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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

1. Latar belakang Masalah 

Negara-negara yang ada di dunia saat ini sedang mengalami suatu masa 

pandemi, yaitu pandemi dinamakan pandemi covid-19. Tidak terlepas dari 

negara indonesia itu sendiri yang dimana kasus covid-19 per Sabtu 17 April 

2021: Positif Covid-19 Ada 1.425.044 kasus, Sembuh 1.249.947, Meninggal 

38.573 (Flora, 2021) sedangkan menurut (WHO, 2021) kasus yang tercatat 

untuk regional indonesia adalah 1,430,485 terkonfirmasi positif sedangkan 

untuk kasus baru ada 5,100 kasus, untuk kasus terkonfirmasi meninggal dunia 

ada 38,753 kasus. Sebab itu pandemi ini menjadi hal yang sangat perlu 

diperhatikan. Adanya pandemi covid-19 tersebut berdampak pada kegiatan 

sehari-hari seluruh masyarakat Dikarenakan menimbulkan permasalahan yang 

serius bagi umat manusia maka dibuatlah kebijakan yang paling menonjol yaitu 

social distancing atau menjaga jarak antar satu individu dengan individu 

lainnya, Kebijakan tersebut diantaranya individu diminta berdiam diri di rumah 

dan menghentikan segala aktivitas kesehariannya dimana hal tersebut 

menimbulkan banyak perubahan yang besar disegala aspek diantaranya adalah 

perekonomian dan tidak terkecuali bidang pendidikan itu sendiri.  

Permasalahan utama yang dihadapi oleh dunia pendidikan dalam 

kebijakan yang telah dibuat tersebut adalah Kegiatan belajar yang dilaksanakan 

dirumah mengakibatkan pembelajaran harus dilaksanakan dalam jaringan 

(daring). Menurut Mustofa, dkk (Dalam Marom, 2020), pembelajaran daring 

merupakan salah satu metode pembelajaran online melalui jaringan nirkabel. 

Pembelajaran daring ini dilaksanakan agar layanan pendidikan tetap tersedia. 

Pembelajaran secara daring ini bukan suatu pembelajaran yang mudah karena 

selama pembelajaran dari rumah, siswa banyak mendapatkan tugas. Dalam 

melaksanakan peraturan walikota Surabaya Nomer 28 Tahun 2020 tentang 

pedoman tatanan normal baru pada masa pandemi covid-19, Pemerintah pusat 

hingga daerah mengeluarkan kebijakan untuk tidak melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di sekolah melainkan pembelajaran dari rumah. pada saat ini 

pemerintah indonesia sendiri melalui menteri pendidikan menggumumkan 

bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran harus di 

lakukan secara online dikarenakan adanya suatu kebijakan Social Distancing 

guna menghindari kasus yang semakin hari kian meningkat, kebijakan tersebut 

dimaksudkan agar masyarakat khususnya para siswa serta mahasiswa dapat 

menghindari kerumunan serta berpergian ke banyak tempat guna memutus mata
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rantai penyebaran virus covid-19 (Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, 

2020). 

Pendidikan itu sendiri adalah daya tarik yang dapat mengembangkan 

dan meningkatkan kualitas serta sumber daya manusia. Pendidikan 

dimaksudkan untuk memberikan perubahan dalam diri individu, aspek kognitif, 

afektif serta aspek psikomotor individu itu sendiri (Saputra, 2021). Pendidikan 

menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan kemajuan suatu 

bangsa. Pendidikan bagi individu adalah hal terpenting, setiap orang harus 

dididik dan mengharapkan pendidikan berkembang di dalamnya proses 

pembelajaran yang baik mempengaruhi siswa, karena dalam proses 

pembelajaran yang menjadi tujuan utama adalah siswa. 

