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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan masa yang penting dalam 

perkembangan kehidupan seseorang. Pada masa ini umumnya remaja 

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beraktivitas diluar rumah 

baik itu belajar, bermain atau hanya berkumpul dengan teman-

temannya. Hal ini dikarenakan remaja sedang dalam tahap transisi 
menuju dewasa. Remaja yang sedang menghadapi persoalan identitas, 

kurang tahu siapa sebenarnya dirinya, apa posisinya dalam masyarakat, 

dan apa dampak yang akan diterima ketika mengambil suatu keputusan. 

Dalam masa ini hubungan  remaja dengan teman sebaya baik dengan 

pria maupun wanita sangat penting. Hubungan ini menjadi salah satu 

tugas perkembangan diri yang harus dimiliki oleh remaja. 

Remaja sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang 

terus melakukan interaksi sosial baik antara remaja maupun dengan 

lingkungannya yang lain. Melalui interaksi sosial remaja mendapatkan 

pengakuan sebagai anggota kelompok baru yang ada di lingkungan 

sekitarnya. Dalam pergaulan remaja, kebutuhan untuk diterima dalam 

suatu kelompok merupakan suatu hal yang mutlak sehingga remaja rela 
mengikuti kebiasan-kebiasaan baru yang berlaku dalam suatu kelompok 

teman sebayanya. Menurut Santrock (2007, hlm.55) teman sebaya 

merupakan anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat 

kematangan yang kurang lebih sama. Teman sebaya merupakan 

kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan remaja. 

Teman sebaya memiliki peranan dalam pemilihan cara berpaikan, hobi, 

cara berprilaku dan cara bergaul. Pada kehidupannya remaja sering 

dihadapkan pada penerimaan atau penolakan dari teman sebayanya, 

sehingga untuk menghindari penolakan remaja cenderung mengikuti 

hal-hal yang dilakukan oleh kelompok teman sebayanya. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakuakan oleh Murisal (2012) yang 
mengemukakan bahwa remaja sering menilai bahwa bila dirinya 

memakai model pakaian yang sama dengan anggota kelompoknya yang 

populer maka kesempatan baginya untuk di terima oleh teman-temannya 

semakin besar, sehingga dalam kesehariannya remaja  akan mengikuti 

segala sesuatu yang dilakukan oleh temannya.  Hal ini membuktikan 

bahwa peran teman sebaya dalam pembentukan identitas remaja 

merupakan hal yang sangat penting karena dengan teman sebaya 
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biasanya remaja banyak menghabiskan waktu untuk saling bertukar 

informasi. Teman sebaya dapat berperan dalam pengambilan keputusan
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dan cara mereka berperilaku. Teman sebaya juga mampu memberikan 

nilai positif pada remaja dengan memberikan informasi-informasi yang 

bermanfaat bagi kehidupannya.  

Menurut Papila dan Olds (dalam Jahja, 2011) mengemukakan 

bahwa masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa 
kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12-13 

tahun dan berakhir pada akhir belasan tahun atau awal dua puluhan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut yang dimaksud dengan remaja adalah 

individu yang menurut jenjang umumnya berkisar dari umur 13-17 

tahun. Pada usia tersebut individu menginjak usia usia sekolah 

menengah pertama dan sekolah menengah atas yang artinya dalam 

lingkungan sekolah mereka akan melakukan kontak secara langsung 

maupun tidak langsung dengan individu yang lain atau sebayanya di 

dalam kelas maupun diluar kelas selama mereka berada dilingkungan 

sekolah.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dikelas. 
Peneliti menemukan bahwa permasalahan yang dimiliki peserta didik 

pada saat pembelajaran, diantaranya: Pertama, masih kurangnya sikap 

menghargai pada diri peserta didik, hal ini terlihat ketika proses 

pembelajaran banyak peserta didik yang tidak memperhatikan dan 

mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pendidik. 

Kedua, kurangnya kerjasama peserta didik dalam menyelesaikan tugas 

kelompok. Hal ini terlihat ketika dalam menyelesaikan tugas kelompok 

tidak semua peserta didik berkontribusi dalam pengerjaan tugas 

kelompok. Disamping itu beberapa peserta didik hanya mengandalkan 

siswa pandai untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Ketiga, ketika 

pendidik memberikan pertanyaan, tidak sedikit peserta didik yang 

terlihat antusias ingin menjawab pertanyaan. Namun ketika pendidik 
menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab, peserta didik 

tersebut malah menolak dan menunjuk temannya untuk menjawab. 

