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ABSTRAK 

 

Astrea, Nike. Peran Teman Sebaya dalam Perkembangan 

Afektif Siswa Kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo 

Magetan, Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing 

Dr. H. Moh. Miftachul Choiri, M.A. 

Kata Kunci: Teman Sebaya, perkembangan Afektif Siswa 

Pergaulan teman sebaya adalah kontak langsung yang 

terjadi antar individu maupun individu dengan kelompok. 

Pergaulan teman sebaya dapat mempengaruhi perkembangan 

perilaku siswa. Siswa yang bergaul dengan teman yang baik, 

maka secara otomatis sikap dan perilakunya juga akan ikut 

baik. Begitu juga sebaliknya, jika siswa bergaul dengan teman 

yang buruk, maka sikap dan perilakunya juga akan ikut buruk. 

Pergaulan siswa dengan teman sebaya dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti, lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat. Di SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan bahwa 

sebagian dari siswa ada yang sering membuat gaduh dan 

berkata kotor dengan temannya, sering membuat kegaduhan, 

tidak sopan kepada orang yang lebih tua. 

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan 

Bagaimana tingkat perkembangan afektif siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1 Ngariboyo Magetan. (2) mendeskripsikan 

bagaimana dampak pergaulan teman sebaya dalam 

perkembangan afektif siswa kelas IV SDN Banyudono 1 

Ngariboyo Magetan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun 

teknik yang peneliti pakai untuk mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan adalah metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menurut Milles 



 

 
 

dan Huberman yang digunakan adalah analisis deskripsi, 

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. 

Dari penelitian ditemukan bahwa (1) Tingkat 

perkembangan perilaku siswa kelas IV SDN Banyudono 1 

Ngariboyo Magetan bahwa siswa kelas IV berada pada tingkat 

menilai, bahwa siswa mampu mendengarkan pendapat orang 

lain, ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas, mengusulkan 

kegiatan kelompok dalam proses pembelajaran. (2) Dampak 

pergaulan teman sebaya mempengaruhi perkembangan afektif 

siswa kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan bahwa 

siswa yang sering berkata kotor atau kasar, akan ditiru oleh 

teman yang berada di dekatnya. Hal tersebut dikarenakan 

berteman dengan orang yang lebih tua darinya. Selain itu, 

siswa yang mempengaruhi temannya untuk berperilaku buruk 

akan mengikuti gaya buruk dari temannya. Pergaulan siswa 

dengan temannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti, lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 



 

 
 

 



 

   
 

 



 

 
 

 



 

   
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan merupakan suatu proses yang 

menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi 

manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan 

masyarakat yang lebih luas dan kompleks.
1
 Tugas 

perkembangan anak ini adalah tinjauan teoretis mengenai 

dinamika dari perkembangan anak. Daya dinamis yang 

mendasari perkembangan anak, sehingga anak mau secara 

aktif mengadakan percobaan-percobaan. Ia akan berusaha 

mencoba segenap potensi kemampuan untuk mencari 

pengalaman barunya.
2
 Selain itu tugas perkembangan anak 

tentu tidak mudah, semakin besar tuntutan dan perubahan 

anak, semakin besar pula masalah yang dihadapi anak 

tersebut. Masalah-masalah tersebut akan membuat anak sulit 

untuk melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. 

Setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, 

emosi, intelegensi maupun sosial, satu sama lainnya saling 

mempengaruhi.
3
 Dalam aspek emosi ini meliputi 

kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, 

                                                           
1
 Sunarto and Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 43. 
2
 Abu Ahmadi and Munawar Sholeh, Psikolgi Perkembangan 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 67. 
3
 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 17. 



 

 
 

gembira, takut, marah, serta bentuk emosi lainnya. Pada 

aspek ini, anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan 

lingkungan, baik keluarga maupun orang lain di sekitarnya.
4
 

Peranan orang tua khususnya sangat diperlukan 

untuk perkembangan anak. Perhatian orang tua merupakan 

suatu pemusatan aktivitas psikis yang didukung tenaga fisik 

bapak dan ibu dari siswa yang mengasuh serta 

bertanggungjawab mendidik anaknya. Perhatian orang tua 

merupakan faktor utama dalam membimbing, mengarahkan, 

dan mendidik anaknya di kalangan keluarga maupun 

masyarakat sehingga anak dapat menjadi generasi penerus 

yang lebih baik.
5
 

Perhatian dan teladan orang tua akan dicontoh 

anak-anaknya dalam pembentukan karakter di masa depan. 

Perhatian orang tua sangat diperlukan untuk menanamkan 

disiplin pada anak misalnya mengatur waktu bermain, 

membaca buku, bermain bersama teman, menonton televisi. 

Semua itu perlu adanya pengawasan dari orang tua 

meskipun juga harus memberikan kebebasan kepada anak. 

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tetap 

terkait atau terpantau oleh orang tua.
6
 Hubungan orang tua 

                                                           
4
 Rosleny Marliani, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja 

(Bandung: Pustaka Setia, 2016), 61. 
5
 Maya Carolita, ―Pengaruh Motivasi Belajar, Perhatian Orang 

Tua, Dan Teman Sebaya Terhadap  Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas 

Xi Ips Di SMA Negeri 1 Depok  Tahun Ajaran 2016/2017,‖ 2017. 
6
 Ibid., 6.  



 

   
 

dengan anak menggambarkan sejauh mana intensitas 

komunikasi antara orang tua dan anak.
7
 

Masa anak-anak merupakan masa yang penting 

pada proses perkembangan seseorang. Saat masa tersebut 

sudah seharusnya seorang anak mendapatkan perhatian dari 

lingkungan terdekat. Untuk memenuhi tugas perkembangan 

sosialnya seorang anak memerlukan orang lain seperti 

teman sebaya. Pada masa ini, anak dituntut untuk mampu 

bergaul, bekerja sama dan membina hubungan dengan baik 

dengan teman sebaya, saling menolong dan membentuk 

kepribadian sosial. Pergaulan anak di sekolah atau teman 

sebayanya mungkin diwarnai perasaan senang, karena 

secara kebetulan temanya itu baik budi, tetapi mungkin juga 

diwarnai oleh perasaan tidak senang karena teman 

sebayanya tersebut suka mengganggu atau nakal.
8
 

Teman sebaya adalah lingkungan kedua setelah 

keluarga, yang berpengaruh bagi kehidupan individu. 

Terpengaruh atau tidaknya individu dengan teman sebaya 

tergantung pada persepsi individu terhadap kelompoknya, 

sebab persepsi individu terhadap kelompok sebayanya akan 

menentukan keputusan yang diambil nantinya. Kuatnya 

pengaruh kelompok teman sebaya juga mengakibatkan 

melemahnya ikatan individu dengan orang tua, sekolah, 

norma-norma. Selain itu, banyak waktu yang diluangkan 

                                                           
7
 Munawir Yusuf, Pendidikan Bagi Anak Dengan Problem 

Belajar (Surakarta: Tiga Serangkai, 2003), 43. 
8
 Elfi Yuliani Rochmah, Psikologi Perkembangan (Sepanjang 

Rentang Hidup) (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2014), 69. 



 

 
 

individu di luar rumah bersama teman-teman sebayanya dari 

pada dengan orang tuanya adalah salah satu alasan pokok 

pentingnya peran teman sebaya bagi individu.
9
 

Seorang anak akan mengikuti kebiasaan atau 

meniru dari teman sebayanya, misalnya dalam hal cara 

berpakaian, berbicara, dan belajar dengan mengikuti teman 

sebayanya. Seorang anak akan merasa senang apabila 

mereka dapat diterima oleh kelompok sebayanya dan akan 

merasa tertekan apabila diremehkan oleh kelompoknya.
10

 

Peranan penting kelompok sebaya terhadap individu 

berkaitan dengan sikap, pembicaraan, minat, penampilan 

dan perilaku remaja.  

Setiap individu memiliki sifat, watak, dan perilaku 

yang tidak sama. Begitu pula dengan setiap peserta didik 

memiliki ciri-ciri dan keunikan masing-masing dalam 

dirinya. Karakteristik individu (peserta didik) diperoleh dari 

faktor bawaan dan faktor dari pengaruh lingkungan. 

Karakteristik bawaan (hereditas) merupakan karakteristik 

individu yang diperoleh melalui pewarisan dari pihak orang 

tuanya. Sedangkan karakteristik dari faktor lingkungan 

                                                           
9
 Marisha Mahmud, ―Peranan Teman Sebaya Dalam Mengatasi 

Perilaku Menyimpang Di SMP Pasundan 2 Kota Bandung (Studi Deskriptif 

Dilaksanakan Di SMP Pasundan 2 Kota Bandung),‖ (Skripsi: Universitas 

Pasundan Bandung, 2017). 
10

 Titis Kurnia Eka Fajariesta, ―Pengaruh Teman Sebaya 

Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa Berkesulitan Belajar Pada 

Pembelajaran Ips (Studi Pada Siswa Kelas III SD Negeri Porodeso, 

Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan),‖ 2017. 



 

   
 

diperoleh dari pengaruh lingkungan fisik, psikis, sosial, 

alam sekitar dan religius.11 

Perilaku adalah suatu perwujudan atau bentuk sikap 

dari kepribadian seseorang dalam bentuk tingkah laku dan 

perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. 

Bagaimana bentuk pola perilaku seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari dapat dilihat dari berbagai aktivitas dan tingkah 

laku kelompok sosial di dalam lingkungan. Perilaku atau 

kegiatan individu selalu terjadi dalam interaksi dengan 

lingkungannya, lingkungan sekitar maupun lingkungan yang 

jauh.
12

 

Lingkungan masyarakat yang baik adalah 

lingkungan yang menciptakan pemenuhan kebutuhan anak-

anak. Setiap anak membutuhkan ruang tempat 

mengekspresikan dirinya secara aman dan nyaman dengan 

sebayanya. Kesempatan anak bermain diberi ruang yang 

seluas-luasnya, agar setiap anak menemukan dirinya dengan 

dunianya. Anak akan dapat merasakan perubahan perilaku 

dari pengaruh yang ia bawa dari luar. Orang tua maupun 

keluarga wajib menyaring pengetahuan anak yang ia peroleh 

dari luar. Tidak semua informasi yang diperoleh anak jelek, 

tetapi ada pula yang buruk dan harus dihindari.
13

 

                                                           
11

 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak Dan 

Remaja, 31. 
12

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses 

Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 72. 
13

 Kasmadi, Membangun Soft Skill Anak-Anak Hebat (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 33–34. 



 

 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa teman 

sebaya memiliki peranan penting bagi perkembangan 

perilaku siswa. Hal tersebut, dibuktikan dengan adanya 

siswa yang mengikuti perilaku teman sebayanya, jika 

temannya bermain dan tidak memperhatikan saat 

pembelajaran, maka anak tersebut ikut bermain begitupun 

jika anak berperilaku tidak sopan terhadap guru. 

Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu terdapat 

beberapa kajian terdahulu tentang pengaruh teman sebaya 

dan perkembangan afektif siswa, diantaranya oleh Annisa‘I 

Rohimah adalah ―Hubungan peran kelompok teman sebaya 

dengan perilaku bullying pada anak usia sekolah di SD 

Muhammadiyah Mlangi Gamping Sleman Yogyakarta‖.
14

 

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perilaku 

bullying anak memiliki hubungan dengan peran kelompok 

teman sebaya. Hal itu ditunjukkan ketika anak memiliki 

peran kelompok teman sebaya yang rendah, akan 

berpengaruh kepada perilaku bullying mereka. Perbedaan 

penelitian Annisa‘I Rohimah dengan penelitian ini yaitu 

dalam penelitian ini peneliti membahas segala aspek tentang 

pergaulan teman sebaya dan perkembangan afektif siswa. 

Sedangkan dalam penelitian karya Annisa‘I Rohimah hanya 

membahas tentang perilaku bullying saja.  

                                                           
14

 Annisa‘I Rohimah, ―Hubungan Peran Kelompok Teman 

Sebaya Dengan Perilaku Bullying Pada Anak Usia Sekolah Di SD 

Muhammadiyah Mlangi Gamping Sleman Yogyakarta,‖ (Skripsi: 

Universitas ‗Aisyiyah Yogyakarta, 2016). 



 

   
 

Berdasarkan studi pendahuluan dengan cara 

wawancara salah satu guru yang ada di SDN Banyudono 1, 

bahwasanya terdapat siswa yang mempunyai perilaku yang 

cukup baik, dari kelas bawah sampai kelas atas. Tetapi 

terdapat siswa yang memiliki perilaku yang kurang baik 

yang terdapat di kelas IV. Siswa tersebut sering membuat 

gaduh juga sering berkelahi dengan temannya. Sering juga 

berkata kotor dengan temannya, yang menirukan gaya 

bicara teman yang lebih tua, tidak sopan kepada orang yang 

lebih tua. Selain itu, di zaman yang modern ini, banyak 

siswa yang sudah menggunakan Handphone yang 

mempengaruhi belajar siswa. Siswa yang belum mempunyai 

Handphone pun memaksa orang tuanya untuk membelikan 

Handphone, padahal ekonomi dari keluarganya rendah. Hal 

tersebut, karena dipengaruhi oleh teman-temannya yang 

sudah mempunyai Handphone.
15

 

Berdasarkan pengamatan, peneliti mengamati 

terlihat bahwa siswa di kelas IV pada saat pembelajaran pun 

siswa tersebut tidak mau memperhatikan penjelasan dari 

guru. Siswa tersebut hanya bermain dengan teman 

sebangkunya. Selain itu, ada siswa yang mempunyai 

kelompok pertemanan dan dari sebagian mereka ada yang 

tidak menyukai kelompok pertemanan satu dengan yang 

lain. 