Menurut Salim et al., (dalam Saputra, 2021)  motivasi belajar terbagi 

menjadi dua macam yaitu motivasi ekstrinsik serta motivasi intrinsik. Motivasi 

secara menyeluruh adalah sesuatu yang memiliki makna penting dalam 

pencapaian individu. Motivasi adalah dorongan atau tenaga yang bersumber 

dalam diri maupun dari luar yang menjadikan dorongan individu untuk 

mencapai suatu keinginan (Ramadan, Reski Rahayu Safei, 2021). Motivasi 

belajar mengarah pada sejauh mana peserta didik terlibat dalam suatu proses 

pembelajaran sehingga mampu mendapatkan ilmu yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan 

oleh Kostina (dalam Ramadan, Reski Rahayu Safei, 2021) yang berbicara 

bahwa motivasi adalah fenomena yang kompleks dan memiliki banyak 

macamnya, karena motivasi terkait dengan karakteristik individu hingga situasi 

dalam proses belajar mengajar. Sebab itu  menciptakan motivasi belajar yang 

lebih baik, para siswa dituntut untuk lebih bisa memberi semangat daya juang 

kepada dirinya sendiri, agar termotivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih 

baik, karena motivasi sangat membantu seorang jika mereka ingin mendapatkan 

hasil terbaik dalam belajar, apabila siswa tidak memiliki motivasi belajar dalam 

dirinya, maka mereka akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Fenomena 

yang timbul di kalangan siswa menurut wawancara personal yang dilakukan 

oleh peneliti didapatkan hasil sebagai berikut : pada tanggal 10 April 2021 

peneliti melakukan wawancara terhadap 15 orang Siswa SMAN 13 kota 

Surabaya yang dimana 8 orang dari mereka menggungkapkan bahwa 

pembelajaran secara daring yang dilakukan sekarang menurutnya membuat 

dirinya malah kerap kali suka bermalas-malasan, sedangkan 7 orang  lainya 

menjawab bahwa pembelajaran yang dilakukan di Rumah tersebut dirasa 

membosankan dan kerap kali mereka membolos dikarenakan lebih memilih 

bermain game online bersama teman sebayanya.  
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Menurut Syahfitri (2018) faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

adalah cita-cita, kemauan siswa, kondisi siswa dan kondisi lingkungan siswa. 

Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal atau 

keluarga, lingkungan pergaulan atau teman sebaya, dan kehidupan masyarakat. 

Dengan lingkungan yang aman, tentram tertib dan indah maka semangat dan 

motivasi belajar mudah diperkuat. Lingkungan sosial dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu lingkungan sosial primer adalah lingkungan sosial dimana tedapat 

hubungan yang erat dan saling mengenal antara anggota satu dengan anggota 

yang lain contohnya lingkungan ini yaitu lingkungan keluarga, teman sebaya 

dan guru. Lingkungan sosial sekunder yaitu lingkungan sosial yang hubungan 

antar anggota satu dengan anggota yang lainnya agak longgar dan seringnya 

tidak saling mengenal dengan baik, contohnya lingkungan ini yaitu masyarakat 

tempat tinggal maupun sekitarnya. Siswa yang diterima oleh teman sebayanya 

dan mempunyai keterampilan sosial yang baik sering kali berhasil dengan lebih 

baik di sekolah dan mempunyai motivasi prestasi akademik yang positif 

sebaliknya, siswa-siswa yang ditolak atau kurang dekat dengan teman 

sebayanya, terutama siswa yang sangat agresif, beresiko terkena sejumlah 

masalah prestasi, termasuk mendapat nilai rendah dan putus sekolah (Lestari & 

Fauziah, 2016). Santrock (dalam Lestari & Fauziah, 2016) berpendapat bahwa 

teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat 

kedewasaan yang sama, lingkungan sekolah merupakan tempat terbentuknya 

kelompok teman sebaya.  

Konformitas merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  

perkembangan  sosial  remaja. Konformitas  teman  sebaya  pada  remaja  dapat  

menjadi  positif  atau  pun  negatif,  semua itu   tergantung   dengan   siapa   dan   

