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ABSTRAK 

Tri Cahyanti, Eva. 2019. Korelasi antara Frekuensi Penggunaan Handphone 

dan Interaksi Teman Sebaya dengan Perilaku Belajar Mahasiswa PAI 

Semester V di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ju’ Subaidi, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Frekuensi Penggunaan Hanphone, Interaksi Teman Sebaya, 

Perilaku Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Di samping itu 

belajar adalah suatu proses bukan lagi sebuah tujuan. Bagi para dosen, design  

pembelajaran senantiasa dibuat semenarik mungkin sehingga para mahasiswa 

akan aktif dan bersemangat mengikuti proses perkuliahan yang berlangsung, 

termasuk di lingkungan kampus IAIN Ponorogo. Namun, seringkali dalam proses 

belajar tersebut memiliki berbagai hambatan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Fenomena di IAIN Ponorogo menunjukkan adanya aktivitas belajar yang 

cenderung terlihat monoton dan kurang menarik semangat belajar para 

mahasiswanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

penyimpangan ketika menggunakan handphone sebagai media belajar dan saat 

berinteraksi dengan lingkungan sebayanya,  misalnya frekuensi penggunaan dan 

pemanfaatan handphone yang berlebihan, penggunaan aplikasi atau fitur 

handphone saat jam perkuliahan berlangsung, serta frekuensi berkumpul dengan 

kelompok teman sebaya yang berlebihan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Frekuensi penggunaan 

handphone oleh mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 

2018/2019. (2) Interaksi teman sebaya pada mahasiswa PAI semester V di IAIN 

Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. (3) Perilaku belajar mahasiswa PAI 

semester V di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. (4) Korelasi antara 

frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya dengan perilaku 

belajar mahasiswa PAI semester V Tahun Akademik 2018/2019 di IAIN 

Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa PAI Semester V 

Tahun Akademik 2018/2019 di IAIN Ponorogo sebanyak 398 mahasiswa. Adapun 

sampelnya sebanyak 20% dari jumlah populasi sebanyak 80 mahasiswa.  

Sedangkan teknik sampling menggunakan teknik probability sampling dengan 

jenis simple random sampling.. Pengumpulan data diambil dengan teknik angket 

dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi berganda.   

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Frekuensi 

penggunaan handphone oleh mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo tahun 

akademik 2018/2019 dalam kategori cukup dengan persentase 78,75%. (2) 

Interaksi teman sebaya pada mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo tahun 

akademik 2018/2019 dalam kategori cukup dengan persentase 66,25%. (3) 

Perilaku belajar pada mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo tahun 

akademik 2018/2019 dalam kategori cukup dengan persentase 72,50%. (4) Antara 



 

 

variabel frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya secara 

simultan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan perilaku belajar 

mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo tahun akademik 2018/2019 dengan 

koefisien korelasi sebesar 0.735. Pada taraf signifikansi 5%, juga diperoleh nilai 

sig.=0,000 < 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. 
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Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.”
1
 

 

 

َا فَ َعلَ  نْ َيا فَ َعَلْيِه ِِبْلِعْلِم َو َمْن أَرَاَد اْْلِخَرِة فَ َعَلْيِه ِِبْلِعْلِم َو َمْن أَرَاَد ُهم ْيِه َمْن أَرَاَد الدُّ
 ِِبْلِعْلِم 

Artinya: “Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus 

memiliki ilmu, barangsiapa yang menginginkan kehidupan akhirat, 

maka ia harus memiliki ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan 

keduanya maka itupun harus dengan ilmu.” (HR. Thabrani)
2  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 (1) menyatakan pendidikan sebagai usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
3
  

Berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan tegantung pada proses belajar 

yang dialami siswa, baik ketika berada di sekolah maupun di lingkungan rumah 

atau keluarganya sendiri. Belajar dapat dimaknai sebagai proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.
4
 Belajar dapat dikatakan berhasil apabila seseorang 

mampu mengulangi kembali materi yang telah dipelajarinya, kemudian mampu 

menyampaikan dan mengekspresikan dalam bahasa sendiri.
5
 

Galloway mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang 

mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan faktor-faktor lain 

berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.
6
 Sedangkan dari kalangan 

ahli psikologi menyatakan bahwa definisi konsep belajar selalu menunjukkan 

                                                 
       

3
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru Edisi Revisi (Bandung: PT 
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4
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5
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6
 Tritjahjo Danny Soesilo, Teori dan Pendekatan Belajar: Implikasinya dalam Pembelajaran 

(Yogyakarta: Ombak, 2015), 9.  
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kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan 

praktik atau pengalaman tertentu.
7
 

Setiap individu diciptakan dengan berbagai keunikan sendiri-sendiri, 

karena tidak ada individu di dunia ini yang memiliki kesamaan dengan 

manusia lainnya. Termasuk juga dalam hal belajar, manusia memiliki 

kemampuan dan dorongan yang berbeda-beda. Aktivitas belajar bagi setiap 

individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang 

lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dapat cepat menangkap apa yang 

dipelajari, kadang-kadang terasa amat sulit.
8
 

Pada hakikatnya suatu pembelajaran membutuhkan proses yang disadari 

oleh individu dan umumnya bersifat cenderung menetap serta mampu 

mengubah perilaku individu tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa 

keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari perubahan perilaku 

yang ditampakkan oleh setiap individu sesuai dengan kemampuan individu 

tersebut. Perubahan perilaku tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek, salah 

satunya perubahan perilaku dalam belajar.  

     Perubahan perilaku merupakan tujuan yang akan dicapai sebagai hasil 

dari kegiatan belajar. Jika suatu kegiatan dilakukan, namun tidak ada hasilnya, 

yakni antara sebelum dengan sesudah dilakukannya kegiatan tersebut ternyata 

kondisinya tetap, maka hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai belajar.
9
 

Secara global, belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal, faktor eksternal 

                                                 
       

7
 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan: Perangkat Sistem Pengajaran Modul 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 157.  
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9
 Tritjahjo Danny Soesilo, Teori dan Pendekatan Belajar..., 13.  
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dan faktor pendekatan belajar. Faktor  internal mencakup aspek fisiologis dan 

psikologis siswa, faktor eksternal mencakup lingkungan sosial dan lingkungan 

nonsosial serta faktor pendekatan belajar siswa yang mencakup strategi atau 

metode belajar yang digunakan oleh siswa.
10

 

Untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, seringkali 

ditemukan berbagai kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran. 

