

Mi =  ½ (nilai terendah ideal) + (nilai tertinggi ideal) 

 =  ½ (43 + 172) = 107,5 

Sdi =  ⅙ (nilai ideal tertinggi) – (nilai ideal terendah) 

 =  ⅙ (172 – 43) = 21,5 

Mi + Sdi  = 107,5 + 21,5 = 129 

Mi – Sdi  = 107,5 – 21,5 = 86 

 Berdasarkan nilai Mi dan Sdi, maka skor penyesuaian diri dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Kelompok Skor Penyesuaian Diri (Y) 

Interval Frekuensi 

(F) 

Frekuensi Relatif 

(F) % 

Klasifikasi 

129 ke atas 

86 – 129  

86 ke bawah 

71 

33 

0 

68,26% 

31,73% 

0% 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Jumlah 1 100%  

 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian kecil siswa 

memiliki skor pada kelompok 86 ke atas dengan prosentase 31,73% dan 

sebagian besar memiliki skor pada kelompok 129 dengan prosentase 

68,26%. Hal ini menunjukkan Penyesuian Diri Siswa di SMP Negeri 4 

Amuntai tergolong pada klasifikasi tinggi. 

 

D. Pembahasan 

1. Hubungan Persepsi Siswa terhadap Masa Pubertas (X) dengan 

Penyesuaian Diri (Y) 

 Menurut Slameto (2010: 102) Pesepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. 

Melalui persepsi manusia terus-meneruts mengadakan hubungan 

dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu 

indera penglihatan, pendengar, peraba, perasa dan pencium. 

 Pubertas adalah proses kematangan, hormonal dan pertumbuhan 

yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan 

karakteristik seks sekunder mulai muncul. Proses ini umumnya dibagi 

dalam tiga tahap, yaitu prapubertas, yaitu periode sekitar 2 tahun 

sebelum pbertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik 

yang menandakan kematangan seksual, ditandai dengan keluarnya 

darah menstruasi pertama kali pada remaja putri sedangkan remaja 

putra, indikasi kematangan seksualnya kurang jelas dan pascapubertas, 

merupakan periode 1 sampai 2 tahun setelah pubertas, ketika 
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pertumbuhan tulang telah lengkap dan berfungsi reproduksi terbentuk 

cukup baik. (Wong, 2009: 585)  

 Siswa yang berpersepsi positif terhadap masa pubertasnya seperti, 

siswa yang bisa menerima perubahan perubahan yang terjadi saat masa 

pubertasnya, misalnya pada perempuan saat pertama menstruasi tidak 

merasa takut, karena diberi penjelasan oleh orang tua nya. Pada laki laki, 

dia bisa menerima perubahan pada fisik misalnya tumbuhnya jakung 

dan berubahnya suara dan sedangkan yang berpresepsi negatif terhadap 

masa pubertasnya seperti, perempuan saat pertama kali menstruasi 

merasa sangat takut dan sampai sampai menangis, ini karena kurangnya 

informasi yang dia peroleh sehingga memandang mestruasi sebagai 

sesuatu yang sangat menakutkan. Ini juga terjadi pada perubahan 

fisiknya misalnya siswa yang berangan angan memiliki wajah dan body 

yang sempurna sebelum pubertas tetapi pada saat pubertas malah 

sebaliknya, hal ini membuat dia cenderung minder dan merasa malu 

dalam bergaul dengan teman temannya. Pada laki laki saat mimpi basah, 

ini juga terjadi pada perubahan fisiknya misalnya perubahan pada suara, 

ini malah bisa menjadi olok-olok bagi teman temannya, ini yang 

membuat perasaan malu pada dirinya.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari 104 

orang siswa yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 62 siswa yang 

memiliki persepsi siswa terhadap masa pubertasnya yang sedang yang 

ditunjukan dengan prosentasi 59,61% , kemudian 42 siswa yang 

memiliki persepsi siswa terhadap masa pubertas kategori tinggi dengan 

prosentasi 40,8% , kemudian ada 0 siswa yang memiliki tingkat persepsi 

siswa terhadap masa pubertas yang rendah dengan prosentasi 0%. 