Hal tersebut mencerminkan betapa pengaruhnya 

peranan teman sebaya dalam perkembangan afektif. Maka 

                                                           
15

 Wawancara dengan ibu Intan Nur .C, pada tanggal 20 

Desember 2018. 



 

 
 

dari itu, peneliti tertarik ingin mengangkat penelitian ini 

dengan judul ―Peran Teman Sebaya dalam Perkembangan 

Afektif Siswa Kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo 

Magetan‖ 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti 

membatasi masalah yang akan memfokuskan penelitian 

pada dampak pergaulan teman sebaya dan tingkat 

perkembangan afektif siswa di SDN Banyudono 1 

Ngariboyo Magetan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus 

penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat perkembangan afektif siswa kelas IV 

SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan? 

2. Bagaimana dampak pergaulan teman sebaya dalam 

perkembangan afektif siswa kelas IV SDN Banyudono 1 

Ngariboyo Magetan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat perkembangan afektif 

siswa kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan. 



 

   
 

2. Untuk mendeskripsikan dampak pergaulan teman sebaya 

dalam perkembangan afektif siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1 Ngariboyo Magetan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis diharapkan dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teoretis  

 Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung, 

khususnya yang berhubungan dengan dampak pergaulan 

teman sebaya dan tingkat perkembangan afektif siswa 

kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan. 

2. Manfaat Praktis 

Selain manfaat secara teoretis, dalam penelitian 

ini juga terdapat manfaat praktis, diantara lain: 

a. Bagi sekolah 

Sebagai kajian dan tolak ukur bagi sekolah 

dalam tingkat perkembangan afektif anak melalui 

teman sebaya. 

b. Bagi guru 

Sebagai masukan guru untuk terus 

mengembangkan afektif anak agar menjadi lebih baik. 

c. Bagi anak/Peserta didik 

Sebagai masukan agar anak termotivasi untuk 

mempunyai tingkat perkembangan afektif yang lebih 

baik utamanya dalam memilih pergaulan dalam 



 

 
 

berteman. 

d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan baru sebagai hasil dari pengamatan dan 

penelitian, memberikan wawasan pengetahuan yang 

terkait dengan tingkat perkembangan anak pada siswa 

kelas IV di SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan untuk 

mempermudah pembaca dalam menelaah isi kandungan 

yang ada di dalamnya. Sistematika yang dimaksud di sini 

adalah merupakan keseluruhan dari isi penelitian secara 

singkat yang terdiri dari 6 bab. Pembahasan ini terdiri dari 

bab yang sebelumnya diawali bagian-bagian formalitas 

meliputi, halaman sampul, halaman judul, halaman 

persetujuan pembimbing, halaman persembahan, halaman 

pengesahan, halaman motto, abstrak, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan pedoman transliterasi. 

Setiap bab memiliki sub bab yang saling berkaitan satu 

sama lain, yaitu sebagai berikut: 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar 

belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II, merupakan landasan teori yang membahas 

tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. 

Dalam kajian teori, berisi tentang teori-teori yang 



 

   
 

berhubungan dengan pergaulan teman sebaya dan 

perkembangan afektif siswa. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang 

membahas tentang metode penelitian yang digunakan 

meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV, merupakan temuan penelitian berisi 

tentang deskripsi data meliputi data umum dan data khusus. 

Deskripsi data umum berisi paparan data mengenai sejarah 

berdirinya SDN Banyudono1, letak geografis, visi, misi 

SDN Banyudono 1, sarana dan prasarana, struktur 

organisasi SDN Banyudono 1. Kemudian, deskripsi data 

khusus berisi tentang pergaulan teman sebaya dalam 

perkembangan afektif siswa. 

Bab V, merupakan tujuan penelitian membahas 

tentang analisis dampak pergaulan teman sebaya dalam 

perkembangan afektif siswa di SDN Banyudono 1 

Ngariboyo Magetan. 

Bab VI, penutup. Bab ini merupakan titik akhir dari 

pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta 

penutup yang terkait dengan hasil penelitian.  



 

 

BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang relevan, penulis 

mengadakan telaah dengan cara mencari judul penelitian 

yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yaitu: 

1. Hasil penelitian terdahulu oleh Ika Rahmawati dengan 

Program Studi PGMI yang berjudul ―HUBUNGAN 

INTERAKSI TEMAN SEBAYA DENGAN MOTIVASI 

BELAJAR SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR 

NEGERI DINOYO 01 MALANG.‖
16

 Hasil penelitian 

bahwasanya interaksi teman sebaya siswa Sekolah Dasar 

Negeri Dinoyo 01 malang tergolong rendah dan motivasi 

belajar siswa kelas V juga tergolong rendah. Sedangkan 

hubungan interaksi teman sebaya dengan motivasi belajar 

siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 01 Malang 

termasuk kategori cukup kuat dengan sifat hubungan 

yang positif. Artinya semakin tinggi tingkat interaksi 

teman sebaya yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi 

tingkat motivasi belajar siswa. Sebaliknya, semakin 

rendah tingkat interaksi teman sebaya yang dimiliki 

                                                           
16

 Ika Rahmawati, ―Hubungan Interaksi Teman Sebaya Dengan 

Motivasi Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 01 Malang‖, 

Program Studi PGMI/Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan,‖ (Skripsi: 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang . 2016). 



 
 

34 

 

siswa, maka semakin rendah tingkat motivasi belajar 

siswa.  

Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu 

yaitu terlihat dari fokusnya. Jika telaah terdahulu 

membahas tentang interaksi teman sebaya dengan 

motivasi belajar siswa kelas V, tempat penelitian di 

Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 01 Malang. Sedangkan 

peneliti sekarang membahas tentang peran teman sebaya 

tempat di SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu membahas tentang teman sebaya. 

2. Hasil penelitian terdahulu oleh Cicik Rahmawati dengan 

program studi PGMI dengan judul ―PENGARUH 

PEMBERIAN PENGUATAN DAN MOTIVASI 

BELAJAR TERHADAP PERILAKU AFEKTIF SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPS SISWA KELAS V DI 

MI MA‘ARIF PATIHAN WETAN PONOROGO 

TAHUN PELAJARAN 2017/2018‖.
17

 Hasil penelitian 

bahwasanya ada pengaruh yang signifikan antara 

pemberian penguatan terhadap tingkah laku afektif siswa 

kelas V, besar pengaruhnya adalah 12,4%. Sedangkan 

pengaruh motivasi belajar terhadap tingkah laku afektif 

siswa kelas V, besar pengaruhnya 42,8%. Jadi pengaruh 

                                                           
17

 Cicik Rahmawati, ―Pengaruh Pemberian Penguatan Dan 

Motivasi Belajar Terhadap Perilaku Afektif Siswa Dalam Pembelajaran Ips 

Siswa Kelas V Di Mi Ma‘arif Patihan Wetan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018,‖ (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018). 
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pemberian penguatan dan motivasi belajar terhadap 

tingkah laku afektif siswa kelas V pada mata pelajaran 

IPS di MI Ma‘arif Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo 

cukup besar yaitu 42,8%. 

Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu 

yaitu terlihat dari fokusnya. Penelitian terdahulu 

membahas tentang Pengaruh pemberian penguatan dan 

motivasi belajar terhadap perilaku afektif siswa dalam 

pembelajaran IPS siswa kelas V di mi ma‘arif patihan 

wetan ponorogo tahun pelajaran 2017/2018, sedangkan 

penelitian sekarang membahas tentang perkembangan 

afektif siswa kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo 

Magetan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu membahas tentang kawasan afektif. 

 

B. Kajian Teori 

1. Teman sebaya 

a. Pengertian teman sebaya 

Teman sebaya merupakan salah satu 

pemegang peranan yang penting dalam membantu 

perkembangan anak. Anak yang merasa diperhatikan 

dan dianggap ada oleh teman-temannya akan tumbuh 

dalam dirinya suatu keinginan untuk mampu 

berperilaku atau bersikap. Untuk bisa bersosialisasi 

dengan baik anak terlebih dahulu harus bisa 

menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Hal 



 

   
 

tersebut akan bisa dilakukan anak salah satunya 

melalui kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak 

bersama teman sebayanya.
18

 

Kelompok teman sebaya merupakan interaksi 

awal bagi anak-anak dan remaja pada lingkungan 

sosial. Mereka mulai bergaul dan berinteraksi dengan 

orang lain yang bukan anggota keluarganya. Ini 

dilakukan agar mereka mendapat pengakuan dan 

penerimaan dari kelompok teman sebayanya sehingga 

akan tercipta rasa aman.
19

 Interaksi dengan teman 

sebaya merupakan permulaan hubungan persahabatan 

yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik. 

Teman sebaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai ―kawan, sahabat atau orang yang 

sama-sama bekerja dan berbuat.‖
20

 Masa anak-anak, 

teman sebaya terbentuk dengan sendirinya dan 

biasanya terdiri dari anak-anak yang ras, asal etnis, 

dan status sosial ekonominya. Anak-anak tersebut 

biasanya berusia dan berjenis kelamin sama.
21

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa peran teman sebaya adalah 

                                                           
18

 Diwitika, ―Tinjauan Tentang Sosialisasi Anak Dengan Teman 

Sebaya Dalam Perkembangan Sosialnya Di Taman Kanak-Kanak  Pertiwi 1 

Kantor Gubernur Padang,‖ (Artikel: 2012). 
19

 John W. Santrock, Perkembangan Anak, Edisi Ketujuh, Jilid 

Dua (Jakarta: Erlangga, 2007), 205. 
20

 Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 568. 
21

 Lusi Nuryanti, Psikologi Anak (Jakarta: Indeks, 2008), 68. 
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terjadinya suatu interaksi yang intensif dan cukup 

teratur dengan orang-orang yang mempunyai 

kesamaan dalam usia dan status, yang memberikan 

dampak atau pengaruh positif maupun negatif yang 

dikarenakan interaksi di dalamnya. 

b. Ciri-ciri Teman Sebaya 

Setelah anak memasuki usia sekolah, anak 

akan berinteraksi lebih banyak dengan anak-anak lain. 

Seiring dengan berubahnya minat bermain dan 

keinginan untuk bergaul dengan anak lain di luar 

lingkungan rumah, maka permainan yang semula 

bersifat individual akan berkembang menjadi 

permainan kelompok. Ciri-ciri kelompok sebaya 

sebagai berikut: 

1) Tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas 

karena terbentuk secara spontan. Namun demikian, 

ada satu diantara anggota kelompok yang dianggap 

sebagai pemimpin yang disegani sedangkan 

anggota yang lainnya memiliki kedudukan dan 

fungsi yang sama. 

2) Bersifat sementara karena tidak ada struktur 

organisasi yang jelas sehingga tidak dapat bertahan 

lama. 

3) Mengajarkan individu tentang kebudayaan yang 

luas, misalnya teman sebaya di sekolah terdiri dari 

individu yang berbeda lingkungannya sehingga 



 

   
 

berbeda pula kebiasaan atau aturannya, kemudian 

mereka memasukkannya dalam kelompok teman 

sebaya sehingga mereka dapat saling belajar secara 

tidak langsung. 

4) Beranggotakan individu yang sebaya, misalnya 

kelompok anak-anak usia SD yang memiliki 

keinginan, tujuan dan kebutuhan yang sama.22 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ciri-ciri teman sebaya adalah tidak 

memiliki struktur organisasi yang jelas namun 

memiliki pemimpin kelompok yang disegani dan 

bersifat sementara, anggota kelompok memiliki tanda 

keanggotaan (misalnya gelang, baju, dan buku). 

c. Fungsi Teman Sebaya 

Ketika masa kanak-kanak awal, hubungan 

dengan teman sebaya makin meningkat dan 

menghabiskan banyak waktunya. Salah satu fungsi 

terpenting dari teman sebaya adalah sebagai sumber 

informasi dan bahan pembanding di luar lingkungan 

keluarga. Melalui teman sebaya, anak memperoleh 

umpan balik tentang kemampuannya, mengevaluasi 

apa yang mereka lakukan (apakah lebih baik atau 

lebih kurang) dibanding teman sebayanya.
23
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 Slamet Santoso, Dinamika Kelompok (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 81. 
23

 Christiana Hari Soetjiningsih, Perkembangan Anak (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2012), 220. 
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Menurut Santrock sebagaimana dikutip 

Desmita, menyebutkan enam fungsi penting dari 

pertemanan, yaitu: 

1) Sebagai teman (companionship), di mana teman 

memberi anak seorang teman yang akrab, teman 

yang bersedia meluangkan waktu bersama mereka 

dan bergabung dalam melakukan kegiatan-kegiatan 

bersama. 

2) Sebagai pendorong (stimulation), di mana 

pertemanan memberikan pada anak informasi-

informasi yang menarik, kegembiraan dan hiburan. 

3) Sebagai pendukung fisik (physical support), di 

mana pertemanan memberi waktu, kemampuan-

kemampuan dan pertolongan. 