Terutama dalam memberikan gambaran konkret dari materi yang disampaikan, 

sehingga hal tersebut berakibat langsung pada kerendahan dan tidak meratanya 

kualitas hasil yang dicapai oleh para siswa. Harus kita akui bahwa dalam hal 

ini media dapat memberikan kontribusi positif dalam suatu proses 

pembelajaran. Pembelajaran yang menggunakan media yang tepat, akan 

memberikan hasil yang optimal bagi pemahaman siswa terhadap materi yang 

sedang dipelajarinya.
11

 

Dalam kaitannya dengan perilaku belajar siswa atau mahasiswa ada 

kalanya dipengaruhi oleh penggunaan media teknologi dalam aktivitas 

belajarnya. Dewasa ini teknologi telah mengalami perkembangan yang pesat, 

salah satunya teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan teknologi 

informasi dan komunikasi menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia. 

Banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang terus memproduksi berbagai 

alat untuk mendukung teknologi tersebut. Banyak tokoh-tokoh teknologi juga 

menciptakan fitur atau aplikasi tambahan seperti web browser, whatsapp, 

gmail, twitter bahkan hingga berbagai layanan permainan atau games. Fitur dan 

                                                 
       

10
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan..., 129.  

       
11

 Rostina Sundayana, Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 3. 
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aplikasi tersebut kini mudah digunakan dengan adanya teknologi yang semakin 

berkembang dari segi ukuran, kualitas bahkan dari kegunaannya. Salah satunya 

yaitu handphone.  

Penggunaan handphone oleh para praktisi pendidikan khususnya para 

siswa maupun mahasiswa lebih cenderung pada pemanfaatan isi atau konten 

yang dapat memberikan informasi dalam hal pendidikan. Penggunaan media 

handphone sebagai sumber belajar termasuk dalam aspek lingkungan 

nonsosial. Dalam hal ini para pendidik sering memanfaatkannya untuk 

mencapai efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran, yaitu untuk 

mengakses materi perkuliahan yang sedang atau akan dipelajari.  

Handphone atau telepon genggam adalah sebuah perangkat 

telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar sama dengan 

telepon fixed line sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana 

(portable) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon yang 

menggunakan kabel (nirkabel, wireless). Handphone saat ini memang bukan 

barang mewah dan aneh bagi masyarakat Indonesia.
12

  

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (handphone)  

memberikan dampak bagi para penggunanya. Banyak hal yang dirasakan 

berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara berkembang sebelumnya. Saat 

ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan 

ilmu, berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Namun selain itu ada 

juga dampak negatif yang harus diwaspadai dan dihindari bagi kalangan 

                                                 
       

12
 Astin Nikmah, “Dampak Penggunaan Handphone terhadap Prestasi Siswa,”  E-Jurnal 

Dinas Volume 5, Surabaya: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 4.  
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pengguna atau siswa. Diantaranya handphone mempunyai efek radiasi yang 

mampu mempengaruhi siswa, dapat mengakibatkan pemborosan dan adanya 

penyalahgunaan fitur internet misalnya disalahgunakan untuk mencari gambar 

atau video yang kurang baik.
13

 

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa handphone memiliki peran yang 

penting di era sekarang. Namun selain berdampak positif juga berdampak 

bahwa semakin lama, para pengguna teknologi juga menjadi lengah termasuk 

pelajar dan mahasiswa. Pemanfaatan handphone di kalangan mahasiswa dan 

pergaulan teman sebaya juga sangat mempengaruhi para mahasiswa dalam 

frekuensi penggunaan dan pemanfaatan handphone. Akibatnya, para 

mahasiswa akan kesulitan mencapai tujuan suatu pendidikan atau 

pembelajaran. 

Bukan hanya frekuensi penggunaan handphone, dalam perilaku belajar 

juga dipengaruhi oleh interaksi teman sebaya. Interaksi ini merupakan aspek 

dari lingkungan sosial. Dengan teman sebayanya, sebagian besar anak atau 

remaja akan menghabiskan waktunya untuk berhubungan atau bergaul. 

Sebagian besar anak atau remaja akan mendasarkan hubungannya tersebut 

pada hubungan persahabatan, sehingga dapat memberikan pola dalam 

pergaulan remaja. Pengaruh teman sebaya dalam kehidupan anak usia sekolah 

hingga mahasiswa menandakan perkembangan kehidupan sosial remaja telah 

dimulai. Sebagian besar waktunya juga akan dihabiskan untuk bergaul dan 

berhubungan dengan teman sebayanya. 

                                                 
       

13
 Widha Ari Nur Setyawan, “Pengaruh IntensitasPenggunaan Handphone dan Pergaulan 

Teman Sebaya terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD Se-Kecamatan Kraton Yogyakarta,” 

Yogyakarata: Skripsi Universitas PGRI Yogyakarta, 2017, 2.  
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Owens mengatakan bahwa anak-anak belajar dari interaksi teman 

sebayanya perihal bagaimana mengendalikan dan mengatur perilaku mereka. 

Selain itu, teman sebaya mungkin memperkuat perilaku atau sikap-sikap yang 

sudah ada, sekaligus membantu anak-anak membentuk perilaku dan sikap 

sikap yang baru atau memperlemah keduanya yang saling bersebrangan dengan 

nilai kelompok teman sebaya.
14

  

Kita tahu bahwa interaksi dengan teman-teman sebaya memberikan 

dampak luar biasa bagi perkembangan anak. Meskipun pada umumnya 

pengaruh teman sebaya berkaitan dengan lingkup sosial, namun interaksi 

teman sebaya juga tidak kalah pentingnya dalam arena kognitif. Salah satu 

metode pengajaran yang berdasarkan teori Vygotsky adalah bahwa kerjasama 

dengan teman sebaya, dimana pendidik mendorong agar anak-anak yang tidak 

tahu atau harus tahu bekerja dengan teman sebayanya yang tahu. Teman-teman 

sebayanya yang tahu ini bisa menjadi pendidik, mereka bisa memberikan peran 

yang diperlukan sampai anak yang harus tahu itu berhasil mempelajari apa 

yang harus diketahui.
15

 

Sebagaimana hasil pengamatan awal pada mahasiswa jurusan Pendidikan 

Agama Islam, khususnya semester V di IAIN Ponorogo dapat diketahui banyak 

mahasiswa yang kurang aktif dan serius dalam kegiatan perkuliahan. Banyak 

faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya yaitu pada waktu 

perkuliahan berlangsung hampir semua mahasiswa membawa dan 

                                                 
       

14
 Afrida Khudriatussholikhah, “Pengaruh Interaksi Teman Sebaya dan Keyakinan Diri 

terhadap Hasil Perilaku Psikomotorik Siswa dalam Pelajaran Fiqih Kelas VII MTs Sunan Ampel 

Jetis, Jatirejo, Mojokerto Tahun Pelajaran 2017/2018,” (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 

8.  