 Perubahan-perubahan pada masa remaja akan mencapai 

keseimbangan yang bersifat individual, yang akhirnya mengalami 

kematangan secara fisilogis. Perubahan-perubahan yang terjadi 

menyebabkan kecanggungan bagi remaja karena harus menyesuaikan 

diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya serta 
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mengadakan penyesuaian-penyesuaian tingkah laku terhadap teman 

sebayanya, berinteraksi dengan teman sebayanya sangatlah penting 

untuk menunjang perkembangan remaja. (Manuaba, 2004 dalam KTI 

Shofia. 2012)  

 Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu mampu 

menyesuaiakan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, 

mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor 

lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses 

penyesuaian yang baik atau yang salah suai. (Sunarto dan Agung 

Hartono. 2008: 221)  

 Seseorang yang penyesuaian diri yang positif dia bisa menepatkan 

diri, mampu menyesuaikan diri sehingga dapat mencapai kepuasan 

dalam usaha memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, frustasi 

maupun konflik sedangkan penyesuaian diri yang negatif dapat 

berakibat buruk dimana seseorang tersebut memperlihatkan keadaan 

cemas, tertekan dan hambatan hubungan antar pribadi. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari 104 

orang siswa yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 33 siswa yang 

memiliki penyesuaian diri yang sedang yang ditunjukan dengan 

prosentasi 31,73%, kemudian 71 siswa yang memiliki konsep diri 

kategori tinggi dengan prosentasi 68,26%, kemudian ada 0 siswa yang 

memiliki tingkat konsep diri yang rendah dengan prosentasi 0%.  

 Kesimpulan dari hubungan antara persepsi siswa terhadap masa 

pubertas dan penyesuaian diri adalah dua hal tidak saling 

mempengaruhi, yang mana persepsi siswa terhadap masa pubertas yang 

positif yang mana siswa bisa menerima perubahan perubahan yang 

terjadi saat masa pubertasnya dan begitu juga pada laki-laki. Sedangkan 

persepsi siswa terhadap masa pubertas yang negatif pada perempuan 

saat pertama kali menstruasi merasa sangat takut dan sampai sampai 

menangis, ini karena kurangnya informasi yang dia peroleh sehingga 

memandang mestruasi sebagai sesuatu yang sangat menakutkan dan 
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laki-laki saat mimpi basah, ini juga terjadi pada perubahan fisiknya 

maka dia akan menjadi olok-olok bagi teman temannya. 

 Dari penelitian diatas menunjukan bahwa adanya korelasi atau 

hubungan yang signifikan antara persepsi siswa terhadap masa pubertas 

dan penyesuaian diri, yang dimaksud dengan signifikan yaitu seberapa 

besar kita mempercayai bahwa kesimpulan atau hasil statistik tersebut 

tepat sesuai dengan seberapa banyak kita boleh percaya.  

 Dalam penelitian diatas terdapat korelasi antara persepsi siswa 

terhadap masa pubertas siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Amuntai, 

diatas telah di simpulkan nilai sebesar -0,218 setelah itu di 

konsultasikan dengan r product moment, pada taraf kepercayaan 95% 

menunjukan bahwa -0,218 lebih besar dari r tabel 0,196 maka hipotesis 

nol (Ho) ditolak. Hal ini berarti adanya korelasi yang positif antara 

variabel X (persepsi siswa terhadap masa pubertas) dan variabel Y 

(penyesuaian diri). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis berbunyi: Ada hubungan antara persepsi siswa terhadap masa 

pubertas dan interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri di SMP 

Negeri 4 Amuntai telah terbukti atau diterima. Hubungan yang 

dimaksud arahnya bersifat positif, dengan kata lain: "Semakin tinggi 

persepsi siswa terhadap masa pubertas maka semakin tinggi interaksi 

teman sebaya dengan penyesuaian diri". 

 Hal ini sesuai dengan pernyataan Arikunto (2006: 248) yang 

menyatakah bahwa "arah korelasi dinyatakan dalam tanda + (plus) dan 

-  (minus). Tanda + menunjukkan adanya korelasi sejajar searah, dan 

tanda -  menunjukkan korelasi sejajar berlawanan arah". 

 

2. Hubungan Interaksi Teman Sebaya (X) dengan Penyesuaian Diri 

(Y) 

 Interaksi teman sebaya adalah individu yang tingkat dan 

kematangan dan umurnya kurang lebih sama. Teman sebaya 

menyediakan sarana untuk pertandingan secara sosial dan sumber 



51 
 

informasi tentang dunia di luar keluarga. Hubungan teman sebaya yang 

baik mungkin diperlukan untuk perkembangan sosial yang normal pada 

masa remaja. Ketidakmampian ramaja untuk “masuk” ke dalam suatu 

ingkungan sosial pada masa kanak kanak tau masa remaja dihubungan 

dengan berbagai masalah dan gangguan. (Ghufron&Risnawati. 2010: 

50)  

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari 104 

orang siswa yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 74 siswa yang 

memiliki interaksi teman sebaya yang sedang yang ditunjukan dengan 

prosentasi 71,15%, kemudian 30 siswa yang memiliki konsep diri 

kategori tinggi dengan prosentasi 28,84%, kemudian ada 0 siswa yang 

memiliki tingkat interaksi teman sebaya yang rendah dengan prosentasi 

0%. 