4) Sebagai pendukung ego (ego support), di mana 

pertemanan menyediakan harapan atau dukungan, 

dorongan dan umpan balik yang dapat membantu 

anak mempertahankan kesan atas dirinya sebagai 

individu yang mampu, menarik, dan berharga. 

5) Sebagai perbandingan sosial (social comparison), 

di mana pertemanan menyediakan informasi 

tentang bagaimana cara berhubungan dengan orang 

lain, dan apakah anak melakukan sesuai dengan 

baik. 

6) Sebagai pemberi keakraban dan perhatian 

(intimacy/affection), di mana pertemanan memberi 



 

   
 

anak-anak suatu hubungan yang hangat, erat, saling 

mempercayai dengan anak lain, yang berkaitan 

dengan pengungkapan diri sendiri.
24

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi teman sebaya adalah 

sebagai sumber informasi dan memperoleh umpan 

timbal balik tentang kemampuannya serta 

mengevaluasi apakah lebih baik atau lebih kurang 

daripada temannya. Selain itu juga sebagai teman, 

sebagai pendorong, sebagai pendukung fisik, sebagai 

pendukung ego, sebagai perbandingan sosial, dan 

sebagai pemberi keakraban dan perhatian.  

d. Peran Teman Sebaya 

Jean Piaget dan Harry Stack Sullivan 

sebagaimana dikutip  Santrock, memberikan 

penjelasan tentang peran sebaya dalam perkembangan 

sosio emosional. Mereka menekankan bahwa melalui 

interaksi sebayalah anak-anak belajar bagaimana 

berinteraksi dalam hubungan yang simetris dan timbal 

balik.
25

 Pertemanan memiliki peranan yang penting 

diantaranya: 

1) Sahabat memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mempelajari keterampilan-keterampilan 

tertentu. Pertemanan mengajarkan pada anak 

                                                           
24

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2016), 227–228. 
25

 Santrock, Perkembangan Anak Jilid 2, 205. 
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mengenai bagaimana berkomunikasi satu sama 

lain, sehingga anak memperoleh pengalaman 

belajar untuk mengenali kebutuhan dan minat 

orang lain, serta bagaimana bekerja sama dan 

mengelola konflik dengan baik.  

2) Pertemanan memungkinkan anak untuk 

membandingkan dirinya dengan individu lain, 

karena anak biasanya menilai dirinya berdasarkan 

perbandingan dengan anak lainnya. 

3) Pertemanan mendorong munculnya rasa memiliki 

terhadap kelompok. Pada usia 10-11 tahun, 

kelompok menjadi penting. Anak menemukan 

sebuah organisasi sosial yang tidak hanya terdiri 

atas sekumpulan individu, tetapi juga mencakup 

adanya peran-peran, partisipasi kolektif, dan 

dukungan kelompok untuk melakukan aktivitas-

aktivitas kelompok.
26

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa peran teman sebaya adalah 

memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mempelajari keterampilan bagaimana berkomunikasi 

dan bekerja sama satu sama lain, pertemanan 

memungkinkan anak untuk membandingkan dirinya 

dengan individu lainnya, serta mendorong munculnya 

rasa memiliki terhadap kelompoknya. 
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 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 227–228. 



 

   
 

e. Pergaulan Teman Sebaya 

Teman sebaya dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dapat diartikan sebagai kawan, sahabat atau 

orang yang usia hampir sama. Sedangkan yang 

dimaksud dengan bergaul sesama teman sebaya adalah 

pertemanan seseorang individu dengan individu 

lainnya (anak-anak, usia remaja atau dewasa) yang 

tingkat usianya hampir sama.
27

 Selama masa 

pertengahan dan akhir anak-anak, mereka banyak 

meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan 

teman sebaya. Interaksi teman sebaya yang dilakukan 

selama bertahun-tahun baik positif maupun negatif 

terjadi cukup signifikan. Selain itu juga dalam 

pergaulan, teman sebaya dapat mempengaruhi 

perilaku. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh 

positif dan dapat pula berupa pengaruh negatif. 

Pengaruh positif yang dimaksud adalah ketika 

individu bersama teman-teman sebayanya melakukan 

aktivitas yang bermanfaat seperti membentuk 

kelompok belajar dan patuh pada norma-norma dalam 

masyarakat. Sedangkan pengaruh negatif yang 

dimaksudkan dapat berupa pelanggaran terhadap 

norma-norma sosial, dan pada lingkungan sekolah 

berupa pelanggaran terhadap aturan sekolah. 
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Dampak positif dan negatif teman sebaya 

dijabarkan oleh Havinghurst sebagaimana dikutip oleh 

Slamet Santoso, sebagai berikut:  

a. Pengaruh positif dari kelompok sebaya sebagai 

berikut: 

1. Apabila dalam kehidupannya individu memiliki 

kelompok sebaya maka lebih siap menghadapi 

kehidupan yang akan datang. 

2. Individu dapat mengembangkan rasa solidaritas 

antar kawan. 

3. Apabila individu masuk dalam kelompok 

sebaya, setiap anggota kelompok dapat 

menyeleksi kebudayaan dari beberapa 

temannya. 

4. Setiap anggota dapat berlatih memperoleh 

pengetahuan dan melatih kecakapan bakatnya. 

5. Mendorong individu untuk bersikap mandiri. 

6. Menyalurkan perasaan dan pendapat demi 

kemajuan kelompok. 

b. Pengaruh negatif dari kelompok sebaya sebagai 

berikut: 

1. Sulit menerima individu yang tidak memiliki 

kesamaan. 



 

   
 

2. Tertutup bagi individu yang tidak termasuk 

anggota kelompok. 

3. Menimbulkan rasa iri pada anggota yang tidak 

memiliki kesamaan dengan dirinya. 

4. Timbulnya persaingan antar anggota kelompok. 

5. Timbulnya pertentangan antar kelompok sebaya 

yang satu dengan yang lainnya.
28

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa kelompok 

sebaya mempunyai pengaruh yang positif seperti 

belajar kelompok dan mematuhi peraturan yang ada. 

Selain itu juga berpengaruh yang negatif seperti 

mempunyai sifat iri dan dengki kepada temannya. 

f.  Dampak Pergaulan Teman Sebaya dalam 

Perkembangan Afektif 

Pengaruh negatif dari teman sebaya terhadap 

perkembangan anak-anak adalah ditolak atau 

diabaikan oleh teman sebaya. Hal tersebut 

menyebabkan munculnya perasaan kesepian atau 

permusuhan. Di samping itu, penolakan oleh teman 

sebaya dihubungkan dengan kesehatan mental dan 

problem kejahatan.
29

  

Selain itu dalam perilaku yang dapat lahir 

dari kegiatan pertemanan teman sebaya, antara lain: 
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a) Melahirkan popularitas 

Anak-anak yang populer biasanya terpilih 

karena yang bersangkutan sering memberikan 

bantuan, mau mendengarkan baik pembicaraan 

anak-anak yang lain, dan mau memelihara jalur-

jalur komunikasi yang terbuka. Selain itu, 

kemampuan menjadi diri sendiri, gembira, 

memperhatikan antusiasme, perhatian terhadap 

orang lain, percaya diri dan tidak sombong adalah 

ciri-ciri yang membantu anak-anak dengan baik 

dalam pencapaian popularitas diantara teman 

sebaya. 

b) Akan ada anak yang diabaikan (neglected 

children) 

Anak-anak sedikit menerima perhatian 

dari teman-teman sebaya mereka, akan tetapi tidak 

berarti mereka tidak disukai oleh teman-temannya. 

c) Anak-anak yang ditolak (rejected children) 

Anak-anak yang tidak disukai oleh teman-

teman sebayanya. Biasanya mereka cenderung 

lebih suka mengganggu dan agresif dibandingkan 

dengan anak-anak yang diabaikan. Anak-anak 

yang ditolak sering mengalami masalah 

penyesuaian diri yang serius di kemudian hari 



 

   
 

dalam hidupnya dibandingkan dengan anak-anak 

yang diabaikan.
30

 

2. Perkembangan Afektif  

Menurut Santrok dan Yussen sebagaimana 

dikutip Mulyani Sumantri, perkembangan adalah pola 

gerak atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi 

pembuahan dan berlangsung terus selama siklus 

kehidupan. Para ahli psikologi perkembangan 

mempelajari perubahan-perubahan perilaku yang terjadi 

sejak masa konsepsi sampai akhir hayat manusia.
31

 

Perkembangan afektif mencakup berbagai 

proses mental yang melibatkan emosi, perasaan (feeling), 

suasana hati (mood), dan temperamen. Bahkan salah 

seorang pakar psikplogi, Titchener, menambahkannya 

dengan pengertian keadaan menyenangkan dan tidak 

menyenangkan (pleasantness & unpleasantness).
32

 

Secara umum, pengertian afektif terkait dengan 

hal-hal yang emosional sifatnya namun tidak termasuk 

yang bersifat volisional atau keinginan-keinginan 

tertentu. Aspek utama dari emosi adalah pengalaman 
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subyektif dan pengalaman subyektif terkait dengan 

perubahan-perubahan fisiologis serta perilaku.
33

 

Menurut Rahmawati sebagaimana dikutip 

Dahlia Novarianing dan Suhami, perilaku merupakan 

salah satu perantara manusia untuk mencapai tujuan 

dalam memenuhi kebutuhan manusia. Perilaku dalam 

psikologi, dipandang sebagai sesuatu yang dapat diubah 

dan dipelajari kelompok behaviorisme menyatakan 

bahwa perilaku yang dipelajari dapat dihilangkan.
34

 

Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang 

menyangkut keanekaragaman perasaan seperti: takut, 

marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, 

dan sebagainya.
35

 Menurut penjelasan di atas bahwa 

perilaku adalah hasil dari sesuatu proses kehidupan yang 

dijalani seseorang. Karena proses yang dialami setiap 

orang maupun individu pun juga berbeda-beda.  

Beberapa gambaran tentang kawasan tujuan 

instruksional afektif secara utuh, sebagai berikut: 

1. Tingkatan menerima (receiving), yaitu proses 

pembentukan sikap perilaku dengan cara 

membangkitkan kesadaran tentang adanya stimulus 

tertentu yang mengandung estetika. 
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2. Tingkatan tanggapan (responding), mempunyai 

beberapa pengertian, antara lain: 

a. Tanggapan dilihat dari segi pendidikan diartikan 

sebagai perilaku baru dari sasaran didik (siswa) 

sebagai manifestasi dari pendapatnya, yang timbul 

akibatnya adanya perangsang pada saat belajar.  

b. Tanggapan dilihat dari segi psikologi perilaku 

(behavior psychology) adalah segala perubahan 

perilaku organisme yang terjadi atau yang timbul 

karena adanya rangsangan. 

3. Tingkat menilai, menilai dapat diartikan sebagai 

berikut: 

a. Pengakuan secara objektif (jujur) bahwa siswa itu 

objektif, sistem atau benda tertentu mempunyai 

kadar manfaat. 

b. Kemampuan untuk menerima suatu objek atau 

kenyataan setelah seseorang itu sadar bahwa objek 

tersebut mempunyai nilai atau kekuatan, dengan 

cara menyatakan dalam bentuk sikap atau perilaku 

positif atau negatif. 

4. Tingkat organisasi (organization), artinya 

mempertemukan perbedaan nilai baru yang universal, 

yang membawa pada perbaikan umum. Mengatur atau 

mengorganisasikan merupakan pengembangan dari 

nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk di 

dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lain. 
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5. Tingkat karakteristik (characterization), karakterisasi 

adalah sikap perbuatan yang secara konsisten dilakukan 

oleh seseorang selaras dengan nilai-nilai yang dapat 

diterimanya, sehingga sikap dan perbuatan itu seolah-

olah telah menjadi ciri-ciri pelakunya.
36

 

Berdasarkan pada lima tingkat yang dirumuskan 

oleh Bloom dan Krathwool sebagaimana dikutip 

Satiadarma and Waruwu, mengelompokkan aspek afektif 

menjadi dua tipe perilaku yang berbeda: 

1) Refleksi yang terkondisi, yaitu reaksi pada stimulus 

khusus tertentu yang dilakukan secara spontan tanpa 

direncanakan lebih dahulu tujuan reaksinya. 

2) Sukarela (voluntary) adalah aksi dan reaksi yang 

terencana untuk mengarahkan ke tujuan tertentu 

dengan cara membiasakan latihan-latihan untuk 

mengontrol diri.
37

 

Perkembangan perilaku seseorang dipengaruhi 

oleh perkembangan kognitif dan afektif. Daya ingat, 

fantasi, serta imajinasi mempengaruhi kesan seseorang 

terhadap suatu hal tertentu dan ditambah dengan 

kematangan emosi seseorang hal tersebut akan 

membentuk perkembangan sikap individu terhadap 

lingkungan serta dirinya sendiri.
38
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a. Proses Pembentukan Perkembangan Afektif  

Pembentukan perkembangan afektif melalui 

beberapa macam, antara lain: 

1) Adopsi 

Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus, lama 

kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri 

individu dan memengaruhi terbentuknya suatu sikap. 

2) Diferensiasi 

Dengan berkembangnya intelegensi, 

bertambahnya pengalaman, jalannya dengan 

bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya 

dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas 

dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk 

sikap tersendiri pula. 

3) Integrasi  

Pembentukkan sikap di sini terjadi secara 

bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang 

berhubungan dengan satu hal tertentu sehingga 

terbentuk sikap mengenal hal tersebut. 