dimana   remaja   berada.   Konformitas   yang   negatif   dapat mengarahkan 

remaja pada pembentukan gaya hidup negatif. Berdasarkan Hasil dari penelitian 

(Syahfitri, 2018) menyatakan siswa yang memiliki konformitas yang positif 

akan mendukung sesama anggotanya untuk meningkatkan motivasi belajar, 

sedangkan siswa yang memiliki konformitas yang negatif akan cenderung 

mengajak anggotanya pada hal-hal yang merugikan. Konformitas sangat kental 

dan erat kaitannya dengan kehidupan remaja di sekolah. Menurut  Myers (dalam 

Amalia, 2020) terdapat  dua  bentuk  konformitas  yang  dimunculkan  oleh 

setiap  individu  secara  umum  yaitu; a) menurut  (compliance),  merupakan  

bentuk konformitas yang dilakukan individu dengan cara merubah prilaku 

didepan publik agar sesuai dengan tekanan suatu kelompok walaupun bisa saja 

secara diam-diam tidak  mengubah  pendapat  pribadinya. b) Penerimaan  

(acceptance), adalah bentuk  konformitas  yang  dilakukan  individu  dengan  

cara  menyamakan  sikap, keyakinan  pribadi  maupun  prilaku  didepan  publik  
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dengan  norma  atau  tekanan kelompok,   perubahan   keyakinan   maupun   

perilaku   individu   terjadi   bilamana sungguh-sungguh  percaya  bahwa  

kelompok  memiliki  opini  atau  prilaku  yang benar. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan secara personal 

pada April 2021, kepada 15 orang siswa yang berasal dari SMA Negeri 13 yang 

berada di kota Surabaya diperoleh data bahwasannya, adanya siswa yang 

bermain saat diberikan tugas oleh guru mereka, Menggunakan HP saat jam 

pembelajaran daring berlangsung, serta adanya siswa kurang semangat dalam 

belajar karena tidak memiliki cita-cita dan kemana arah tujuan setelah jenjang  

SMA telah lulus, selain itu ada juga siswa yang kerap kali bolos saat 

pembelajaran daring yang diadakan oleh guru mereka. adapun fenomena yang 

terlihat pada diri siswa yang mengaku sulit untuk berkonsentrasi dalam proses 

pembelajaran karena ada diantara temannya yang menggunkan HP saat 

pembelajaran daring berlangsung serta mengajak siswa tersebut untuk 

bergabung dengan temannya untuk bermain game online bersama, hingga 

konsentrasi dalam belajar kurang, Terlihat dari adanya siswa yang tidak 

semangat dalam menerima pelajaran secara daring, adanya siswa yang memiliki 

nilai rendah karena sering terlambat masuk kelas pembelajaran secara daring 

dikarenakan diajak oleh temannya bermain diluar rumah. Selain itu ada diantara 

siswa tersebut yang menggaku dirinya sampai tidak naik kelas di karenakan 

terlalu sering membolos. Setelah peneliti tanyakan apa alasannya membolos, 

siswa tersebut pun menjawab dirinya kerap kali membolos dikarenakan dia ajak 

oleh temannya untuk pergi ke warung sehingga pembelajaran online yang 

seharusnya dilakukan dirinya tinggalkan. 

Konformitas teman sebaya yang tinggi akan cenderung membuat 

individu siswa tersebut memiliki dampak yang negatif terhadap motivasi 

belajarnya, menurut pemaparan latar belakang diatas siswa yang memiliki 

konformitas terhadap teman sebayanya akan menggikuti ajakan temannya 

untuk bermain saat jam pembelajaran berlangsung ataupun untuk ikut temannya 

bolos dari kelas saat pembelajaran daring berlangsung. Penelitian-penelitian 

sebelumnya sudah ada beberapa yang meneliti terkait antara konformitas teman 

sebaya dengan motivasi belajar siswa, akan tetapi peneliti tidak menemukan 

penelitian serupa yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, serta pemaparan dari 

penelitihan terdahulu maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan 

peneletian yang memiliki judul hubungan komformitas teman sebaya dengan 

motivasi belajar siswa sma negeri 13 di kota surabaya pada masa pandemi covid 

-19. 
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2. Rumusan Masalah 

Peneliti berharap dapat menemukan informasi terkait Hubungan 

komformitas teman sebaya Dengan Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 13 Di 

Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid -19. Peneliti meyakini bahwa 

komformitas teman sebaya memiliki hubungan dengan motivasi belajar pada 

siswa. Menurut Syahfitri (2018) faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

adalah cita-cita, kemauan siswa, kondisi siswa dan kondisi lingkungan siswa. 

Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal atau 

keluarga, lingkungan pergaulan atau teman sebaya, dan kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan Hasil dari penelitian Syahfitri (2018) menyatakan siswa yang 

memiliki konformitas yang positif akan mendukung sesama anggotanya untuk 

meningkatkan motivasi belajar, sedangkan siswa yang memiliki konformitas 

yang negatif akan cenderung mengajak anggotanya pada hal-hal yang 

merugikan. Konformitas sangat kental dan erat kaitannya dengan kehidupan 

remaja di sekolah.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan penelitian yang 

di ajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat Hubungan 

komformitas teman sebaya Dengan Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 13 Di 

Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid -19? 

B. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis, 

Hubungan antara hubungan komformitas teman sebaya dengan motivasi belajar 

siswa SMA Negeri 13 di Kota Surabaya pada masa pandemi covid -19. 

2. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bisa digunakan oleh pihak sekolah guna 

memperhatikan serta memberikan edukasi yang lebih untuk mengedukasi 

mengenai komformitas teman sebaya yang baik guna lebih meningkatkan 

motivasi belajar siswa-siswinya. Penelitian ini juga berguna untuk 

pengetahuan siswa mengenai hubungan komformitas teman sebaya terhadap 

motivasi belajar siswa. 

B. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini harapan peneliti agar menambah 

perkembangan ilmu khususnya di bidang psikologi pendidikan dan 

pembelajaran mengenai motivasi belajar siswa. 
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C. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai Komformitas teman sebaya  yang dihubungkan 

dengan motivasi belajar sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh  (Syahfitri, 2018) tentang 

Hubungan Konformitas Dengan Motivasi Belajar Siswa Di Sma Nusantara 

Lubuk Pakam (hubungan konformitas dengan motivasi belajar). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan konformitas dengan motivasi belajar pada 

siswa di SMA Nusantara Lubuk Pakam. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 

2 di SMA Nusantara Lubuk Pakam sebanyak 236 orang. Sampel penelitian 

sebanyak 148 orang, sampel diambil dengan menggunakan teknik random 

sampling. Penelitian ini menggunakan dua skala psikologi yaitu skala motivasi 

belajar dan skala konformitas. Teknik analisis yang dilakukan menggunakan 

korelasi product moment. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syahfitri, 2018)  

menunjukkan koefisien korelasi rxy -0,498 dengan p = 0,000 (p<0,050), artinya 

ada hubungan negatif antara konformitas dengan motivasi belajar. Dengan hasil 

tersebut, hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan negative konformitas 

dengan motivasi belajar dapat diterima. Nilai koefisien korelasi negatif 

menunjukkan bahwa arah hubungan kedua variabel adalah negatif, artinya 

semakin tinggi konformitas maka semakin rendah motivasi belajar. Konformitas 

memberikan sumbangan efektif sebesar 24,8% pada motivasi belajar dan sebesar 

75,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu 

faktor internal seperti faktor fisik, psikologis serta faktor eskternal seperti faktor 

social yang lainnya dan faktor nonsosial. Mean empirik variabel motivasi belajar 

yang diperoleh yaitu 67,18 sedangkan mean empirik variabel konformitas sebesar 

119,84, lalu untuk mean hipotetik variabel motivasi belajar sebesar 85 dan mean 

hipotetik variabel konformitas sebesar 92,5. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh  (Laila & Ilyas, 2019) Penelitian 

ini bertujuan (1) mendeskripsikan konformitas teman sebaya, (2) 

mendeskripsikan motivasi belajar, (3) menguji signifikansi hubungan 

konformitas teman sebaya dengan motivasi belajar. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian deskriptif korelasional dengan metode kuantitatif. Populasi ini 

Penelitian ini dilakukan pada siswa SMA Adabiah Padang. Total sampel 219 

siswa dipilih dengan menggunakan Teknik Purposive Random Sampling. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket konformitas teman sebaya 

dan kuesioner motivasi belajar. Data dianalisis dengan teknik statistik deskriptif 

dan Teknik Pearson Product Moment dengan bantuan program SPSS For 

Windows 20.0. Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) konformitas 

teman sebaya siswa termasuk dalam kategori yang tinggi, (2) motivasi belajar 

termasuk dalam kategori tinggi, (3) Ada hubungan positif yang signifikan antara 
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konformitas teman sebaya dengan motivasi belajar. Sedangkan nilai koefisien 

korelasi -0,502 dan tingkat signifikan 0,000. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Lestari & Fauziah, 2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konformitas dengan 