Keempat, peserta didik kurang memiliki rasa empati atau keinginan 

untuk menolong/berbagi. Hal ini terlihat ketika pendidik meminta 

peserta didik untuk berdiskusi, mereka lebih memilih untuk berdiskusi 

dengan teman dekatnya. Hanya beberapa orang yang mau berdiskusi 

mengerjakan tugasnya, bahkan ada beberapa peserta didik yang tidak 

kebagian kelompok akan tetapi peserta didik yang lainnya tidak mau 

menolongnya sehingga pada akhirnya pendidik menginstruksikan 

peserta didik tersebut untuk bergabung dengan kelompok yang 

kekurangan orang. Kemudian ketika ada kelompok yang 
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mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kelompok yang lain 

tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh temannya tersebut, 

mereka malah semakin ribut mengobrol dengan teman kelompoknya 

masing-masing. 

Berdasarkan temuan-temuan peneliti dilapangan maka jika 
permasalahan tersebut terus dibiarkan maka kecerdasan sosial yang 

dimiliki peserta didik akan semakin rendah, padahal kecerdasan sosial 

merupakan kecerdasan yang harus dimiliki oleh setiap orang, hal ini 

didasari atas apa yang diungkapkan oleh Soemantri (2011, hlm.260) 

yaitu “kecerdasan sosial merupakan salah satu jenis kecerdasan yang 

harus dilatih dan dimiliki oleh setiap orang sejak dini, kecerdasan sosial 

ini pun sejalan dengan tujuan pemebelajaran IPS pada umumnya yakni 

menjadi good citizen atau warga negara yang baik”. Sejalan dengan 

Suryono (2007, hlm.103) “kecerdasan sosial merupakan pencapaian 

kualitas manusia mengenai kesadaran diri dan penguasaan pengetahuan 

yang bukan hanya untuk keberhasilan dalam melakukan hubungan 
interpersonal, tetapi kecerdasan sosial digunakan untuk membuat 

kehidupan manusia menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar”. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa adanya 

ketimpangan antara keadaan di lapangan dengan teori mengenai 

kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial sangat diperlukan oleh setiap 

peserta didik karena dengan memiliki kecerdasan yang baik maka akan 

tercipta hubungan yang harmonis, serasi, seimbang di masyarakat 

sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menjadi warga negara 

yang baik. Kurangnya kecerdasan sosial pada peserta didik menjadikan 

adanya ketimpangan dalam pembelajran dikelas maupun terhadap peran 

pendidikan. Pada dasarnya Pendidikan merupakan tumpuan utama 

dalam meningkatkan etika, perilaku dan sikap sosial yang akan berguna 
untuk kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan UU No.20 tahun 

2003 pasal 1 “Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan 

negara”. Dengan demikian Pendidikan tidak hanya mengembangkan 

aspek kogntif saja namun juga mengembangkan sikap sosial pese rta 

didik. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini 

adalah rendahnya kecerdasan sosial yang dimiliki peserta didik. Dan 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah  

1. Bagaimana peran teman sebaya bagi dalam mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi peserta didik? 

2. Bagaimana peran teman sebaya dalam mengembangkan 

kemampuan menghargai perbedaan pendapat pada peserta didik? 

3. Bagaimana peran teman sebaya dalam mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik? 

4. Bagaimana peran teman sebaya dalam mengembangkan 

kemampuan empati peserta didik? 

5. Sejauh mana Peran teman sebaya dalam mengembangkan 

kecerdasan sosial peserta didik? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  

1. Peran teman sebaya bagi dalam mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi peserta didik 

2. Peran teman sebaya dalam mengembangkan kemampuan 

menghargai perbedaan pendapat pada peserta didik 

3. Peran teman sebaya dalam mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah pada peserta didik 

4. Peran teman sebaya dalam mengembangkan kemampuan empati 

peserta didik 

5. Sejauh mana Peran teman sebaya dalam mengembangkan 

kecerdasan sosial peserta didik 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun secara rinci, manfaat 

dari penelitian ini adalah:  
1. Manfaat Teoritis: 
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a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan tentang teori yang ada dalam pergaulan teman 

sebaya, kecerdasan sosial dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pertimbangan bagi 
penelitian berikutnya yang berhubungan dengan hal yang sam 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar peserta didik dapat 

meningkatkan kecerdasan sosialnya. 

b. Bagi Pendidik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pendidik dapat 

mengetahu peran teman sebaya bagi peningkatan kecerdasan 

sosial peserta didik. 

c. Bagi sekolah 
Penelitian ini memberikan sumbangan yang besar bagi sekolah 

tempat penelitian ini berlangsung maupun sekolah lain untuk 

meningkatkan kualitas sekolah dengan adanya penelitian 

mengenai peran teman sebaya bagi peningkatan kecerdasan sosial 

peserta didik 