4) Trauma  

Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, 

mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam 

pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-

pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan  
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terbentuknya sikap. 
39

 

Menurut Fhilip Graham sebagaimana dikutip 

Endah Sri Astuti, perilaku anak dapat dipengaruhi faktor 

pribadi maupun lingkungan. Faktor pribadi yaitu faktor 

yang terdapat dalam diri seseorang yang merupakan 

bawaan lahir. Misal faktor bakat yang mempengaruhi 

temperamen dan ketidakmampuan seseorang dalam 

menyesuaikan diri. Sedangkan faktor yang berasal dari 

lingkungan seperti pergaulan dengan teman, kemiskinan, 

lingkungan sekolah, dan pengasuhan dalam keluarga.
40

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Perilaku 

Anak 

Setiap anak dilahirkan ke dunia dengan 

membawa hereditas tertentu. Karakteristik setiap anak 

diperoleh dari orang tuanya. Karakteristik tersebut 

menyangkut fisik dan psikis atau sifat-sifat mental. 

Hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang 

bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang, 

seberapa jauh perkembangan itu terjadi tergantung pada 

lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan 

merupakan faktor penting yang menentukan 

perkembangan perilaku. Faktor lingkungan meliputi 
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lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan teman 

sebaya, dan masyarakat.
41

 

1) Faktor Keturunan  

Keturunan atau pembawaan merupakan 

segala ciri, sifat, potensi dan kemampuan yang 

dimiliki individu karena kelahirannya. Ciri, sifat, dan 

kemampuan-kemampuan tersebut dibawa individu 

dari kelahirannya, dan diterima sebagai keturunan dari 

diterima sebagai keturunan dari orang tuanya. 

Terjadinya manusia tidak dapat dipisahkan dengan 

masa konsepsi yaitu masa pertemuan antara sel dari 

ayah dengan sel dari ibu, maka tidaklah 

mengherankan ketika anak yang berperilaku meniru 

seperti sifat dan watak orang tuanya.  

2) Faktor Lingkungan 

Perilaku yang diperlihatkan oleh individu 

bukan sesuatu yang dilakukan sendiri tetapi selalu 

dalam interaksinya dengan lingkungannya. Demikian 

juga dengan sifat-sifat dan kecakapan yang dimiliki 

individu sebagai besar diperoleh melalui hubungannya 

dengan lingkungan.
42

 Lingkungan tersebut antara lain: 

(1) Lingkungan Keluarga 

Perilaku yang dipengaruhi oleh individu 

bukan sesuatu yang dilakukan sendiri tetapi 

merupakan hasil dari interaksinya dengan 
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lingkungan. Demikian juga dengan sifat dan 

kecakapan-kecakapan yang dimiliki individu 

sebagai besar dipengaruhi melalui hubungan 

dengan lingkungan. 

Keluarga memiliki peranan penting dalam 

upaya mengembangkan perilaku anak. Setiap 

anak dirawat dari orang tua dengan penuh kasih 

sayang dan mendidik tentang nilai-nilai 

kehidupan, baik agama maupun sosial budaya 

yang diberikannya merupakan faktor yang 

kondusif untuk mempersiapkan perilaku anak 

menjadi baik dan sehat. Keluarga juga dipandang 

sebagai institusi atau lembaga yang dapat 

memenuhi kebutuhan manusia. Keluarga yang 

bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting 

bagi perkembangan perilaku anak, karena dengan 

perlakuan yang baik dari orang tua anak dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara fisik, 

biologis. 

Perkembangan perilaku anak tidak terlepas 

dari pengaruh lingkungan dan bawaan, tetapi yang 

paling terpenting mempengaruhi perkembangan 

anak adalah kedua orang tuanya sendiri. Keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi 

anak, anak mendapat asuhan dari orang tua 

menuju ke atas perkembangannya. Keluarga 

menjalankan perannya sebagai suatu sistem sosial 



 

   
 

yang dapat membentuk karakter serta moral 

seorang anak. 

(2) Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan faktor penentu bagi 

perkembangan perilaku anak. Sekolah berperan 

sebagai substitusi keluarga, dan guru substitusi 

orang tua. Sekolah mempunyai peranan atau 

tanggung jawab penting dalam membantu para 

siswa mencapai tugas perkembangannya, dengan 

hal ini sekolah berupaya menciptakan iklim yang 

kondusif atau kondisi yang dapat memfasilitasi 

siswa untuk mencapai perkembangannya, selain 

itu sekolah juga mempunyai peran dalam 

mengembangkan potensi pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki anak, menciptakan 

budi pekerti luhur, membangun solidaritas 

terhadap sesama serta mengembangkan keimanan 

dan ketakwaan anak agar menjadi manusia yang 

beragama dan beramal kebaikan. 

(3) Lingkungan Sosial (Kelompok teman sebaya) 

Kelompok teman sebaya sebagai 

lingkungan sosial bagi anak mempunyai peranan 

yang cukup penting bagi perkembangan perilaku. 

Peran itu semakin penting, terutama pada saat 

terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. 

Interaksi sosial di dalam lingkungan memiliki 

keanekaragaman yang sesuai dengan status dan 

juga perannya masing-masing. Anak belajar untuk 
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menjalani kehidupan melalui interaksi dengan 

lingkungan.
43

 

c. Perilaku Baik dan Perilaku Buruk 

Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi 

perilaku baik dan perilaku buruk, antara lain: 

a. Perilaku Baik 

Perilaku baik adalah suatu pekerjaan yang 

diinginkan, diusahakan, dan merupakan tujuan 

manusia. Segala sesuatu yang dapat bermanfaat dan 

membahagiakan manusia itu disebut dengan kebaikan. 

Perilaku baik merupakan perilaku yang sangat 

diinginkan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, 

seseorang dikatakan berperilaku baik apabila tindakan 

yang dilakukan sesuai dengan tata nilai yang dianut 

oleh sekelompok masyarakat di tempat ia berada.  

Dalam pandangan Islam, kata perilaku 

dengan akhlak. Perilaku dapat dikatakan baik apabila 

muncul karena adanya dorongan iman dari dalam diri 

seseorang mukmin. Perilaku disebut Islam apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

a) Kondisi jiwa yang tertanam kuat 

Seorang mukmin harus memiliki nilai atau 

prinsip yang tertanam secara kukuh dalam jiwanya. 

Nilai yang harus ditanam dalam jiwanya, yaitu nilai 
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Islam. Nilai tersebut berasaskan pada keimanan dan 

ketakwaan seorang mukmin kepada Allah SWT.  

b) Melahirkan sikap amal 

Perilaku baik bisa ditunjukkan oleh siapa 

saja, termasuk orang yang tidak beriman. Ada 

beberapa orang yang tidak beriman tetapi memiliki 

perilaku yang baik. Sebaliknya, ada beberapa orang 

mukmin tetapi memiliki perilaku yang buruk. 

Siapapun memiliki hati nurani, yaitu perilaku baik 

ataupun hal-hal yang baik dicintai oleh semua 

orang. Hanya, ketika seseorang memiliki perilaku 

baik, akan tetapi perilaku baik tersebut tidak karena 

iman kepada Allah, perilaku baik tersebut tidak 

disebut sebagai perilaku Islami. Sebab, perilaku 

baik lahir dari pribadi seorang muslim dan datang 

dari suasana jiwa yang penuh dengan keimanan.     

c) Tanpa pemikiran dan pertimbangan  

Perilaku merupakan pelaksanaan dari 

sikap batin seseorang. Ketika nilai Islam telah 

tertanam kuat dalam kalbu seorang muslim, ia tidak 

harus dituntun atau disuruh untuk mengerjakan hal-

hal yang islami pun ia pasti akan mengerjakannya 

tanpa harus berpikir ataupun mempertimbang-

kannya terlebih dahulu. Perilaku islami merupakan 

karakter seorang muslim sejati. Ketika perilaku 

telah menjadi sebuah karakter bagi seorang 

muslim, ia tidak peduli dengan respon tidak positif 
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atas perilaku islaminya. Ia akan menganggap biasa 

saja tentang pujian orang terhadapnya.
44

 

b. Perilaku Buruk 

Perilaku buruk merupakan suatu pekerjaan 

yang menyusahkan dan dibenci oleh manusia. 

Seseorang dikatakan berperilaku buruk apabila 

tindakannya tidak sesuai dengan nilai dan pandangan 

masyarakat yang bersangkutan. Faktor-faktor yang 

menyebabkan siswa berperilaku buruk adalah sebagai 

berikut: 

a) Faktor dari Luar Lingkungan 

(1)  Orang tua siswa memiliki pengalaman buruk 

ketika mereka bersekolah, dan menyampaikan 

pengalaman tersebut kepada anak-anaknya. 

(2)  Dukungan untuk belajar di rumah kecil atau 

bahkan tidak ada. 

(3)  Terdapat prospek yang luar biasa di luar 

pendidikan di wilayah tersebut. 

b) Faktor dari Dalam Lingkungan 

(1)   Etos dari sekolah atau perguruan tinggi 

didefinisikan buruk, terdapat kesan kekacauan 

diperbolehkan dan siswa dapat melakukan apa 

yang mereka inginkan. 
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(2)  Tim pengurus senior tidak efektif. 

(3)  Kebijakan perilaku tidak berjalan secara efektif. 

(4)   Jumlah siswa yang nakal sangat banyak, atau 

mereka dengan masalah perilaku yang serius. 

c) Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Guru 

(1)  Guru secara teratur membuat siswa merasa 

terganggu dan membuat mereka terlalu 

bersemangat. 

(2)  Guru merasa bingung dan tidak pasti tentang 

perilaku yang ingin dilihatnya. 

(3)  Guru bersikap kasar kepada siswa, menganggap 

bahwa mereka tidak layak mendapat rasa 

hormat dibandingkan guru tersebut. 

(4)  Guru bereaksi berlebihan terhadap masalah 

yang kecil, mengubahnya menjadi konfrontasi. 

(5)  Guru bertemperamen buruk atau suasana 

hatinya mudah berubah. 

(6)  Pelajaran yang diberikan tidak menarik, tidak 

bersemangat, atau membosankan. 

(7)  Kegiatan yang diberikan tidak pada level yang 

benar sehingga pasti siswa tidak 

memahaminya. 
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d) Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Siswa 

(1)  Siswa memiliki kesulitan belajar, dan sulit 

memahami pelajaran. 

(2)  Siswa memiliki kebutuhan pendidikan perilaku 

khusus, dan merasa sulit untuk berperilaku 

dengan benar. 

(3)  Siswa kurang memiliki motivasi untuk belajar, 

atau belum pernah mempelajari keterampilan 

disiplin diri dan fokus. 

(4)  Siswa telah diajarkan bahwa belajar itu 

membosankan dan tidak berarti. 

(5)  Tekanan negatif dari teman memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap kelompok . 

(6)  Para siswa ingin membuat anda kesal dan 

mereka tahu mereka dapat melakukan hal 

tersebut.
45
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.
46

 Jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus, yaitu uraian dan penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, 

suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu 

situasi sosial.
47

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis 

tentang bagaimana dampak pergaulan teman sebaya dalam 
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perkembangan afektif siswa kelas IV di SDN Banyudono 1 

Ngariboyo Magetan.  

 

2. Kehadiran Penelitian 

Secara umum penelitian kualitatif terdapat hal-hal 

yang tidak dapat dipisahkan dengan metode kualitatif. Salah 

satunya adalah mengutamakan peran penelitian sebagai 

instrumen kunci.
48

 Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab penelitian 

yang menentukan keseluruhan skenario. Untuk itu, di dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument, 

partisipan penuh, sekaligus sebagai pengumpul data. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di SDN Banyudono 1 

Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Peneliti 

memilih di SDN Banyudono 1 sebagai tempat penelitian, 

dikarenakan ada kesesuaian dengan topik yang peneliti pilih 

yaitu tentang tingkat perkembangan afektif siswa sehingga 

diharapkan peneliti dapat bekerja sama dengan lembaga 

secara optimal. 
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4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumentasi dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada 

bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, 

sumber data tertulis, foto, dan statistik.
49

  

Kata-kata dan tindakan diperoleh dari orang-orang 

yang akan diwawancarai, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, 

dan wali murid. Sumber data utama akan dicatat melalui 

catatan tertulis, dan pengambilan foto. Sumber data 

diperoleh dari observasi penelitian awal di SDN Banyudono 

1 Ngariboyo Magetan. Wawancara bersama kepala sekolah, 

guru, dan siswa serta dokumen-dokumen pendukung 

dilakukan untuk membuktikan keabsahan penelitian yang 

akan dilakukan. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya bila dilihat 

dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.
50
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a. Observasi 

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Jenis 

observasi itu diantaranya adalah observasi partisipatif, 

observasi nonpartisipatif, observasi terus terang dan 

tersamar dan observasi tak berstruktur.  