       
15

 Ibid., 20.  
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menggunakan handphone. Mereka sering memantau handphone-nya untuk 

melakukan chatting maupun bermain media sosial lainnya. Selain itu kesalahan 

interaksi yang dilakukan para mahasiswa saat kegiatan perkuliahan 

berlangsung merupakan alasan lain yang melatarbelakangi hal tersebut. Para 

mahasiswa tidak memanfaatkan forum untuk diskusi melainkan untuk ngobrol 

dan cerita hal-hal lain di luar materi pembahasan dalam perkuliahan. Ketika di 

luar jam perkuliahanpun para mahasiswa kurang mendapat dukungan dari 

teman sebaya dalam hal dukungan belajar. Sehingga hal tersebut juga 

mempengaruhi perilaku belajar mahasiswa.
16

  

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan dari latar belakang di atas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Korelasi antara 

Frekuensi Penggunaan Handphone dan Interaksi Teman Sebaya dengan 

Perilaku Belajar Mahasiswa PAI Semester V di IAIN Ponorogo Tahun 

Akademik 2018/2019.” 

 

B. Batasan Masalah  

Banyak faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam pembahasan 

ini. Untuk itu agar tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi oleh 

permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku belajar. 

Seperti frekuensi penggunaan handphone yang berhubungan langsung dengan 

mahasiswa PAI semester V. Adapun frekuensi yang dimaksud adalah ukuran 

atau tingkat pemakaian handphone dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

                                                 
16

 Observasi pada mahasiswa PAI semester V, pada Oktober 2018.  
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Frekuensi penggunaan handphone dalam penelitian ini adalah terbatas pada 

pemanfaatan handphone, intensitas penggunaan dan pemilihan fitur handphone 

dalam proses pembelajaran.  

Interaksi teman sebaya juga menjadi objek penelitian yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini, interaksi teman sebaya dispesifikkan pada jenis interaksi 

fisik atau interaksi yang dilakukan secara langsung. Yaitu interaksi yang terjadi 

apabila seorang mahasiswa tersebut bertemu secara langsung untuk melakukan 

hubungan timbal balik.  

Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa semester V karena penggunaan 

handphone oleh mahasiswa semester V secara tidak langsung semakin sering 

dan mengalami peningkatan, bahkan ada yang berlebihan serta tidak 

sebagaimana mestinya. Selain itu mahasiswa semester V sudah mulai 

mengenal dan mampu beradaptasi dengan lingkungan maupun teman 

sebayanya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan batasan masalah, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana frekuensi penggunaan handphone oleh mahasiswa PAI semester 

V di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019? 

2. Bagaimana interaksi teman sebaya pada mahasiswa PAI semester V di IAIN 

Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019? 
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3. Bagaimana perilaku belajar mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo 

Tahun Akademik 2018/2019? 

4. Adakah korelasi antara penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya 

secara bersama-sama dengan perilaku belajar mahasiswa PAI semester V di 

IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian kuantitatif 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui frekuensi penggunaan handphone oleh mahasiswa PAI 

semester V di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui interaksi teman sebaya pada mahasiswa PAI semester V 

di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui perilaku belajar mahasiswa PAI semester V di IAIN 

Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. 

4. Untuk mengetahui korelasi antara frekuensi penggunaan handphone dan 

interaksi teman sebaya secara bersama-sama dengan perilaku belajar 

mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari uraian di atas manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 

memperkaya khasanah pengetahuan mengenai korelasi antara frekuensi 

penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya terhadap perilaku 

belajar mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 

2018/2019. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) 

Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, serta menambah 

pengetahuan dan pengalaman peneliti agar dapat mengembangkan ilmu 

yang telah diperoleh. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai  

korelasi antara frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman 

sebaya terhadap perilaku belajar mahasiswa,  sehingga mahasiswa dapat 

intropeksi dan terhindar dari penggunaan handphone yang menyimpang 

serta dapat selektif dalam melakukan interaksi sosial antar teman.  

c. Bagi Lembaga 

Sebagai landasan bagi lembaga dalam menentukan kebijakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan serta mengetahui hambatan 
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penyelenggaraan kegiatan perkuliahan mahasiswa Pendidikan Agama 

Islam (PAI) IAIN Ponorogo. 

d. Bagi Dosen 

Melalui penelitian ini, dosen diharapkan mampu memperoleh 

tambahan informasi mengenai  korelasi antara frekuensi penggunaan 

handphone dan interaksi teman sebaya terhadap perilaku belajar 

mahasiswa, sehingga pendidik dapat membimbing dan mengarahkan 

mahasiswanya untuk lebih selektif dalam memanfaatkan handphone 

dalam kegiatan perkuliahan serta mampu menjadikan interaksi teman 

sebaya sebagai langkah untuk memperbaiki perilaku belajar mahasiswa 

khususnya PAI IAIN Ponorogo.     

e. Bagi Peneliti yang akan datang 

Dapat dijadikan sebagai salah satu contoh dan acuan untuk referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema 

yang sama. Dan sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti 

terutama dalam bidang yang diketahui selama ini.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya 

akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, inti dan akhir. Untuk 

memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan ini akan 

disusun menjadi lima bab yang berisi:  
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Bab pertama, meliputi pendahuluan yang menguraikan: a) latar belakang 

masalah mengenai perilaku belajar, frekuensi penggunaan handphone dan 

interaksi teman sebaya; b) batasan masalah yang memuat fokus penelitian 

karena jika tidak dibatasi cakupan masalah terlalu luas; c) rumusan masalah 

yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah yang diteliti 

berkaitan dengan perilaku belajar, frekuensi penggunaan handphone dan 

interaksi teman sebaya; d) tujuan penelitian; e) manfaat penelitian, dan f) 

sistematika pembahasan. Secara garis besar menjelaskan alasan penelitian ini 

dilakukan. 

Bab kedua, merupakan bab kajian pustaka yang berisi: a) landasan teori 

mengenai perilaku belajar, frekuensi penggunaan handphone dan interaksi 

teman sebaya; b) telaah penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan 

perilaku belajar, frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya; 

c) kerangka berfikir, dan d) pengajuan hipotesis mengenai korelasi antara 

frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya dengan perilaku 

belajar mahasiswa. Secara garis besar bab II memuat tentang teori-teori yang 

ingin dibuktikan dengan menggunakan uji statistika. Karena ciri dari penelitian 

kuantitatif adalah membuktikan teori yang sudah ada. 

Bab ketiga, meliputi metode penelitian yang berisi: a) rancangan 

penelitian; b) populasi dan sampel; c) instrumen pengumpulan data; d) teknik 

pengumpulan data, dan e) teknik analisis data. 