 Tekanan dari teman sebaya timbul apabila di mata si remaja teman 

tersebut sangat berperan. Teman atau orang yang berperan itu dianggap 

sebagai orang kuat, sehingga remaja bersangkutan merasa dirinya harus 

melakukan apa yang diperbuat temannya. Teman sebaya atau orang 

yang kuat dapat memberikan pengaruh yang negatif dan positif. Jika 

yang berperan memiliki sifat-sifat positif maka si remaja akan 

menerima pengaruh positif, begitu sebaliknya.  

 Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu mempu 

menyesuaiakan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, 

mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor- faktor 

lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses 

penyesuaian yang baik atau yang salah suai. (Sunarto dan Agung 

Hartono. 2002: 221). 

 Seseorang yang penyesuaian diri yang positif dia bisa menepatkan 

diri, mampu menyesuaikan diri sehingga dapat mencapai kepuasan 

dalam usaha memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, frustasi 

maupun konflik sedangkan penyesuaian diri yang negatif dapat 
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berakibat buruk dimana seseorang tersebut memperlihatkan keadaan 

cemas, tertekan dan hambatan hubungan antar pribadi. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari 104 

orang siswa yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 33 siswa yang 

memiliki penyesuaian diri yang sedang yang ditunjukan dengan 

prosentasi 31,73%, kemudian 71 siswa yang memiliki penyesuaian diri 

kategori tinggi dengan prosentasi 68,26%, kemudian ada 0 siswa yang 

memiliki tingkat konsep diri yang rendah dengan prosentasi 0%.  

 Kesimpulan dari hubungan antara interaksi teman sebaya dan 

Penyesuaian diri adalah dua hal yang tidak saling mempengaruhi, yang 

mana merupakan sesuatu hal yang ada pada diri individu dan sifatnya 

dapat berubah. Jika yang berperan memiliki sifat-sifat positif maka si 

remaja akan menerima pengaruh positif. Sedangkan individu yang 

memiliki interaksi teman sebaya yang negatif akan memiliki sifat-sifat 

negatif maka si remaja akan menerima pengaruh negatif. Dari penelitian 

diatas menunjukan bahwa adanya korelasi atau hubungan yang 

signifikan antara interaksi teman sebaya dan penyesuaian diri, yang 

dimaksud dengan signifikan yaitu seberapa besar kita mempercayai 

bahwa kesimpulan atau hasil statistik tersebut tepat sesuai dengan 

seberapa banyak kita boleh percaya. 

 Dalam penelitian diatas terdapat korelasi antara interaksi teman 

sebaya dan penyesuaian diri siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Amuntai, 

diatas telah di simpulkán nilai sebesar -0,435 setelah itu di 

konsultasikan dengan r product moment , pada taraf kepercayaan 95% 

menunjukan bahwa -0.435 lebih besar dari r tabel 0.196 maka hipotesis 

nol (Ho) ditolak. Hal ini berarti adanya korelasi yang positif antara 

variabel X (interaksi teman sebaya) dan variabel Y (penyesuaian diri). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis berbunyi: Ada 

hubungan antara persepsi siswa terhadap masa pubertas dan interaksi 

teman sebaya dengan penyesuaian diri di SMP Negeri 4 Amuntai telah 

terbukti atau diterima. Hubungan yang dimaksudarahnya bersifat 
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positif, dengan kata lain: “Semakin tinggi persepsi siswa terhadap masa 

pubertas maka semakin tinggi interaksi teman sebaya dengan 

penyesuaian diri".  

 Hal ini sesuai dengan pernyataan Arikunto (2006: 248) yang 

menyatakah bahwa "arah korelasi dinyatakan dalam tanda + (plus) dan 

- (minus). Tanda + menunjukkan adanya korelasi sejajar searah, dan 

tanda - menunjukkan korelasi sejajar berlawanan arah". 

 

3. Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Masa Pubertas (X) dan 

Interaksi Teman Sebaya (X) 

 Menurut Slameto (2010: 102) Persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. 

Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya, hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera 

penglihatan, pendengar, peraba, perasa dan pencium. 