Observasi partisipatif adalah observasi yang di 

dalamnya peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan 

observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan 

lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat 

makna dari setiap perilaku yang tampak.
51

 

Observasi nonpartisipatif adalah observasi yang 

di dalamnya pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, 

dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam 

kegiatan.
52

 Observasi terus terang atau tersamar adalah 

observasi yang di dalamnya peneliti akan melakukan 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi 

mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir 
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tentang aktivitas peneliti.
53

 Observasi tak berstruktur 

adalah observasi yang dilakukan dalam penelitian 

kualitatif, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus 

observasi akan berkembang selama kegiatan observasi 

berlangsung.
54

 

Teknik observasi yang dipilih dalam penelitian 

ini, yaitu teknik observasi partisipatif. Hal ini 

dikarenakan, dengan berpartisipasi langsung maka 

peneliti akan terbantu untuk menemukan data-data yang 

diperlukan. Selain itu memungkinkan memunculkan data 

baru. Terlebih lagi akan mendapatkan informasi yang 

natural atau tidak dibuat-buat. 

Observasi pada penelitian ini dilakukan di 

lingkungan sekolah dengan maksud untuk melihat 

bagaimana dampak pertemanan yang dilakukan oleh 

siswa dan bagaimana tingkat perkembangan afektif 

siswa. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 

dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. 

Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni 

wawancara tak struktur dan wawancara struktur. 

Wawancara tak struktur bersifat luwes, susunan 

pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap 
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pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat 

wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, 

suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan 

sebagainya).
55

 Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul 

data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh.
56

 

Teknik wawancara yang di pilih dalam 

penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Peneliti 

memilih teknik ini karena peneliti belum mengetahui 

secara pasti jawaban yang akan diberikan oleh informan. 

Pada penelitian ini informan yang diambil oleh peneliti 

antara lain adalah kepala sekolah, guru, karyawan, serta 

siswa-siswi yang bersangkutan, kemudian dicatat dalam 

catatan hasil wawancara.  

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 
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berbentuk karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, 

film, dan lain-lain.
57

 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh 

data-data berupa gambaran umum mengenai letak 

geografis, keadaan guru dan siswa, serta yang berkaitan 

dengan peran teman sebaya dalam perkembangan afektif 

siswa yang ada di sekolah. Selain itu metode 

dokumentasi ini juga bisa peneliti gunakan untuk 

mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung.  

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.
58

  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 
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diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, 

maka penelitian akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai 

tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles 

and Huberman dalam buku Sugiyono mengemukakan 

bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.  Aktivitas 

dalam analisis data yaitu, data reduction, data display, dan 

cloncusion drawing/ verification.
59

 Adapun langkah-langkah 

dalam analisis data yaitu: 

 

 

 

 

 

  

Analisis Data menurut Milles dan Huberman 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti 

dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti 

ke lapangan, maka jumlah data akan makin  banyak, 

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 
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analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
60

 

Penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan 

data-data dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentsi, setelah seluruh data terkumpul, data-data 

yang masih umum dipilih dan difokuskan sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah dibuat tentang dampak 

pergaulan teman sebaya dalam perkembangan afektif 

siswa kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan.  

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya. Dengan men-display-kan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang dipahami tersebut.
61

 

Penelitian ini, setelah data terkumpul dan 

direduksi selanjutnya data disusun secara sistematis 
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supaya data dipahami dengan mudah. Penyajian datanya 

berupa uraian yang menyangkut tentang pergaulan teman 

sebaya yang bagaimana dalam pembentukan 

perkembangan afektif siswa kelas IV SDN Banyudono 1 

Ngariboyo Magetan.  

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusing Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Milles dan Huberman sebagaimana dikutip 

Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan.
62

 

Penarikan kesimpulan ini maka sudah dapat 

disimpulkan bagaimana tingkat perkembangan afektif 

siswa kelas IV, serta bagaimana dampak pergaulan teman 

sebaya dalam perkembangan afektif siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1 Ngariboyo Magetan. 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya 

ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam 

penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

peneliti dengan apa yang sesungguhnya yang terjadi pada 

objek yang diteliti.
63

 

Teknik pemeriksaan keabsahan data ada tujuh cara 

yaitu: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan 

pengamat, triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, 

kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan pengecekan 

anggota.
64

 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang 

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya.
65 

 

Mengumpulkan data dari observasi, wawancara, 

serta dokumen tertulis yang diperoleh, akan menghasilkan 

bukti yang berbeda, dan akan melahirkan keluasan 

pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Dengan 

demikian diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

dampak pergaulan teman sebaya dan tingkat perkembangan 
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afektif anak pada siswa kelas IV di SDN Banyudono 1 

Ngariboyo Magetan. 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian 

yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

tersebut adalah: 

a. Tahap Pra Lapangan 

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu 

pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian 

lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut adalah 

sebagai berikut: menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, 

persoalan etika penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi 

atas tiga bagian yaitu: memahami latar penelitian, 

memasuki lapangan, berperan serta sambil mengumpul-

kan data. 
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c. Tahap Penulisan Hasil Laporan
66

 

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil 

penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan 

diikuti alurnya oleh pembaca.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. DATA UMUM 

1. Sejarah Singkat Sekolah SDN Banyudono 1 

Data ini diperoleh dari data yang berasal dari 

tokoh masyarakat di desa Banyudono. Pada saat itu 

sekolah belum memiliki gedung sendiri seperti saat ini, 

melainkan masih menumpang di rumah warga dan 

berpindah-pindah tempat untuk proses belajar mengajar. 

Pertama menempati rumah mbah Jamilatun. Kemudian 

berpindah berpindah lagi ke rumah mbah Tun. Akhirnya, 

pada tahun 1968 warga yang ada di desa setempat 

berinisiatif untuk membuat gedung sekolahan. Pada saat 

itu dalam pimpinan lurah Kasdan. Sekolah memiliki 

ruang kelas 1 sampai 6 dan 1 ruang guru. Dahulu belum 

banyak anak yang berminat untuk sekolah. Pertama kali 

pada saat itu dalam pimpin bapak Suadi sebagai kepala 

sekolah SDN Banyudono 1. 

Sekolah tersebut masih berada pada tanah milik 

warga dan pada saat ini sudah menjadi tanah milik 

sekolah. SDN Banyudono 1 merupakan sebuah lembaga 

pendidikan tingkat dasar yang terletak di Desa 

Banyudono Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.
67
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2. Letak Geografis SDN Banyudono 1 

Sekolah Dasar Negeri Banyudono 1 berlokasi di 

jalan raya Magetan-Parang Desa Banyudono Kecamatan 

Ngariboyo Kabupaten Magetan. Adapun batas 

lingkungan sekolah SDN Banyudono 1 adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah barat berbatasan dengan kebun. 

b. Sebelah utara berbatasan dengan kantor desa. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan polindes dan TK. 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan lapangan.
68

 

3. Visi dan Misi SDN Banyudono 1 

a. VISI SDN Banyudono 1 

―BERIMAN, BERTAQWA, BERILMU, BERAMAL, 

BERPRESTASI, KREATIF, INOVATIF, dan 

KOMPETITIF” 

b. MISI SDN Banyudono 1 

1) Melaksanakan Pembelajaran yang Interaktif dan 

Efektif. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

sarana penunjang pendidikan. 

3) Mengikuti perkembangan IPTEK.  

4) Meningkatkan dan menguatkan IMTAQ. 

5) Melaksanakan pembelajaran yang bernuansa 

PAKEM.     
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6) Menjalin    kerjasama   yang   harmonis  antara   

warga    sekolah, stake holder dan lingkungan  

masyarakat  sekitarnya.  

7) Melaksanakan pendidikan karakter bangsa.
69

 

4. Tujuan SDN Banyudono 1 

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta 

tujuan umum pendidikan dasar, tujuan sekolah dalam 

mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan yang 

diwujudkan dengan pengamalan agama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Meraih pretasi akademik dan non akademik secara 

optimal. 

c. Mencerdaskan peserta didik dan meningkatkan 

profesionalisme guru sehingga menjadi sekolah 

unggul. 

d. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta seni budaya sebagai bekal untuk 

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 

e. Mengembangkan bakat dan minat siswa sesuai dengan 

potensi yang dimiliki peserta didik sehingga siap 

terjun di lingkungan masyarakat. 

f.   Menjadikan sekolah sebagai pelopor dan penggerak di 

lingkungan masyarakat sekitar.
70
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5. Profil Singkat SDN Banyudono 1 

Nama Sekolah : SD Negeri Banyudono 1 

NPSN : 20509543 

Jenjang Pendidikan  : SD 

Status Sekolah  : Negeri 

Tahun Pendirian : 1968 

Alamat Sekolah  : Banyudono 

RT/RW : 01/01 

Kode Pos : 63351 

Kelurahan  : Banyudono 

Kecamatan  : Ngariboyo 

Kabupaten/Kota : Magetan 

Provinsi  : Jawa Timur 

Negara  : Indonesia 

Akreditasi  : B 

Posisi Geografis  : - Lintang : -7.6906 

  - Bujur     : 111.3388 

Status Kepemilikan : Pemerintahan Pusat 

Luas Tanah Milik (m2) : 1209 

Luas Tanah Bukan Milik : 500 



 

 

(m2) 

Nomor Telepon  : 085646812779 

Email  : sigitw83@gmail.com
71

 

6. Sarana dan Prasarana SDN Banyudono 1 

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang 

harus ada, karena sangat erat hubungannya dengan 

tercapainya tujuan pendidikan. Untuk menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar, Sekolah Dasar 

Negeri Banyudono 1 berusaha untuk melengkapi sarana 

prasarana pendidikannya berupa gedung, papan tulis, dan 

beberapa peralatan penunjang lainnya. SDN Banyudono 

1 memiliki  17 ruang yang terdiri dari 6 ruang belajar, 1 

ruang guru, 1 raung KepSek, 1 Ruang 

Perpustakaan/komputer, 1 mushola, 3 kamar mandi/WC, 

1 tempat parkir, 1 kantin dan UKS, 1 gudang, 1 dapur.
72

 

7. Data Guru dan Siswa SDN Banyudono 1 

a. Keadaan Guru 

Berdasarkan data terakhir 2018/2019, secara 

keseluruhan guru Sekolah Dasar Negeri 1 Banyudono 

berjumlah 9 orang, dengan perincian 1 kepala sekolah 

dan 8 guru mata pelajaran.  

 

                                                           
71

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 05/D/28-I/2019 
72

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 06/D/28-I/2019 

mailto:sigitw83@gmail.com


60 
 

 

b. Keadaan Siswa 

Keadaan siswa pada tahun 2018/2019 jumlah 

keseluruhan siswa di SDN Banyudono 1 Ngariboyo 

Magetan adalah berjumlah 103 siswa. 

Tabel 

Jumlah Siswa Tahun 2018/2019 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 Kelas Satu 17 

2 Kelas Dua 17 

3 Kelas Tiga 20 

4 Kelas Empat 20 

5 Kelas Lima 15 

6 Kelas Enam 14
73

 

 

8. Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri 

Banyudono 1 

Setiap kegiatan adalah tanggung jawab 

pelaksana yang akan mengarah kepada pekerjaan fisik 

(nyata) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bersama. oleh karena itu, keperluan perluasan dan 

pengembangan kerja fisik memerlukan suatu wadah 

tertentu yang disebut dengan organisasi, tentunya setiap 

anggota dari organisasi tersebut menginginkan 

tercapainya tujuan secara tepat dan efisien. 
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Struktur organisasi dalam suatu lembaga 

pendidikan sangat penting keberadaannya karena dengan 

adanya struktur dalam sekolah, kewenangan masing-

masing unit saling bekerja sama dan membantu untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Adapun susunan struktur organisasi SD Negeri 

Banyudono 1 terdiri atas: 

Kepala Sekolah : Drs. Kuslan   

Komite Sekolah  : Drs. Supriyono 

Guru kelas I   : KARMINAH, S.PdSD 

Guru Kelas II   : INTAN NUR .C, S.Pd.I 

Guru Kelas III   : SUNARDI, S.Pd. 

Guru Kelas IV  : LENY .W, S.PdSD 

Guru Kelas V  : SRI LESTARI, S.Pd. 

Guru Kelas VI  : MARGINI, S.Pd. 

Guru Penjaskes  : SIGIT WIBOWO, S.Pd. 

Guru PAI   : DYESTIA .A.V, S.Pd. 

Guru Bahasa Inggris : INTAN NUR .C, S.Pd.I 

Guru Mulok   : DYESTIA .A.V, S.Pd. 

Perpustakaan   : DYESTIA .A.V, S.Pd. 
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Penjaga Sekolah  : EKO PRASETIYO
74

 

B. Data Khusus 

1. Perkembangan Afektif Siswa Kelas IV SDN 

Banyudono 1 Ngariboyo Magetan  

Perkembangan merupakan rentetan perubahan 

yang terjadi pada manusia menuju ke arah yang lebih 

baik dan sempurna. Tahap perkembangan terjadi pada 

setiap manusia terutama pada masa anak-anak. Tahap 

perkembangan pada anak biasanya harus disesuaikan 

dengan lingkungannya, agar dapat menyesuaikan diri dan 

melaksanakan perilaku yang menjadi tugas 

perkembangannya dengan baik. Perilaku pada dasarnya 

merupakan upaya mengubah sikap ke arah 

kecenderungan pada yang lebih baik. Perubahan sikap 

tentunya tidak terjadi secara spontan tidak disadari, akan 

tetapi bisa juga terpengaruh oleh lingkungan, dan semua 

berjalan dalam suatu proses yang panjang.  