Bab keempat, meliputi hasil penelitian yang berisi gambaran umum likasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) dan pembahasan. 
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Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini 

akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab 

persoalan yang telah diuraikan.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Ketika melakukan penelitian, maka peneliti akan menyertakan kajian 

terdahulu atau penelitian yang  

telah dilakukan untuk memperkuat bahwa penelitian yang dilakukan 

belum pernah diteliti oleh orang lain. Berikut merupakan deskripsi penelitian 

terdahulu: 

1. Penelitian dari Afrida Khudriatussholikhah dengan judul Pengaruh Interaksi 

Teman Sebaya dan Keyakinan Diri terhadap Hasil Perilaku Psikomotorik 

Siswa dalam Pelajaran Fiqih Kelas VII MTs Sunan Ampel Jetis, Jatirejo, 

Mojokerto Tahun Pelajaran 2017/2018 pada tahun 2018, mahasiswa jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, populasi penelitiannya adalah siswa kelas VII pada 

mata pelajaran fiqih di MTs Sunan Ampel Jetis, Jatirejo, Mojokerto yang 

berjumlah 50 siswa yang di bagi menjadi dua kelas yang masing-masing 

kelas terdiri dari 25 siswa.  Dari hasil penelitian, kesimpulannya adalah 

sebagai berikut: 1) Ada pengaruh yang signifikan interaksi teman sebaya 

terhadap hasil perilaku psikomotorik siswa kelas VII pada mata pelajaran 

fiqih di MTs Sunan Ampel Jetis tahun pelajaran 2017/2018. Besar 

pengaruhnya adalah 30,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor 
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2. yang lain yang tidak diteliti. 2) Ada pengaruh yang signifikan keyakinan diri 

terhadap hasil perilaku psikomotorik siswa kelas VII pada mata pelajaran 

fiqih di MTs Sunan Ampel Jetis tahun pelajaran 2017/2018. Besar 

pengaruhnya adalah 22,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor 

yang lain yang tidak diteliti. 3) Ada pengaruh yang signifikan antara 

interaksi teman sebaya dan keyakinan diri terhadap hasil perilaku 

psikomotorik siswa kelas VII pada mata pelajaran fiqih di MTs Sunan 

Ampel Jetis tahun pelajaran 2017/2018. Kemudian diperoleh koefisien 

determinasi sebesar 31,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor 

lain yang tidak sedang diteliti. 

Melihat dari judul di atas mempunyai persamaan dengan variabel yang 

dibahas dalam penelitian ini yakni terkait dengan interaksi teman sebaya, 

akan tetapi pada penelitian tersebut membahas pengaruh interaksi teman 

sebaya dan keyakinan diri terhadap hasil perilaku psikomotorik siswa, 

sedangkan  pada penelitian ini akan membahas pengaruh frekuensi 

penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya terhadap perilaku 

mahasiswa, sehingga akan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya.   

3. Penelitian dari Tri Lagiana dengan judul Pengaruh Bimbingan Orang Tua 

dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Perilaku Belajar Siswa Kelas IV dan V 

di SD Negeri 2 Grogol Sawoo Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 tahun 

2017, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 
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Ponorogo. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan analisis regresi, populasi penelitiannya adalah seluruh siswa kelas 

IV dan V di SD Negeri 2 Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah 46 siswa yang terdiri dari 23 

siswa perempuan dan 23 siswa laki-laki. Dalam menentukan sampel, 

peneliti menggunakan probability sampling dengan teknik random 

sampling. Dari hasil penelitian, kesimpulannya adalah: 1) Terdapat 

pengaruh yang signifikan bimbingan orang tua terhadap perilaku belajar 

siswa kelas IV dan V di sd Negeri 2 Grogol Sawoo Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017, dibuktikan dengan nilai thitung 6,65 > ttabel 2,03. 

Bimbingan orang tua memberikan pengaruh terhadap perilaku belajar siswa 

dengan arah positif sebesar 53,77%. 2) Terdapat pengaruh yang signifikan 

pola asuh orang tua terhadap perilaku belajar siswa kelas IV dan V di sd 

Negeri 2 Grogol Sawoo Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017, dibuktikan 

dengan nilai thitung 4,69 > ttabel 2,03. Pengaruh yang diberikan berarah positif 

sebesar 36,63%. 3) Terdapat pengaruh yang signifikan bimbingan orang tua 

dan pola asuh orang tua secara bersama-sama terhadap perilaku belajar 

siswa kelas IV dan V di sd Negeri 2 Grogol Sawoo Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017, dibuktikan dengan nilai thitung 23,154 > ttabel 3,26. 

Kedua variabel bimbingan orang tua dan pola pengasuhan demokratis orang 

tua secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap perilaku belajar 

siswa dengan arah regresi positif sebesar 55,59%.  
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Melihat dari judul di atas mempunyai persamaan dengan variabel yang 

dibahas dalam penelitian ini yakni terkait dengan perilaku belajar, akan 

tetapi pada penelitian tersebut perilaku belajar siswa dipengaruhi oleh 

bimbingan orang tua dan pola asuh orang tua, sedangkan  pada penelitian ini 

perilaku belajar mahasiswa dipengaruhi oleh frekuensi penggunaan 

handphone dan interaksi teman sebaya, sehingga akan berbeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.   

4. Penelitian dari Widha Ari Nur Setyawan dengan judul Pengaruh Intensitas 

Penggunaan Handphone dan Pergaulan Teman Sebaya terhadapMotivasi 

Belajar Siswa Kelas V SD Se-kecamatan Kraton Yogyakarta, mahasiswa 

program studi PGSD, Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan subjek penelitian siswa SD Se-

Kecamatan Kraton Yogyakarta dengan populasi sebanyak 315 siswa. Dalam 

menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus slovin dan menggunakan 

teknik random sampling yang diperoleh sampel sebanyak 176 siswa. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dengan analisis data menggunakan 

regresi dua predictor. Dari hasil penelitian kesimpulannya adalah: 1) 

Intensitas penggunaan handphone berada di kategori sedang (60,79%), 2) 

Pergaulan teman sebaya berada dikategori tinggi (80,11%), 3) Motivasi 

belajar siswa berada dikategori tinggi (79,54%), 4) Ada pengaruh negatif 

yang signifikan intensitas penggunaan handphone terhadap motivasi belajar 

siswa (t= -7,825; sig= 0,000<0,05), 5) Ada pengaruh positif yang signifikan 

pergaulan teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa (t= 13,469; sig= 
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0,000 <0,05), 6) Ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

intensitas penggunaan handphone  dan pergaulan teman sebaya terhadap 

motivasi belajar siswa (f= 101,825; sig 0,000<0,05).  

Dari hasil penelitian kali ini berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Perbedaan terlihat pada variabel terikatnya. Jika dalam penelitian terdahulu 

ingin mengetahui intensitas penggunaan handphone dan pergaulan teman 

sebaya terhadapmotivasi belajar siswa, maka dalam penelitian ini peneliti 

ingin mengetahui korelasi frekuensi penggunaan handphone dan interaksi 

teman sebaya terhadap perilaku belajar mahasiswa PAI Semester V di IAIN 

Ponorogo tahun akademik 2018/2019. 