 Pubertas adalah proses kematangan, hormonal dan pertumbuhan 

yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan 

karakteristik seks sekunder mulai muncul. Proses ini umumnya dibagi 

dalam tiga tahap, yaitu: prapubertas, yaitu periode sekitar 2 tahun 

sebelum pubertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik 

yang menandakan kematangan seksual, ditandai dengan keluarnya 

darah menstruasi pertama kali pada remaja putri sedangkan pada remaja 

putra, indikasi kematangan seksualnya kurang jelas dan pascapubertas, 

merupakan periode 1 sampai 2 tahun setelah pubertas. Ketika 

pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksi terbentuk 

dengan cukup baik (Wong. 2009: 585). 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari 104 

orang siswa yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 62 siswa yang 

memiliki persepsi siswa terhadap masa pubertasnya yang sedang yang 

ditunjukan dengan prose ntasi 59,61% , kemudian 42 siswa yang 

memiliki persepsi siswa terhadap masa pubertas kategori tinggi dengan 
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prosentasi 40,38% , kemudian ada 0 siswa yang memiliki tingkat 

persepsi siswa terhadap masa pubertas yang rendah dengan prosentasi 

0% . Dan Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dari 

104 orang siswa yang menjadi sampel penelitian, sebanyak 74 siswa 

yang memiliki interaksi teman sebaya yang sedang yang ditunjukan 

dengan prosentasi 71,15 % . kemudian 30 siswa yang memiliki konsep 

diri kategori tinggi dengan prosentasi 28,84 %, kemudian ada 0 siswa 

yang memiliki tingkat interaksi teman sebaya yang rendah dengan 

prosentasi 0% .  

 Kesimpulan dari hubungan antara persepsi siswa terhadap masa 

pubertas yang mana merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan 

persepsi siswa terhadap masa pubertas dan interaksi teman sebaya karna 

diantara kedua variabel ini berkaitan apabila persepsi siswa terhadap 

pubertas dinyatakan positif pasti interaksi teman sebaya juga positif 

seperti halnya yang dikatakan diatas saling berhubungan.  

 Dari penelitian diatas menunjukan bahwa adanya korelasi atau 

hubungan yang signifikan antara persepsi siswa terhadap masa pubertas 

dan interaksi teman sebaya, yang dimaksud dengan signifikan yaitu 

seberapa besar kita mempercayai bahwa kesimpulan atau hasil statistik 

tersebut tepat sesuai dengan seberapa banyak kita boleh percaya. 

 

4. Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Masa Pubertas dan Interaksi 

Teman Sebaya dengan Penyesuaian Diri 

 Menurut Slameto (2010: 102) Persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. 

Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera 

penglihatan, pendengar, peraba, perasa dan pencium. 

 Pubertas adalah proses kematangan, hormonal dan pertumbuhan 

yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan 

karakteristik seks sekunder mulai muncul. Proses ini umumnya dibagi 
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dalam tiga tahap, yaitu: prapubertas, yaitu periode sekitar 2 tahun 

sebelum pubertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik 

yang menandakan kematangan seksual, ditandai dengan keluarnya 

darah menstruasi pertama kali pada remaja putri sedangkan pada remaja 

putra, indikasi kematangan seksualnya kurang jelas dan pascapubertas, 

merupakan periode 1 sampai 2 tahun setelah pubertas, ketika 

pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksi terbentuk 

dengan cukup baik. (Wong, 2009: 585)  

 Interaksi teman sebaya adalah individu yang tingkat dan 

kematangan dan umurnya kurang lebih sama. Teman menyediakan 

sarana untuk pertandingan secara sosial dan sumber informasi tentang 

dunia di luar keluarga. Hubungan teman sebaya yang baik mungkin 

diperlukan untuk perkembangan sosial yang normal pada masa remaja.  

 Ketidakmampuan remaja untuk "masuk" ke dalam suatu 

lingkungan sosial pada masa kanak kanak atau masa remaja dihubungan 

dengan berbagai masalah dan gangguan. (Ghufron&Risnawati, 2012 

50) 

 Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu mempu 

menyesuaiakan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, 

mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor- faktor 

lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses 

penyesuaian yang baik atau yang salah suai. (Sunarto dan Agung 

Hartono. 2002: 221)  

 Individu memiliki positif maupun negatif terhadap perubahan- 

perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Melalui persepsi manusia 

terus-menerus menerima masukan atau informasi kedalam otaknya, 

hubungan itu lewat indera penglihatan maupun pendengaran. 