Setiap anak pasti mengalami perkembangan 

perilaku di tiap kelas. Dimana dari kelas I yang masih 

kekanak-kanakan dan sampai saat ini sudah coba 

mandiri. Jika di beri nasihat oleh guru selalu 

memperhatikan, dan sekarang sudah mulai mau 

memberontak tidak mau memperhatikan apa yang di 

ucapkan oleh gurunya. Selain itu pada saat pembelajaran 
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yang dulunya memperhatikan apa yang dijelaskan oleh 

gurunya dan sekarang tidak mau memperhatikan 

penjelasan dari guru melainkan bermain dengan teman 

sebangkunya. Perkembangan siswa yang terjadi di SDN 

Banyudono ini sangatlah beragam.  

Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu 

Endang wali murid siswa Fadil Saputra Aditya kelas IV 

di SDN Banyudono 1, sebagai berikut: 

Perkembangannya sudah baik, juga sudah mandiri, 

biasanya anak-anak pertama kali masuk itu masih 

ditunggu, anak saya ini sudah mau ditinggal. Berani 

berkenalan dengan teman barunya.
75

 

Perkembangan yang dimiliki oleh sebagian 

siswa sudah baik. Sudah bisa bersosialisasi cepat dengan 

teman-temannya. Ada pula sebagian siswa yang memiliki 

perkembangan lambat. Pada saat pertama kali masuk 

sekolah, siswa masih di awasi oleh orang tuanya. 

Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu 

Rusmiati wali murid siswa Muhamad Choirul Anam 

kelas IV di SDN Banyudono 1, sebagai berikut: 

Perkembangan yang terjadi pada anak saya itu awalnya 

masih manja, malu, pendiam, dan tidak berani masuk 

sekolah tanpa ditemani oleh ibunya. Awalnya anak saya 

sering menyendiri dan terkadang jika ada temannya yang 

jail kepadanya dia sering menangis. Sampai kelas 3 itu 

anak saya seperti itu terus. Mulai kelas IV ini, anak saya 

sudah mulai berani, berangkat sekolah tidak perlu diantar, 
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berangkat sendiri, juga mampu berinteraksi dengan teman 

sekelas maupun berbeda kelas.
76

 

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan 

bahwa dalam perkembangan afektif siswa terdapat 

tingkatan yang berbeda-beda. Pada tingkatan ini siswa 

kelas IV berada pada tingkat menilai, yaitu siswa mampu 

mendengarkan pendapat orang lain, ikut berpartisipasi 

dalam diskusi kelas, mengusulkan kegiatan kelompok 

dalam proses pembelajaran.
77

 

Hal tersebut diperjelas oleh pernyataan 

Muhammad Ardo Sbastian, siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1, sebagai berikut: 

Iya, kami sering berdiskusi tentang pelajaran dan saya 

sering bertanya-tanya mengenai tugas sekolah. selain itu, 

kami sering menceritakan hal-hal yang pernah saya laku-

kan saat  di rumah. Terkadang teman saya menceritakan 

juga menceritakan hal apapun sama saya, ketika dia ngaji, 

hal apapun yang terjadi ketika di rumah.
78

 

Dalam perkembangan afektif, hal yang perlu 

diperhatikan yaitu perilaku. Perilaku merupakan 

tanggapan seseorang terhadap rangsangan atau 

lingkungan. Setiap siswa pasti memiliki perilaku tertentu 

yang berbeda-beda. Namun, jika ditarik secara garis 

besar, perilaku dibagi menjadi dua macam, yaitu perilaku 

baik dan perilaku buruk. Seperti yang di sampaikan oleh 
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ibu Leny W, wali kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo 

Magetan sebagai berikut: 

Perilaku yang dimiliki oleh siswa kelas IV itu bermacam-

macam. Ada yang baik dan ada juga ada yang buruk. 

Sifatnya pun juga berubah-ubah, hari ini bisa baik dan 

besok bisa melakukan perilaku buruk. Contohnya hari ini 

mengerjakan PR, besok tidak mengerjakan PR.
79

 

Perilaku itu ada perilaku baik dan perilaku 

buruk. Siswa yang berperilaku baik adalah siswa yang 

bisa berkomunikasi dengan baik, memiliki sopan santun, 

taat kepada guru, disiplin, tidak mengganggu teman 

lainnya. Selanjutnya, perilaku baik menurut ibu 

Karminah, guru SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan 

sebagai berikut: 

Perilaku baik siswa kelas IV itu adalah perilaku yang 

terjadi pada siswa yang saling membantu sesama teman, 

saling berbagi, saling menghargai dan memiliki sikap 

sopan santun kepada guru maupun orang yang lebih tua. 

Contohnya, pada saat siswa 1 melanggar peraturan 

sekolah, siswa yang lain menegurnya.
80

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan 

Fadil Saputra Aditya sebagai siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1, sebagai berikut: 

Biasanya kalau saya bertemu guru di sekolah itu menyapa, 

mengucapkan salam dan jika bertemu guru di jalan 

kadang-kadang menyapa dan berjabat tangan. 
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Jika ada teman saya yang memerlukan bantuan atau 

kesusahan, ada yang tidak membawa bolpoin saya 

pinjamkan bolpoin saya. Selain itu, jika teman saya tidak 

membawa bekal, saya membagi bekal saya kepada teman 

saya.
81

 

Sesuai penjelasan di atas, bahwa perilaku baik 

merupakan perilaku yang tidak merugikan orang lain. 

Siswa memiliki perilaku tertentu disebabkan oleh 

beberapa faktor. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu 

Leny .W, wali kelas IV SDN Banyudono 1 sebagai 

berikut: 

Banyak faktor. Faktor orang tua dan faktor teman 

sejawatnya yang baik. Jika teman di sekitarnya baik anak 

itu akan baik dan faktor orang tua yang terpenting yang 

mendasari anak itu akan berbuat baik. Orang tua yang 

selalu mendampingi sang anak dan mengerti bagaimana 

perkembangan sang anak. Selain itu faktor lingkungan 

yang mendasari siswa itu akan berbuat baik.
82

 

Perilaku yang dilakukan siswa bukan saja 

perilaku baik, terkadang siswa juga melanggar apa yang 

sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebagaimana yang 

sudah disampaikan oleh ibu Karminah, guru SDN 

Banyudono 1, sebagai berikut: 

Perilaku buruk siswa kelas IV adalah siswa yang tidak 

mau mengikuti peraturan sekolah, selalu telat sekolah, di 

dalam kelas selalu ramai, membuat keributan, tidak mau 

mendengarkan penjelasan guru ketika pelajaran. 

Contohnya jika siswa SD itu tidak boleh memanjangkan 
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rambut atau mewarnai rambutnya. Tetapi jika siswa yang 

bandel, siswa tersebut sudah melanggarnya. Biasanya 

dilakukan setelah liburan hari besar islam, di rumah libur 

panjang anak tersebut mewarnai rambutnya selain itu juga 

membuat rambutnya seperti jalan kutu.
83

 

 

Bahwasannya perilaku buruk merupakan yang 

tidak disukai oleh orang lain. Seseorang dikatakan 

berperilaku kurang baik apabila tindakan yang 

dilakukannya tidak sesuai dengan pandangan masyarakat 

yang bersangkutan. Faktor yang mempengaruhi perilaku 

buruk siswa menurut ibu Leny .W, wali kelas IV SDN 

Banyudono 1, sebagai berikut: 

Pergaulan, anak tidak hanya berteman dengan teman 

sekelasnya/sederajat, melainkan dengan teman yang lebih 

tua. Selain itu, faktor orang tua yang kurang 

memperhatikan anaknya. Faktor teman yang mempunyai 

perilaku kurang baik. Contohnya pada saat temannya jail 

kepada teman yang lain, saat itu juga anak itu akan meniru 

apa yang dilakukan oleh temannya tersebut.
84

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan 

Muhamad Ardo Sbastian siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1, sebagai berikut: 

Iya, saya sering berkata kotor, karena saya sering 

mendengar kakak kelas saya berkata kotor. Jika di rumah 

pun saya juga sering mendengarkannya. Jadi saya ikut-

ikut.
85
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Selain itu terlihat dari pengamatan, peneliti 

mengamati bahwa perilaku siswa kelas IV pada saat jam 

kosong atau selesai pembelajaran siswa berperilaku 

kurang baik. Terlihat pada saat pada saat setelah 

mengerjakan tugas dari gurunya, siswa tersebut bukannya 

diam dan menunggu teman yang belum selesai, tetapi 

malah mengganggu teman yang belum selesai 

mengerjakan tugasnya dan mengajaknya untuk bermain. 

Terkadang ada siswa yang bertutur kata tidak sopan 

seperti berkata kotor pada saat bermain dengan 

temannya.
86

 

Faktor-faktor yang sangat dominan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan perilaku adalah faktor 

lingkungan. Sebagaimana penuturan bapak Kuslan, 

sebagai kepala sekolah SDN Banyudono 1 Ngariboyo 

Magetan, sebagai berikut: 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku siswa, yaitu 

faktor dari keluarga, teman, dan faktor lingkungan. Faktor 

keluarga, terkadang orang tua tidak memperhatikan 

perkembangan anaknya. Tidak ada pengawasan yang ketat 

terhadap anaknya. Membiarkan anaknya untuk bergaul 

dengan siapa saja. Faktor lingkungan, dimana siswa itu 

tidak hanya bergaul dengan teman sepantaran, melainkan 

juga bergaul dengan teman yang lebih tua darinya. 

Terkadang orang dewasa itu berkata kotor, pada saat itu 

juga anak yang mendengarkan akan spontan untuk 

menirukannya.
87

 

                                                           
86

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/O/18-II/2019 
87

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/18-II/2019 



 

 

Selain itu faktor keluarga juga mempengaruhi 

perilaku siswa kelas IV di SDN Banyudono 1. Faktor 

keluarga yang berpisah atau bercerai, selain itu juga ada 

yang salah satu orang tuanya yang bekerja di luar kota 

sehingga dalam pengawasan anak diserahkan oleh 

kepada neneknya atau keluarga tunggal. Hal ini 

menyebabkan anak akan merasa dirinya tidak ada yang 

mengawasi, sehingga dirinya merasa aman ketika mau 

berbuat apa pun sesuai dengan keinginannya. Hal ini 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan ibu Leny .W, 

sebagai wali kelas IV SDN Banyudono 1, sebagai 

berikut: 

Faktor orang tua itu faktor terpenting yang mendasari 

anak itu akan berbuat baik. Orang tua yang selalu 

mendampingi sang anak dan tau bagaimana 

perkembangan sang anak. Lain halnya dengan orang tua 

tunggal. Ada yang ditinggal oleh bapaknya, sehingga 

diasuh oleh ibunya saja. Selain itu, ada wali murid yang 

bercerai sehingga anaknya itu dititipkan kepada neneknya. 

Dengan hal itu, kasih sayang orang tua kepada anaknya 

berkurang.
88

 

Perilaku yang diperlihatkan oleh individu bukan 

sesuatu yang dilakukan dengan sengaja atau sendiri 

melainkan hasil dari interaksi dengan lingkungan. 

Demikian juga dengan kecakapan-kecakapan yang 

sebagian besar melalui hubungan dengan lingkungan.  

Ketika siswa melakukan perilaku kurang baik, 

pihak sekolah memiliki kegiatan untuk membentuk 
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perilaku baik. Hal ini telah diungkapkan oleh Bapak 

Kuslan, Kepala Sekolah SDN Banyudono 1 Ngariboyo 

Magetan, berikut ini: 

Pembentukan karakter siswa dengan diadakannya salat 

duha dan hafalan surat pendek yang dilaksanakan pada 

pagi hari sebelum awal pembelajaran. Siswa yang 

mengikuti kegiatan tersebut, yaitu siswa yang memiliki 

perilaku baik. Sedangkan siswa yang melanggar kegiatan 

tersebut memiliki perilaku yang kurang baik. Siswa yang 

melanggar atau tidak mengikuti biasanya disuruhnya 

untuk pulang mengambil peralatan salat.
89

 

Selain kegiatan yang dilakukan oleh pihak 

sekolah, orang tua dari siswa juga mendidik anak dengan 

kasih sayang serta menanamkan nilain-nilai agama agar 

siswa tidak berpengaruh dengan teman yang mempunyai 

sikap yang buruk. Hal ini telah diungkapkan oleh ibu 

Endang sebagai wali murid dari Fadil Saputra Aditya 

siswa kelas IV SDN Banyudono 1, sebagai berikut: 

Mendidik anak saya dengan cara kasih sayang dan tiang 

agama, selain itu juga tidak memanjakannya. Mendidik 

anak itu pelan-pelan agar anak itu mau menurut apa yang 

telah orang tua nasihati. Selain itu dalam berteman, saya 

mempersilahkan anak saya untuk berteman dengan siapa 

saja, tetapi harus biasa memilah mana yang baik dan mana 

yang tidak baik. Pengaruh teman itu sangat cepat ditiru 

oleh teman yang lain.
90
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Jadi hasil wawancara di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perkembangan perilaku siswa itu 

bermacam-macam. Ada yang tergolong baik contohnya 

pada saat pertama kali masuk langsung bisa bersosialisasi 

dengan temannya, ada juga yang masih diawasi oleh 

orang tuanya. Ada pula yang berperilaku buruk, 

contohnya pada saat temannya berkata kotor, siswa yang 

lain menirukannya. Banyak faktor yang mempengaruhi 

perkembangan perilaku siswa, yaitu faktor dari 

lingkungan, faktor keluarga, dan faktor teman sebaya.  