5. Penelitian dari Ahmad Fadilah dengan judul Pengaruh Penggunaan 

Handphone (HP) terhadap Aktivitas Belajar Siswa SMP Negeri 66 

Jakarta Selatan, mahasiswa program studi PAI, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif dengan metode statistik deskriptif analisis. Adapun populasi 

sebanyak 516 siswa. Peneliti mengambil sampel sebanyak 55 siswa 

dengan menggunakan metode random sampling. Teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara dan angket dengan analisis data 

menggunakan tabel dan teknik deskriptive persentase. Dari hasil penelitian 

kesimpulannya adalah terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

penggunaan alat komunikasi handphone terhadap aktivitas belajar siswa. 

Hal ini dibuktikan dengan thitung= 0,808> ttabel= 0,297; sig= 0,000<0,05. 
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Dari hasil penelitian kali ini berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Perbedaan terlihat pada variabel bebasnya. Jika dalam penelitian terdahulu 

ingin mengetahui pengaruh penggunaan alat komunikasi handphone 

terhadap aktivitas belajar siswa, maka dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui korelasi frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman 

sebaya terhadap perilaku belajar mahasiswa PAI Semester V di IAIN 

Ponorogo tahun akademik 2018/2019. Selain itu variabel penggunaan 

handphone dalam penelitian terdahulu lebih terfokus pada alat komunikasi 

sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada media atau sumber 

belajar mahasiswa PAI Semester V di IAIN Ponorogo tahun akademik 

2018/2019. 

 

B. Landasan Teori 

1. Frekuensi Penggunaan handphone 

a. Pengertian media pembelajaran 

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau penyalur. Dengan 

demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 

penyalur pesan. Istilah media sangat populer dalam bidang komunikasi. 

Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses 

komunikasi.
17

 

                                                 
        

17
 Wandah Wibawanto, Desain dan Pemrograman Multimedia Pembelajaran Interaktif 

(Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2017), 5. 
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Gagne dan Briggs secara emplisit menyatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran yang antara lain berupa buku, tape-

recorder, kaset, video camera, film, smartphone, slide, foto, gambar, 

grafik, televisi dan komputer. Dengan kata lain media adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional 

di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
18

 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa untuk memudahkan 

penyampaian materi pelajaran diperlukan suatu media pembelajaran atau 

media yang dapat menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa, 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, efisien 

dan menyenangkan.  

b. Karakteristik dan Pemilihan Media dalam Pembelajaran 

Rudy Brets mengklasifikasikan media menjadi tujuh, yaitu: 

1) Media ausio visual gerak, seperti: film bersuara, pita video, film pada 

televisi, televisi dan animasi.  

2) Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, halaman suara 

dan sound slide. 

3) Audio semi gerak, seperti: tulisan jauh bersuara. 

4) Media visual bergerak, seperti: film bisu. 

5) Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto microphone. 

6) Media audio, seperti: radio, handphone, pita audio.  

                                                 
       

18
 Rostina Sundayana, Media dan Alat Peraga..., 5. 
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7) Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri. 

Menurut Arsyad, setiap media mempunyai karakteristik tertentu. 

Memhami karakteristik media pengajaran merupakan kemampuan dasar 

yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan 

pemilihan media pengajaran. Sebelum menggunakan media dalam 

pembelajaran, guru harus memahami karakteristik, jenis serta 

pengelompokan dari media yang digunakannya.
19

 

Ketika suatu media akan dipilih dan atau ketika suatu media akan 

dipergunakan, ketika itulah beberapa prinsip pemilihan media perlu 

diperhatikan dan dipertimbangkan oleh guru.  

Sudirman N. mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media 

pengajaran, antara lain: 

1) Tujuan pemilihan. Hal ini dimaksudkan pada maksud dan tujuan yang 

jelas serta materi yang sesuai.  

2) Alternatif pilihan. Dalam hal ini Sudjana menyatakan pilihan harus di 

dasarkan pada prinsip-prinsip penentuan jenis media dengan tepat, 

penetapan atau perhitungan subjek dengan tepat, penyajian media 

dengan tepat, penempatan media pada waktu, tempat dan situasi yang 

tepat. 

3)  Kriteria pemilihan media. Kriteria utama dalam pemilihan media 

pembelajaran adalah ketepatan tujuan pembelajaran, artinya dalam 

menentukan media yang akan digunakan pertimbangannya bahwa 

                                                 
       

19
 Ibid., 14-15.  
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media tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan 

yang diinginkan.
20

 

Dalam memilih media yang digunakan dalam pembelajaran haruslah 

disesuaikan dengan materi pembelajaran. Selain itu, seorang guru harus 

meyakinkan diri bahwa pemilihan media pembelajaran tersebut dapat 

membawa efek positif dalam penyampaian materi pembelajaran. Seperti 

halnya dalam masa yang semakin modern, para guru sering 

memanfaatkan handphone sebagai media pembelajaran. Melalui 

handphone dan berbagai fitur yang ada guru bisa memberikan tugas 

dalam bentuk apapun sesuai dengan penilaian yang akan guru lakukan.  

c. Peran dan Manfaat handphone sebagai Media Pembelajaran  

Dalam suatu proses pembelajaran media memiliki peranan yang 

cukup besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan 

yang diinginkan. Adapun peran media dalam proses belajar mengajar 

diantaranya untuk memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu 

verbalitas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera serta 

mengatasi sikap pasif peserta didik.
21

 

Beberapa pakar berpendapat bahwa kegunaan media pembelajaran 

meliputi: 

1) Mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi 

pelajaran yang sulit. 

                                                 
       

20
 Ibid., 15-17.  

       
21

 Wandah Wibawanto, Desain dan Pemrograman Multimedia..., 6. 
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2) Mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih 

hidup dan menarik. 

3) Merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan 

menelaah belajar dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari 

sesuatu. 

4) Membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, 

memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran. 