Perubahan- perubahan yang dialami pada individu tersebut dalam masa 

pubertasnya itu dianggap sebagai periode tumpang tindih karena 

mencakup masa akhir kanak-kanak dan masa remaja. Masa puber 

ditandai dengan pertumbuhan yang pesat dan perubahan yang mencolok 
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terutama pada ukuran tubuh, proporsi tubuh dan kematangan organ 

seksual. Pertumbuhan berat badan tidak hanya karena bertambahnya 

lemak, tetapi juga tulang dan jaringan otot yang bertambah besar. Hal 

ini menyebabkan kegemukan yang banyak terjadi pada remaja. Remaja 

putri lebih rentan akan kegemukan dan obesitas dibandingkan remaja 

putra, karena remaja putra mempunyai kesempatan lebih banyak untuk 

menyesuaikan diri terhadap kenaikan badan dan tertarik untuk 

membentuk otot dan berolahraga dan apabila penyesuaian dirinya 

negatif maka tidak baguslah penyesuaiain diri siswa. Dengan hal itu 

apakah mereka menanggapi perubahan perubahan yang ada pada 

dirinya tersebut secara positif atau negatif.  

 Apabila ada siswa yang interaksi teman sebayanya positif 

terhadap masa pubertasnya maka penyesuaian diri siswa sangat lah 

bagus tetapi apabila siswa yang memiliki interaksi teman sebaya yang 

negatif pasti penyesuaian diri siswa sangatlah tidak bagus karna 

interaksinya pun sudah kelihatan tidak bagus apalagi terhadap 

penyesuaian dirinya. 

 Persepsi terhadap masa pubertas dan interaksi teman sebayanya 

penting terhadap penyesuaian dirinya karena apabila seseorang siswa 

individu memiliki persepsi terhadap masa pubertas yang positif maka 

mereka mampu berinteraksi dengan teman sebayanya, begitu juga 

dengan penyesuaian dirinya individu pasti mampu dengan apa yang 

terjadi terhadap dirinya.  

 Dengan demikian antara persepsi terhadap masa pubertas dan 

interaksi teman sebaya dengan penyesuaian diri siswa mempunyai 

hubungan yang sangat, karena sama-sama saling berkaitan, mendukung 

dan mempengaruhi. Jadi kesimpulannya makin baik pandangan persepsi 

siswa terhadap masa pubertas dan interaksi teman sebayanya maka 

makin baik pula penyesuaian diri siswa.  

 Korelasi positif (+): "makin tinggi nilai X, makin tinggi nilai Y" 

atau kenaikan nilai X diikuti kenaikan nilai Y. Korelasi negatif (-): 
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"makin tinggi nilai X, makin rendah nilai Y", atau "kenaikan nilai X, 

diikuti penurunan nilai Y".  

 Jadi kesimpulannya adalah, ada tidaknya korelasi. dinyatakan 

dalam angka pada indeks. Berapapun kecilnya indeks korelasi, jika 

bukan 0.0000, dapat diartikan bahwa antara kedua variabel yang 

dikorelasikan, terdapat adanya korelasi. Interpretasi tinggi - rendahnya 

korelasi dapat diketahui juga dari besar - kecilnya angka dalam indeks 

korelasi. Makin besar angka dalam indekas korelasi. makin tinggilah 

korelasi ketiga variabel yang dikorelasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

 Jakarta : Rineka Cipta 

 

Ghufron, M. N & Risnawati S. Rini. 2010. Teori-Teori Psikologi. Yogjakarta: 

 Perpustakaan Nasional. 

 

Hurlock, B Elizabeth. 1980. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga. 

 

Margono, S. 2010. Metodelogi Penelitian Pendidikan. PT. Rineka Cipta : Jakarta. 

 

Shofia, Mahrini. 2012. Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Masa 

 Pubertas Di SMP Negeri 1 Gambut Kabupaten Banjar Tahun 2012. 

 

Santrock, W John. 2003. Adolescence Perkembangan Remaja. Jakarta: Erlangga. 

 

Sisdiknas. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. 

 Bandung: Nuasa Aulia. 

 

Slameto. 2010. Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka 

 Cipta. 

 

Soearso, Andrean, 2008. Sosiologi 1 SMA Negeri X. Yudistira. 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta: Bandung. 

 

Sunarto dan Agung Hartono. 2002. Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Rineka 

  Cipta. 

 

Suryabrata, Sumadi. 2011. Metode Penelitian. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 

 

Wong, L Donna. 2009. Buku Ajar Keperawatan Pediatrik. Jakarta: Buku 

 Kedokteran EGC. 