 

2. Pergaulan Teman Sebaya Mempengaruhi 

Perkembangan Afektif Siswa Kelas IV SDN 

Banyudono 1 Ngariboyo Magetan 

Teman sebaya merupakan sekelompok anak 

yang memiliki usia kurang lebih sama. Pergaulan teman 

sebaya adalah kontak langsung yang terjadi antar 

individu maupun individu dengan kelompok. Kelompok 

teman sebaya menerima umpan balik mengenai 

kemampuan mereka.  Fungsi dari teman sebaya adalah 

untuk memberikan sumber informasi tentang dunia di 

luar keluarga. Fungsi teman sangatlah penting karena 

akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang.  

Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Leny 

.W, wali kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo 

Magetan, bahwa: 
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Teman sangat berpengaruh dalam berperilaku ataupun 

bersikap, karena jika salah memilih dalam berteman akan 

terjerumus ke hal yang negatif. Jika siswa tersebut bisa 

memilih dengan baik, anak akan berperilaku lebih baik.
91

 

Pergaulan teman sebaya dapat mempengaruhi 

perilaku siswa. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh 

positif dan dapat pula berupa pengaruh negatif. Pengaruh 

positif tersebut seperti membantu teman yang 

memerlukan pertolongan. Hal ini diperjelas oleh 

pernyataan Fadil Saputra Aditya siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1, bahwa: 

Menolong taman saya yang kesusahan, terkadang jika 

teman saya tidak membawa bolpoin saya pinjamkan 

bolpoin saya. Selain itu, jika teman saya tidak membawa 

bekal, saya membagi bekal saya kepada teman.
92

 

Teman sebaya memberikan dampak yang luar 

biasa dalam perkembangan anak. Teman sebaya yang 

memberikan semangat maupun motivasi terhadap teman 

sebayanya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh 

Muhamad Ardo Sbastian, siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1, sebagai berikut: 

Kadang-kadang, lebih sering teman saya memberikan 

semangat kepada saya. Menyemangati saya pada saat saya 

tidak bersemangat dalam hal mengerjakan tugas. 
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Terkadang saya juga mengajak teman saya untuk salat 

duhur ketika teman saya masih bermain.
93

 

Kelompok teman sebaya yang positif 

memberikan kesempatan kepada temannya untuk 

membantu orang lain, dan mendorong ke arah yang 

positif. Teman sebaya yang baik tidak akan memilih 

dalam hal suatu apapun. Dalam halnya berteman, mereka 

akan berteman dengan siapa pun. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh ibu Leny .W sebagai wali kelas IV 

SDN Banyudono 1 dalam wawancara sebagai berikut:  

Siswa kelas IV ini berteman dengan siapa saja, tetapi jika 

anak itu berteman dengan kakak kelas akan mempunyai 

sifat urakan atau tidak bisa diatur, sifat yang jelek. Tetapi 

jika bergaul dengan teman sekelasnya masih biasa di 

toleran. Jika di rumah bergaulnya dengan anak SMP atau 

orang yang sudah tua, akan mempunyai sifat buruk. sifat 

buruk itu lebih cepat menular daripada sifat baik.
94

 

Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh 

siswa Fadil Saputra Aditya siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1, sebagai berikut: 

Iya, saya berteman dengan siapa saja. Tetapi jika 

berteman dengan orang yang nakal saya tidak mau. Selain 

itu saya juga berteman dengan teman yang berbeda agama 

dengan saya. Karena sikapnya yang baik dan suka 

menolong teman yang sedang kesusahan.
95
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Hal ini diperkuat dengan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

Pada hari senin 25 Februari 2019 pukul 09.00, siswa SDN 

Banyudono 1 saat beristirahat. Siswa kelas IV bergaul 

dengan semua temannya. Tidak berpilih-pilih antara kelas 

bawah maupun kelas atas. Pada saat istirahat siswa kelas 

IV mengajak bermain volley atau sepak bola dengan 

temannya kelas V dan VI. Selain itu, ada saat pulang 

sekolah mereka pulang bersama-sama.
96

 

Selain itu, siswa juga ada yang berperilaku 

kurang baik terhadap temannya. Tak jarang dalam suatu 

kelompok tersebut terdapat geng yang satu dengan yang 

lain akan terjadi persaingan. Terkadang siswa tersebut 

semena-mena dengan temannya, sering mengolok-olok 

karena kurangnya cekatan dalam hal apapun. Sesuai yang 

diutarakan oleh ibu Leny .W, wali kelas IV SDN 

Banyudono 1: 

Kalau terkucilkan tidak ada, tetapi ada siswa yang sering 

diolok-olok. Karena siswa tersebut kurang memperhatikan 

pembelajaran maupun apa yang di perintahkan oleh 

gurunya. Siswa tersebut kurang cekatan dalam 

mengerjakan tugas. Terkadang tidak mengerjakan PR 

sehingga teman-temannya memarahinya.
97

 

Selain itu, perilaku yang didapat di sekolah akan 

ditiru oleh siswa sesampai di rumah. Terkadang yang 

didapat perilaku baik dan juga perilaku buruk. Sesuai 

yang disampaikan oleh ibu E wali murid siswa Fadil 
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Saputra Aditya, dalam wawancara dengan peneliti 

sebagai berikut: 

Salah satu faktor perilaku anak adalah teman, 

contohnya pada saat mendapatkan sesuatu dari sekolah 

atau perkataan yang diucapkan oleh temannya, 

sesampai di rumah pun anak tersebut menirukannya. 

Terkadang berbicara kotor, anak itu selalu menirukan 

apa yang telah diucapkan oleh temannya tersebut.
98

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pergaulan teman sebaya sangatlah 

berpengaruh terhadap perkembangan afektif siswa, 

karena sahabat tidak sekedar teman untuk bermain 

melainkan teman saling bertukar ide dan perasaan. Selain 

itu, teman sebaya berfungsi sebagai sumber informasi 

dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan 

orang di luar anggota keluarga. Kuatnya pengaruh 

kelompok teman sebaya juga mengakibatkan melemah-

nya ikatan individu dengan orang tua, sekolah, dan 

norma-norma. Selain banyak waktu yang di luangkan 

individu di luar rumah bersama teman-teman sebayanya 

dari pada dengan orang tuanya adalah salah satu alasan 

pokok pentingnya peran teman sebaya bagi individu.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Tingkat Perkembangan Afektif Siswa Kelas IV SDN 

Banyudono 1 Ngariboyo Magetan 

Perkembangan afektif siswa merupakan salah satu 

faktor untuk mencapai hasil yang baik dalam proses 

pendidikan, tidak hanya dalam hasil akademik tetapi juga 

dalam hal pembentukan moral. Perkembangan afektif 

mencakup berbagai proses mental yang melibatkan emosi, 

perasaan (feeling), suasana hati (mood), temperamen.
99

 

Afektif juga mencakup sikap dan perilaku siswa yang 

dimiliki oleh setiap peserta didik, yang juga perlu 

mendapatkan perhatian dalam pembelajaran.
100

  

Beberapa gambaran tentang kawasan tujuan 

intruksional afektif secara utuh yaitu, tingkat menerima, 

tingkat tanggapan, tingkatan menilai, tingkat organisasi, dan 

tingkat karakteristik. Dalam tingkatan menerima yaitu 

proses pembentukan sikap dan perilaku dengan cara 

membangkitkan kesadaran tentang adanya stimulus 

tertentu.
101

 Bahwasanya siswa kelas IV sering 

mendengarkan keluhan yang terjadi pada temannya. Selain 

itu, siswa juga menerima teman yang berbeda agama 
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dengannya, karena sikapnya yang baik dan sering menolong 

teman. 

Tingkatan tanggapan (responding) merupakan 

segala perubahan perilaku organisme yang terjadi atau yang 

timbul karena adanya rangsangan.
102

 Pada siswa kelas IV 

SDN Banyudono 1 siswa ikut berpartisipasi dalam diskusi 

kelas mengenai suatu pembelajaran. 

Tingkat menilai merupakan Kemampuan untuk 

menerima suatu objek atau kenyataan setelah seseorang itu 

sadar bahwa objek tersebut mempunyai nilai atau kekuatan, 

dengan cara menyatakan dalam bentuk sikap atau perilaku 

positif atau negatif.
103

 Siswa kelas IV SDN Banyudono 1 

dalam proses pembelajaran siswa mengusulkan kegiatan 

kelompok untuk suatu materi pembelajaran. 

Perkembangan perilaku merupakan perkembangan 

yang terjadi pada siswa yang mengubah sikap siswa menjadi 

lebih baik. Dalam kehidupan manusia, perilaku merupakan 

salah satu perantara manusia untuk mencapai tujuan dalam 

memenuhi kebutuhan manusia. Perilaku siswa kelas IV 

SDN Banyudono 1 bermacam-macam, terdapat perilaku 

yang baik dan juga yang buruk. Sama halnya dengan 

sifatnya yang bisa berubah setiap saat.  

Perkembangan perilaku anak tidak terlepas dari 

pengaruh lingkungan dan bawaan, tetapi yang paling 

terpenting mempengaruhi perkembangan anak adalah kedua 
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orang tuanya sendiri. Keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan pertama bagi anak, anak mendapat asuhan dari 

orang tua menuju ke atas perkembangannya. Keluarga 

menjalankan perannya sebagai suatu sistem sosial yang 

dapat membentuk karakter serta moral seorang anak. Orang 

tua dari siswa kelas IV SDN Banyudono memiliki tugas 

untuk mendidik anak dengan cara kasih sayang dan 

pendidikan agama agar tidak terjerumus ke dalam hal yang 

negatif atau perilaku yang buruk.  

Perilaku baik adalah suatu pekerjaan yang 

diinginkan, diusahakan, dan merupakan tujuan manusia. 

Segala sesuatu yang dapat bermanfaat dan membahagiakan 

manusia itu disebut dengan kebaikan. Perilaku baik 

merupakan perilaku yang sangat diinginkan oleh setiap 

manusia. Oleh karena itu, seseorang dikatakan berperilaku 

baik apabila tindakan yang dilakukan sesuai dengan tata 

nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat di tempat ia 

berada.
104

 Perilaku baik merupakan perilaku yang tidak 

merugikan orang lain. Siswa yang berperilaku baik adalah 

siswa yang bisa berkomunikasi dengan baik, memiliki sopan 

santun, taat kepada guru, disiplin, dan tidak mengganggu 

teman lainnya. Perilaku baik siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1 Ngariboyo Magetan adalah perilaku yang 

terjadi pada siswa yang saling membantu sesama teman, 

saling berbagi, saling menghargai dan memiliki sikap sopan 

santun kepada guru maupun orang yang lebih tua. 
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Dengan demikian, jika diambil garis besarnya, 

perilaku baik merupakan perilaku yang tidak merugikan 

orang lain dan membuat bahagia orang yang berada di 

sekitarnya. Contoh perilaku baik yang dilakukan oleh siswa 

kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan yaitu pada 

saat bertemu guru di sekolah maupun di jalan selalu 

menyapa, mengucapkan salam dan berjabat tangan. Selain 

itu, siswa juga sering membantu temannya pada saat 

memerlukan bantuan ataupun pada saat kesusahan. 

Contohnya pada saat temannya tidak membawa bolpoin 

ataupun tidak membawa bekal, siswa tersebut 

membantunya.  

Perilaku yang terjadi pada siswa dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan, baik itu perilaku baik maupun perilaku 

buruk.
105

 Faktor lingkungan seperti pergaulan teman, 

kemiskinan, lingkungan sekolah, dan pengasuhan orang 

tua.
106

 Saat lingkungan itu mencontohkan perilaku baik, 

siswa akan mencerminkan perilaku baik karena menganggap 

bahwa orang yang berperilaku baik tersebut sebagai teladan 

baginya.  

Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh 

guru SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan, faktor dari 

orang tua maupun teman sebayanya yang baik adalah faktor 

terpenting yang mendasari siswa tersebut berbuat baik. 

Orang tua yang selalu mendampingi anak dan mengerti 

bagaimana perkembangan anak.  
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Peran orang tua adalah sumber informasi yang 

sangat penting mengenai anak yang bersangkutan. Orang 

tualah yang sebenarnya paling bertanggung jawab dalam 

mengatasi masalah anak. Orang tua telah membantu 

melakukan kegiatan identifikasi yang hasilnya akan diolah 

oleh guru di sekolah.
107

 

Perilaku yang dilakukan siswa bukan saja perilaku 

baik, terkadang siswa juga melanggar apa yang sudah 

ditetapkan oleh pihak sekolah atau yang disebut perilaku 

buruk. Kata buruk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah rusak atau busuk karena sudah lama.
108

 Buruk 

merupakan kata yang menunjukkan sesuatu yang tercela dan 

dosa sehingga menyebabkan ketidaksenangan pada 

manusia.
109

 

Perilaku buruk merupakan suatu pekerjaan yang 

menyusahkan dan dibenci oleh manusia. Berperilaku buruk 

apabila tindakannya tidak sesuai dengan nilai dan 

pandangan masyarakat yang bersangkutan. Menurut 

pandangan guru SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan 

bahwa perilaku buruk siswa kelas IV adalah siswa yang 

tidak mau mengikuti peraturan sekolah, selalu telat 

berangkat sekolah, di dalam kelas selalu ramai dalam kelas, 

dalam keributan tidak mau mendengarkan penjelasan guru 

ketika pembelajaran. Siswa yang berkata kotor, karena 
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terpengaruhnya oleh kakak kelas yang sering juga berkata 

kotor.  