5) Menimbulkan kekuatan perhatian (ingatan), melatihnya, memperluas 

perasaan dan kecepatan dalam belajar.
22

 

Saat ini telah diciptakan beberapa handphone atau gadget edukasi 

yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses 

pembelajaran. Penggunaan media ini di kelas dapat mendorong dan 

memotivasi dosen untuk membuat pembelajaran interaktif.
23

 

d. Pengertian Frekuensi Penggunaan handphone 

Frekuensi berasal dari bahasa Inggris frequency yang artinya tingkat 

keseringan atau ukuran jumlah. Istilah frekuensi dalam kehidupan sehari-

hari sering digunakan untuk menunjukkan suatu keseringan pemanfaatan 

tertentu. Frekuensi biasanya juga dekat dengan hal-hal yang berbau suara 

                                                 
       

22
 Ibid., 7. 

       
23

 Hastri Rosiyanti dan Rahmita Nurul Muthmainnah, Penggunaan Gadget sebagai Sumber 

Belajar Mempengaruhi Hasil Belajar pada Mata Kuliah Matematika Dasar, Jurnal Pendidikan 

Matematika, Vol. 4 (1), Tahun 2017, 30.  
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dan juga media komunikasi seperti televisi, radio, telepon dan media-

media yang lain. 
24

 

Handphone atau telepon genggam adalah sebuah perangkat 

telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang 

sama dengan telepon fixed line sehingga konvensial namun dapat dibawa 

kemana-mana (portable) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan 

telepon menggunakan kabel (nirkabel wireless).
25

   

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa frekuensi 

penggunaan handphone adalah suatu keadaan tingkatan atau ukuran 

pemanfaatan dan penggunaan perangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar sama dengan telepon konvensional, yang 

dapat dibawa kemana-mana tanpa perlu disambungkan jaringan telepon 

berkabel (nirkabel wireless). Dengan kata lain, frekuensi penggunaan 

handphone juga meliputi penggunaan fitur-fitur yang ada di dalamnya.  

e. Fitur-fitur Aplikasi Handphone 

Menurut Nyoman Putri Rustrini, Ketut Resika Arthana dan Gede 

Saindra Santyadiputra fitur-fitur pada handphone atau smartphone 

berdasar kelompok yaitu: 

1) Aplikasi Browser, yaitu program atau aplikasi yang dirancang untuk 

menampilkan teks, gambar dan juga dapat digunakan untuk berbagai 

macam interaksi internet dalam mengakses berbagai informasi, 

                                                 
       

24
 Achmad Yusron Arif, Pengertian Frekuensi, diakses dari 

https://rocketmanajemen.com/definisi-frekuensi//a pada tanggal 7 Desember 2018, Pukul 08.00 

WIB.  

       
25

 Astin Nikmah, “Dampak Penggunaan Handphone..., 4.  

https://rocketmanajemen.com/definisi-frekuensi/a
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misalnya mengenai pendidikan, kesehatan, berita terkini bahkan 

memberikan informasi mengenai letak suatu lokasi. Contoh: Google, 

Chrome, Firefox, Opera mini. 

2) Aplikasi sosial media atau komunikasi, yaitu aplikasi yang tidak 

hanya menjalin komunikasi, namun juga menjadi sumber berita dan 

menjadi sarana untuk bertukar data. Contoh: Facebook, Twitter, 

Instagram, Whatsapp, SMS, Telepon. 

3) Aplikasi office atau documen reader, yaitu aplikasi yang bisa 

membantu untuk membuka file dimana saja dan kapan saja. File dapat 

berupa format doc, presentasi, excel hingga pdf. Contoh: Microsoft 

Office Mobile, Quick Office, Polaris Office, WPS.  

4) Aplikasi penjadwalan, yaitu aplikasi yang dapat membuat sebuah 

daftar panjang kegiatan yang ingin atau harus dilakukan. Fitur ini juga 

akan mengingatkan aktifitas bagi penggunanya. Contoh: Kalender, 

jam, Note, memo. 

5) Aplikasi penghitung, yaitu aplikasi untuk menghitung angka-angka 

baik dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak. 

Contoh: kalkulator.  

6) Aplikasi Penyimpanan Data, yaitu aplikasi untuk menyimpan data 

penting, dan fitur kontak serta galeri yang berfungsi untuk menyimpan 

gambar dan nomer telepon. Contoh: kontak, galeri, dropbox, google 

drive. 
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7) Aplikasi Dokumentasi, yaitu aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan dokumentasi baik berupa gambar maupun suara. Contoh: 

kamera, video recorder.
26

 

8) Text messaging/Iming, yaitu percakapan kelompok berbasis internet. 

Di sini pengguna dapat mengorganisir kelompok teman ke sebuah 

“daftar teman” atau buddy list. Aplikasi ini dapat digunakan untuk 

mengirim pesan dan langsung bergabung dalam sebuah percakapan 

online.
27

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa banyaknya fitur-fitur yang 

ditawarkan oleh handphone tersebut dapat pula dijadikan sebagai media 

pembelajaran. Misalnya aplikasi office, penghitung, Iming dan 

sebagainya.  

f.  Dampak Penggunaan Media handphone dalam Pembelajaran 

Penggunaan handphone pada awalnya hanya digunakan oleh orang-

orang yang memang benar-benar membutuhkannya, seperti pekerja 

kantoran, pembisnis, pejabat atau guru. Namun, sekarang handphone 

tidak hanya digunakan oleh orang-orang penting saja, melainkan juga 

anak-anak usia sekolah dari usia sekolah dasar (SD) hingga mahasiswa. 

Penggunaan handphone ini memiliki dampak positif dan negatif. Adapun 

dampak penggunaan handphone ini diantaranya: 
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1) Dampak Positif Penggunaan Handphone 

Diantara dampak positif penggunaan handphone yaitu 

menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, 

mempermudah komunikasi terutama jarak jauh, memperluas jaringan 

persahabatan, sebagai penghibur saat siswa jenuh belajar dan terdapat 

fitur internet yang dapat membantu siswa untuk mencari informasi.  

2) Dampak Negatif Penggunaan  Handphone 

Diantara dampak negatif penggunaan handphone yaitu terdapat 

efek radiasi yang mampu memengaruhi kesehatan siswa, rawan tindak 

kejahatan dan penyalahgunaan fitur internet, mengganggu 

perkembangan anak, karena tidak jarang anak sekolah lebih tertarik 

melihat dan menggunakan handphone, mengakibatkan pemborosan, 

karena menambah pengeluaran untuk membeli pulsa atau paket 

internet, menurunkan mental belajar siswa, karena adakalanya seorang 

siswa atau mahasiswa kurang berani mengambil resiko dalam ujian, 

sehingga sering mencari jalan aman dengan mencontek teman melalui 

handphone.
28

 

Selain itu, penggunaan handphone untuk siswa sekolah yang 

berlebihan dapat mengakibatkan siswa malas belajar, mereka selalu 

membawanya kemana-mana. Bahkan dalam belajar di rumah siswa 

mendampingi buku dengan handphone. Pada awalnya mendengarkan 

musik atau Mp3 untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, 
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tetapi ketika bunyi telepon atau whatsapp maka buku itu sitinggalkan 

dan berpaling ke handphone. Mereka malas belajar dan lebih senang 

teleponan dan chating-an. Konsentrasi belajarpun akan menjadi 

terganggu. Lebih dari itu, penggunaan handphone yang berlebihan 

dapat mengganggu perkembangan anak, pemborosan, yang pada 

akhirnya akan berpengaruh pada nilai siswa tersebut.
29

  

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pesatnya perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi khususnya handphone menimbulkan 

berbagai dampak bagi para penggunanya. Meskipun terdapat banyak 

manfaat yang diperoleh dari penggunaan handphone, namun ternyata 

penggunaan handphone yang berlebihan dan tanpa pengawasan bisa 

menimbulkan dampak buruk bagi pengguna atau masyarakat. Perilaku 

konsumtif masyarakat terhadap penggunaan handphone sering didasari 

atas rasa untuk menunjukkan status sosialnya atau hanya sekedar untuk 

diketahui agar jangan dikatakan ku-date atau kurang up-date. Perilaku 

konsumtif penggunaan handphone ini terjadi di berbagai kalangan dan 

jenis usia, termasuk dikalangan pelajar dan mahasiswa.   