motivasi belajar pada siswa SMA Muhammadiyah Kudus. Populasi penelitian ini 

adalah siswa di SMA Muhammadiyah Kudus sebanyak 294 orang. Sampel 

penelitian sebanyak 177 orang, sampel diambil dengan menggunakan teknik 

cluster random sampling. Pengumpulan data menggunakan dua buah skala 

psikologi yaitu Skala Motivasi Belajar (40 aitem valid, α = 0,955) dan Skala 

Konformitas (39 aitem valid, α = 0,941). Hasil penelitian ini menunjukkan 

koefisien korelasi rxy 0,495 dengan p = 0,000 (p<0,001). Hasil tersebut 

menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti yaitu terdapat hubungan 

positif antara konformitas dengan motivasi belajar dapat diterima. Nilai koefisien 

korelasi positif menunjukkan bahwa arah hubungan kedua variabel adalah positif, 

artinya semakin tinggi konformitas maka semakin tinggi motivasi belajar. 

Konformitas memberikan sumbangan efektif sebesar 24,5% pada motivasi 

belajar dan sebesar 75,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Farahsanti, 2021) Tujuan dalam 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara dukungan 

sosial orang tua dengan motivasi belajar siswa sekolah menengah pertama. 

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan positif antara 

dukungan sosial orang tua dengan motivasi belajar pada siswa sekolah menengah 

pertama. Subjek penelitian ini adalah 118 siswa kelas VII dan VIII SMP 

Mardisiswa I yang berusia 12-15 tahun dan tinggal bersama orang tuanya. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah conveniencesampling. Alat 

ukur yang digunakan adalah skala dukungan sosial orang tua (25 item) dan skala 

motivasi belajar (22 item). Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis 

korelasi Spearman-Rho dengan hasil koefisien korelasi sebesar 0,556 dengan 

p=0,000 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

antara variabel dukungan sosial orang tua dengan variabel motivasi belajar pada 

siswa sekolah menengah pertama. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dukungan 

sosial orang tua maka semakin tinggi motivasi belajar pada siswa sekolah 

menengah pertama, begitu juga sebaliknya. 

Selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh (Emeralda & kristiana, 

2017) penelitian ini untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara 

penggunaan media pendidikan dengan motivasi belajar mahasiswa FKIP Univet 

Bantara Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP 

Univet Bantara Sukoharjo yang berjumlah 1130, sedangkan sampelnya adalah 
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sebagian dari populasi yang berjumlah 113 mahasiswa dengan cara pengambilan 

sampelnya adalah proporsional random sampling, cara pengambilan data dengan 

metode angket yang digunakan untuk mengungkap data tentang frekuensi 

penggunaan media dan motivasi belajar mahasiswa sedangkan analisis data 

dengan menggunakan teknik korelasi serial. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada korelasi positif signifikan antara frekuensi penggunaan media 

pendidikan dengan motivasi belajar mahasiswa FKIP Univet Bantara Sukoharjo, 

dengan demikian semakin tinggi frekeunsi penggunaan media pendidikan maka 

semakin tinggi motivasi belajar mahasiswa sebaliknya semakin rendah frekuensi 

penggunaan media pendidikan maka semakin rendah pula motivasi belajar 

mahasiswa 

Menyimak penelitian sebelumnya mengenai  berbagai macam 

hubungan antara konformitas teman sebaya, penggunaan media pendidikan dan 

dukungan sosisal orang tua dengan motivasi belajar siswa, maka peneliti 

mengamati bahwa perbedaan penelitian ini adalah berkaitan dengan subjek dan 

situasi lokasi penelitian yang akan digunakan. Menggunakan subjek yang 

memiliki beberapa karakteristik yang sama tetapi juga ada beberapa perbedaan 

dan juga perbedaan dalam variabel bebasnya yaitu konformitas teman sebaya. 

Penelitian sebelumnya beberapa telah meneliti subjek rata-rata siswa yang 

jenjang pendidikannya di bangku SMA akan tetapi di dalam penelitian yang akan 

dilakukan saat ini oleh peneliti yang dimana lokasi serta situasi penelian yang 

berbeda diakrenakan terdampak wabah virus covid-19 dan pembelajaran siswa-

siswi tersebut dilakukan secara daring/online dengtan guru mereka. Berdasarkan 

asumsi tersebut maka peneliti meyakini bahwa penelitian ini asli, bukan hasil 

penelitian orang lain, dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya. 