Perilaku yang dipengaruhi oleh individu bukan 

sesuatu yang dilakukan sendiri tetapi merupakan hasil dari 

interaksinya dengan lingkungan. Demikian juga dengan sifat 

dan kecakapan-kecakapan yang dimiliki individu sebagai 

besar dipengaruhi melalui hubungan dengan lingkungan.
110

  

Perilaku yang diperlihatkan oleh individu bukan 

sesuatu yang dilakukan sendiri, tetapi merupakan hasil dari 

interaksinya dengan lingkungan. Demikian juga dengan 

sikap dan kecakapan-kecakapan yang dimiliki individu 

sebagai besar diperoleh melalui hubungan dengan 

lingkungan.  

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku buruk 

siswa. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, 

diantaranya faktor teman, lingkungan keluarga, dan 

lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga berperan 

sekaligus pembentukan sifat dan cara berperilaku. Peran 

keluarga, khususnya orang tua sangatlah penting dalam 

perkembangan perilaku anak. Kurangnya perhatian orang 

tua terhadap anaknya.  

Tingkah laku afektif adalah tingkah laku yang 

menyangkut keanekaragaman perasaan seperti: takut, 

marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan 

sebagainya.
111

 Menurut penjelasan di atas bahwa perilaku 

adalah hasil dari sesuatu proses kehidupan yang dijalani 
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seseorang, karena proses yang dialami setiap orang maupun 

individu pun juga berbeda-beda. Belajar bergaul dengan 

teman sebaya yakni belajar menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan situasi yang baru serta teman-teman sebaya. 

Pergaulan anak di sekolah atau teman sebayanya mungkin 

diwarnai dengan rasa senang, karena secara kebetulan teman 

itu berbudi baik.
112

 Siswa yang menolong temannya dalam 

hal kesusahan, dengan hal tersebut teman yang ditolong 

akan merasa senang.  

Bergaul dengan teman sebaya juga diwarnai 

dengan oleh perasaan tidak senang karena teman 

sepermainannya juga suka mengganggu atau nakal. Seperti 

halnya siswa kelas IV SDN Banyudono 1, bahwa siswa 

marah karena temannya yang kurang cekatan dalam hal 

apapun. Siswa tersebut sering mengolok-oloknya. Karena 

siswa tersebut kurang memperhatikan pembelajaran maupun 

apa yang diperintahkan oleh gurunya. Selain itu, kurang 

cekatan dalam mengerjakan hal apapun.  

Belajar bergaul dengan teman sebaya yakni belajar 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru 

serta teman-teman sebaya. Pergaulan anak di sekolah atau 

teman sebayanya mungkin diwarnai dengan rasa senang, 

karena secara kebetulan teman itu berbudi baik, tetapi juga 

melakukan hal yang kurang baik. 
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Pihak sekolah memegang kunci penting dalam 

mengendalikan perilaku siswa. Tidak hanya guru wali kelas 

saja yang harus berperan dan bertanggung jawab dalam 

mengatasi perilaku siswa di SDN Banyudono 1 Ngariboyo 

Magetan, tetapi semua guru dan staf dalam sekolah tersebut. 

Hal ini dikarenakan waktu siswa banyak dihabiskan di 

sekolah. Sehingga kegiatan dan aktivitas anak di sekolah 

akan banyak mempengaruhi perilaku siswa. Peran pihak 

sekolah sangat diperlukan dalam membentuk perilaku siswa 

melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak 

sekolah. 

Upaya pihak sekolah untuk mengurangi perilaku 

buruk siswa dengan diadakan kegiatan salat duha dan 

hafalan surat pendek yang dilaksanakan pada pagi hari 

sebelum pelajaran dimulai. Setelah siswa pulang sekolah, 

tanggung jawab anak akan dikembalikan kepada orang tua. 

Dalam hal ini, keluarga membimbing anak sangat penting. 

Karena setelah pulang sekolah, pengawasan anak adalah 

tanggung jawab orang tua.  

Tingkat perkembangan afektif siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1 Ngariboyo Magetan bahwa tingkat 

perkembangannya berada pada tingkatan menilai yaitu siswa 

mampu menyatakan pendapatnya pada proses pembelajaran.  

B. Dampak Pergaulan teman Sebaya dalam Perkembangan 

Afektif Siswa Kelas IV SDN Banyudono 1 Ngariboyo 

Magetan 

Teman sebaya dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dapat diartikan sebagai kawan, sahabat atau orang 
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yang usia hampir sama. Sedangkan yang dimaksud dengan 

bergaul sesama teman sebaya adalah pertemanan seseorang 

individu dengan individu lainnya (anak-anak, usia remaja 

atau dewasa) yang tingkat usianya hampir sama.
113

 Masa 

anak-anak, teman sebaya terbentuk dengan sendirinya dan 

biasanya terdiri dari anak-anak yang ras, asal etnis, dan 

status sosial ekonominya. Anak-anak tersebut biasanya 

berusia dan berjenis kelamin sama.
114

   

Pergaulan teman sebaya dapat mempengaruhi 

perilaku siswa. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh 

positif dan dapat pula berupa pengaruh negatif.
115

 Pengaruh 

positif tersebut seperti membantu teman yang memerlukan 

pertolongan. Seperti halnya pergaulan pada siswa kelas IV 

ini, tergolong cukup baik, jika ada teman yang 

membutuhkan pertolongan maka secara sukarela membantu. 

Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran siswa tersebut 

saling berdiskusi dan bercerita hal apapun kepada temannya.  

Teman sebaya memberikan dampak yang luar biasa 

dalam perkembangan anak. Teman sebaya yang 

memberikan semangat maupun motivasi terhadap teman 

sebayanya. Melalui pemberian motivasi dari temannya, 

siswa akan bersemangat mengikuti pembelajaran, 

mengerjakan tugas, dan semangat dalam menjalankan hal-

hal yang baik. 
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Pergaulan teman sebaya dapat mempengaruhi 

perilaku, perilaku tersebut dapat berupa pengaruh positif dan 

negatif. Pengaruh positif adalah ketika individu bersama 

teman-teman sebayanya melakukan aktivitas yang 

bermanfaat seperti membentuk kelompok belajar dan patuh 

kepada norma-norma dalam masyarakat.
116

 

Siswa jika salah memilih dalam berteman akan 

terjerumus ke hal yang negatif. Begitu juga sebaliknya, jika 

siswa tersebut memilih teman yang baik maka perilakunya 

akan lebih baik. Selain berteman dengan teman sebayanya, 

siswa kelas IV ini, juga berteman dengan siapa saja seperti, 

berteman dengan kakak kelasnya, bahkan bergaul dengan 

orang yang lebih tua yang mempunyai sikap buruk dan 

cepat menular serta mempengaruhi sikapnya.  

Menurut Jean Piaget dan Harry sebagaimana 

dikutip oleh Santrock, memberikan penjelasan tentang peran 

teman sebaya dalam perkembangan sosio emosional. 

Mereka menekankan bahwa melalui interaksi sebayalah 

anak-anak belajar bagaimana berinteraksi dalam hubungan 

yang simetris dan timbal balik.
117

 Pada saat siswa bergaul 

dengan teman yang memiliki perilaku buruk, seperti berkata 

kotor dan lain-lain, maka siswa akan menirukannya, bahkan 

sampai di rumah. Sehingga pergaulan teman sebaya dapat 

mempengaruhi pembentukan sikap siswa.  

Menurut Santrock sebagaimana dikutip oleh 
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Juntika dan Mubiar, salah satu perilaku yang dapat lahir dari 

kegiatan pertemanan dengan teman sebayanya, yaitu anak-

anak yang ditolak (rejected children), atau anak-anak yang 

tidak disukai oleh teman-temannya. Anak-anak yang ditolak 

sering kali mengalami masalah penyesuaian diri yang serius 

di kemudian hari dalam kehidupannya dibandingkan dengan 

anak-anak yang diabaikan.
118

 Siswa yang kurang 

memperhatikan pembelajaran dan kurang cekatan dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak mengerjakan 

PR, akan mendapat penolakan dari temannya, bahkan sering 

diolok-olok.  

Pembentukan perilaku siswa, tidak hanya di 

lingkungan sekolah, melainkan di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Siswa dalam kehidupan sosial tidak hanya 

bergaul dengan teman di sekolah saja, tetapi juga bergaul 

dengan teman yang ada di lingkungan masyarakat. Bahkan, 

siswa lebih banyak bermain dengan teman yang ada di 

lingkungan masyarakat. Jika di masyarakat, siswa bergaul 

dengan teman yang banyak melakukan hal kebaikan, maka 

perilakunya juga akan baik.  

Siswa di kelas IV ini berada di lingkungan yang 

cukup baik, misalnya banyak mengadakan kegiatan yang 

mendidik, seperti TPQ dan belajar bersama. Dengan adanya 

wadah seperti itu, akan mendukung dan menjadikan perilaku 

siswa yang lebih baik. Peran orang tua juga sangat 
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membantu, dalam pergaulan anaknya. Orang tua lebih 

mendidik anak untuk melakukan hal-hal yang positif dan 

bergaul dengan teman yang tidak memberikan dampak 

buruk. 

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting 

dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan anak 

yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai 

kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang 

diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk 

mempersiapkan anak menjadi pribadi yang  dan anggota 

masyarakat yang sehat.
119

 

Pergaulan siswa dengan teman sebayanya sangat 

mempengaruhi perkembangan perilaku. Siswa yang bergaul 

dengan teman yang baik, maka secara otomatis sikap dan 

perilakunya juga akan ikut baik. Begitu juga sebaliknya, jika 

siswa bergaul dengan teman yang buruk, misalnya berkata 

kotor, maka secara perlahan sikap dan perilakunya akan ikut 

buruk. Pergaulan siswa dengan temannya dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti, lingkungan sekolah, keluarga, 

dan masyarakat. Jika faktor-faktor tersebut dapat bekerja 

sama dengan baik, maka akan membentuk sikap dan 

perilaku siswa serta siswa akan mampu memilih teman yang 

dapat membawa ke hal-hal yang positif. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran 

teman sebaya dalam perkembangan afektif siswa kelas IV 

SDN Banyudono 1 Ngariboyo Magetan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat perkembangan perilaku siswa kelas IV SDN 

Banyudono 1 Ngariboyo Magetan bahwa siswa kelas IV 

berada pada tingkat menilai, yaitu siswa mampu 

mendengarkan pendapat orang lain, ikut berpartisipasi 

dalam diskusi kelas, mengusulkan kegiatan kelompok 

dalam proses pembelajaran. Karakter perkembangan 

siswa berbeda-beda, tergantung faktor yang 

mempengaruhi perkembangan siswa tersebut. Banyak 

faktor yang mempengaruhi perkembangan yang akan 

menimbulkan masalah dalam perkembangan. Faktor 

tersebut meliputi faktor keluarga, lingkungan, dan teman 

sebaya.  

2. Dampak pergaulan teman sebaya mempengaruhi 

perkembangan afektif siswa kelas IV SDN Banyudono 1 

Ngariboyo Magetan bahwa siswa yang sering berkata 

kotor atau kasar, akan ditiru oleh teman yang berada di 

dekatnya. Hal tersebut dikarenakan berteman dengan 

orang yang lebih tua darinya. Selain itu, siswa yang 



 

 

mempengaruhi temannya untuk berperilaku buruk akan 

mengikuti gaya buruk dari temannya. Dampak pergaulan 

teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku bisa berupa 

dampak negatif dan dampak positif.  

  

B. Saran  

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan 

kesimpulan terkait dengan Peran Teman Sebaya dalam 

Perkembangan Afektif Siswa Kelas IV SDN Banyudono 1. 

Maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat 

memperbaiki perkembangan siswa SDN Banyudono 1 

Ngariboyo Magetan. 

1. Saran bagi sekolah, disarankan bagi sekolah untuk 

memperhatikan perkembangan siswa dan selau 

mengontrol siswa agar tidak salah dalam bergaul dalam 

memilih dalam berteman. 

2. Saran bagi guru, guru hendaknya memahami 

perkembangan anak pada saat di dalam kelas maupun di 

luar kelas. Memberikan tanggung jawab anak sesuai 

kemampuan sebagai bentuk perhatian. Memperhatikan 

cara bergaul  anak dengan teman sebayanya. Guru 

maupun tenaga non kependidikan memberikan motivasi 

dan contoh yang baik kepada siswa.  

3. Saran bagi siswa, hendaknya berperilaku yang baik dan 

bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan. 

Selalu menaati tata tertib sekolah sebagai pedoman
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berperilaku. Bergaul dengan teman sebaya yang memiliki 

perilaku yang baik dan tidak memilih-milih dalam 

berteman.  

4. Saran bagi orang tua, hendaknya lebih memahami 

perkembangan sang anak dan selalu memberikan contoh 

perilaku yang baik. Selain itu, lebih memperhatikan 

pergaulan yang terjadi pada anak. Tidak menyerahkan 

sepenuhnya pendidikan anak terhadap pihak sekolah. 

5. Saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut terkait proses 

perkembangan afektif siswa. 
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