2. Interaksi Teman Sebaya 

a. Pengertian Interaksi Teman Sebaya 

Interaksi menurut bahasa berarti hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi atau suatu proses dimana tindakan satu pihak menjadi 
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penggerak bagi tindakan pihak lain.
30

 Interaksi juga dapat diartikan 

sebagai pengaruh timbal balik atau saling memengaruhi satu sama lain, 

yang minimal terjadi antara dua pihak.
31

 

Menurut Thibaut dan Kelley, interaksi adalah peristiwa saling 

mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, 

mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau berkomunikasi satu 

sama lain. Jadi, dalam setiap kasus interaksi, tindakan setiap orang 

bertujuan memengaruhi individu lain.
32

 

Interaksi sebagai sebuah hubungan antar individu bisa terjadi 

kapanpun dan dimanapun. Interaksi bagi seorang mahasiswa dapat terjadi 

di lingkungan keluarga, kampus maupun masyarakat yang sifatnya saling 

memengaruhi. Di kampus para mahasiswa dapat melakukan interaksi 

dengan siapapun, bahkan dengan seseorang yang usianya lebih muda 

atau lebih dewasa. Misalnya dengan dosen atau kawan sebayanya.  

Dalam kamus bahasa Indonesia, teman sebaya atau teman pergaulan 

diartikan sebagai kawan, sahabat atau orang yang sama-sama bekerja 

atau berbuat. Teman sebaya adalah kelompok orang-orang yang 

seumuran dan mempunyai kelompok sosial yang sama seperti teman 

sekolah, teman bermain dan teman kerja.
33
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Kawan-kawan sebaya (peers) adalah anak-anak atau remaja yang 

memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. 

Pertemuan atau interaksi berdasarkan tingkat usia memiliki peran yang 

unik, karena meskipun di sekolah-sekolah tidak menerapkan sistem usia 

namun dengan sendirinya akan terjadi pertemuan kawan sebaya.
34

  

Horton dan Hunt mengemukakan bahwa kelompok teman sebaya 

(peer group) merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia 

dan memiliki status yang sama, dengan siapa seseorang umumnya 

berhubungan atau bergaul. Dan seiring perkembangan waktu, kelompok 

teman sebaya menjadi kelompok rujukan (reference group) dalam 

mengembangkan sikap dan perilaku. Sosialisasi ini bersifat informal dan 

langsung.
35

  

Interaksi teman sebaya adalah interaksi atau komunikasi yang 

dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki usia atau tingkat 

kematangan yang kurang lebih sama, yang mana mereka akan saling 

membutuhkan, saling bertukar pendapat maupun bercerita apa saja yang 

mereka alami atau yang terjadi pada dirinya.
36

 Bagi banyak remaja, 

pandangan kawan-kawan terhadap dirinya merupakan hal yang paling 

penting. Bagaimanapun, seorang dapat belajar menjadi petarung baik 

hanya jika berada di antara kawan yang seusia.
37
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Neil J. Salkind mengatakan bahwa interaksi dengan teman-teman 

sebaya memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan anak. 

Meskipun pada umumnya pengaruh teman sebaya berkaitan dengan 

lingkup sosial, namun interaksi teman sebaya juga tidak kalah pentingnya 

dalam arena kognitif. Salah satu metode pengajaran yang berdasarkan 

teori Vygotsky adalah bahwa kerjasama dengan teman sebaya, dimana 

pendidik mendorong agar anak-anak yang tidak tahu atau harus tahu 

bekerja dengan teman sebayanya yang tahu. Teman-teman sebayanya 

yang tahu ini bisa menjadi pendidik, mereka bisa memberikan peran yang 

diperlukan sampai anak yang harus tahu itu berhasil mempelajari apa 

yang harus diketahui.
38

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi teman sebaya 

merupakan suatu hubungan atau komunikasi timbal balik yang minimal 

terjadi antara dua pihak dan dilakukan individu-individu atau remaja 

yang memiliki tingkat usia dan kematangan sama serta saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lain.  

b. Jenis-jenis Interaksi 

Menurut Shaw, jenis-jenis interaksi menurut caranya meliputi: 

1) Interaksi verbal. Yaitu interaksi yang terjadi apabila dua orang atau 

lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat-alat 

artikulasi. Prosesnya terjadi dalam saling tukar percakapan satu sama 

lain. 
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2) Interaksi fisik. Yaitu interaksi yang terjadi manakala dua orang atau 

lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa-bahasa tubuh. 

Dengan kata lain interaksi ini terjadi ababila seorang individu tersebut 

bertemu secara langsung. 

3) Interaksi emosional. Yaitu interaksi yang terjadi manakala individu 

melakukan kontak satu sama lain dengan melakukan curahan 

perasaan.
39

 

Dari ketiga jenis interaksi tersebut dapat diketahui bahwa interaksi 

dapat terjadi dengan siapa saja dalam kehidupan baik menggunakan alat 

bantu komunikasi maupun dengan bertemu secara langsung antara dua 

individu atau lebih.  

c. Karakteristik Hubungan Anak Usia Sekolah dengan Teman Sebaya 

Seperti halnya dengan masa awal anak-anak, berinteraksi dengan 

teman sebaya merupakan aktivitas yang banyak menyita waktu anak. 

Barker dan Wright mencatat bahwa anak-anak usia 2 tahun 

menghabiskan 10% dari waktu siangnya untuk berinteraksi dengan teman 

sebaya. Pada usia 4 tahun, waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi 

dengan teman sebaya meningkat menjadi 20%. Sedangkan anak usia 7 ke 

atas meluangkan lebih dari 40% waktunya untuk berinteraksi dengan 

teman sebaya.
40

 

Pengaruh teman sebaya dalam kehidupan anak usia sekolah hingga 

mahasiswa menandakan perkembangan kehidupan sosial remaja telah 
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dimulai. Sebagian besar waktunya akan dihabiskan untuk bergaul dan 

berhubungan dengan teman sebayanya.  

Berbeda halnya dengan masa kanak-kanak, hubungan teman sebaya 

remaja lebih didasarkan pada hubungan persahabatan. Pada prinsipnya 

hubungan teman sebaya mempunyai arti yang sangat penting bagi 

kehidupan remaja.
41

 Menurut Santrock, karakteristik yang paling umum 

dari persahabatan adalah keakraban (intmacy) dan kesamaan (similarity). 

Intimacy dapat diartikan sebagai penyingkapan diri dan berbagai 

pemikiran pribadi. Keakraban ini menjadi dasar bagi relasi anak dengan 

sahabat. 
42

 

Santrock menyebutkan enam fungsi penting dari persahabatan, yaitu: 

1) Sebagai kawan (ompanionship), di mana persahabatan memberi anak 

seorang teman yang akrab, teman yang bersedia meluangkan waktu 

bersama mereka dan bergabung dalam melakukan kegiatan bersama. 

2) Sebagai pendorong (stimulation), di mana persahabatan memberikan 

anak informasi-informasi yang menarik, kegembiraan dan hiburan.  

3) Sebagai dukungan fisik (physical support), di mana persahabatan 

memberikan waktu, kemampuan dan pertolongan. 

4) Sebagai dukungan ego (ego support), di mana persahabatan 

menyediakan harapan atau dukungan, dorongan dan umpan balik yang 

dapat membantu anak mempertahankan kesan atas dirinya sebagai 

individu yang mampu, menarik dan berharga. 
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5) Sebagai perbandingan sosial (social comparasion), di mana 

persahabatan menyediakan informasi tentang bagaimana cara 

berhubungan dengan orang lain dan apakah anak melakukan dengan 

baik. 

6) Sebagai pemberi keakraban dan perhatian. Di mana persahabatan 

memberi anak-anak suatu hubungan yang hangat, erat, saling 

mempercayai dengan anak lain, yang berkaitan dengan pengungkapan 

diri sendiri.
43

  

Sementara itu Kelly dan Hansen menyebutkan enam fungsi positif 

dari teman sebaya yaitu: 

1) Mengontrol impuls-impuls agresif. Melalui interaksi dengan teman 

sebaya remaja belajar bagaimana memecahkan masalah dengan cara-

cara lain selain dengan tindakan agresi langsung.  

2) Memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih 

independen. Dorongan ini akan menyebabkan berkurangnya 

ketergantungan remaja pada dorongan keluarga mereka. 

3) Meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial, mengembangkan 

kemampuan penalaran dan belajar untuk mengekspresikan perasaan 

dengan cara-cara yang lebih matang.  

4) Mengembangkan sikap terhadap seksuaitas dan tingkah laku peran 

jenis kelamin.  
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5) Memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Umumnya orang-

orang dewasa mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang apa 

yang benar dan apa yang salah. Dalam kelompok sebaya, remaja 

mencoba mengambil keputusan atas diri mereka sendiri.  

6) Meningkatkan harga diri (self-esteem). Menjadi orang yang disukai 

oleh sejumlah besar teman-teman sebayanya membuat remaja merasa 

enak atau senang tentang dirinya.
44

 

Kelompok teman sebaya yang menjadi kelompok rujukan bisa 

beragam. Kelompok teman sebaya bisa terbentuk karena seprofesi, 

sehobi, sekelas, sealumni, sekampung dan sedaerah.
45

 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Interaksi Teman Sebaya 

Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi terbentuknya interaksi 

teman sebaya adalah sebagai berikut: 

1) Pentingnya aktivitas bersama-sama. Adapun aktivitas bersama itu 

meliputi berbicara, keluyuran, berjalan ke sekolah, belajar kelompok 

dan juga senda gurau. Aktivitas ini dilakukan agar mereka mudah 

diterima dalam kelompoknya.  

2) Tinggal di lingkungan yang sama. Biasanya kelompok teman sebaya 

merupakan individu yang tinggal di daerah yang sama sehingga 

menjadi teman sepermainan. Karena tinggal di daerah yang sama 

biasanya mempunyai hubungan dalam kelompok juga dekat. 

Bersekolah di sekolah yang sama, kelompok teman sebaya juga akan 
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mudah terbentuk di lingkungan sekolah. Kontak sosial, interaksi serta 

komunikasi teman sebaya juga akan mudah terbentuk.  

3) Berpartisipasi dalam organisasi masyarakat yang sama. Organisasi 

masyarakat juga akan mempermudah untuk melakukan interaksi 

dengan teman sebayanya di lingkungan masyarakat.
46

 

e. Aspek-aspek Interksi Teman Sebaya 

Interaksi sosial merupakan dasar hubungan sosial. Dalam melakukan 

interaksi sosial harus ada hubungan karena tanpa adanya hubungan antara 

individu satu dengan individu lain maka interaksi sosial tidak akan 

terjadi.  

Parten mengemukakan aspek-aspek interaksi teman sebaya, yaitu: 

1) Jumlah waktu anak yang berada di luar rumah, remaja lebih 

mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan bahasa dan dengan 

persoalan mereka sendiri kepada teman sebayanya. 

2) Keterlibatan anak bermain dengan teman sebaya. Anak menganggap 

bahwa teman sebaya lebih dapat memahami keinginannya dan belajar 

mengambil keputusan sendiri. 

3) Kecenderungan untuk bermain sendiri. Anak yang suka bermain 

sendiri biasanya introvert, atau bila dalam menghadapi suatu tekanan 

hanya berperan sebagai penonton saja. 

4) Kecenderungan bermain paralel. Bermain paralel melatih anak agar 

dapat menyelesaikan tugas mandiri di dalam kelompok teman sebaya.  

                                                 
       

46
 Afrida Khudriatussholikhah, “Pengaruh Interaksi Teman Sebaya......”, 23-24.  



37 

 

 

5) Bermain asosiatif. Anak bermain dengan teman sebayanya tidak 

terikat pada suatu aturan. Bermain asosiatif dapat menumbuhkan 

kreativitas anak karena adanya stimulus dari anak lain.  

6) Sikap kerjasama. Mereka akan berlatih untuk menerapkan prinsip 

hidup bersama, sehingga terbentuk norma-norma, nilai-nilai dan 

simbol tersendiri.  

Hartup juga membagi aspek-aspek interaksi teman sebaya, 

diantaranya perasaan ketergantungan kepada teman sebaya lebih besar 

daripada orang dewasa, perasaan simpati dan cinta semakin bertambah, 

mempunyai keinginan untuk dapat memengaruhi orang lain (menjadi 

pemimpin), perasaan kompetisi bertambah, suka bertengkar dan aktivitas 

bernada agresif semakin bertambah.
47

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa aspek-aspek interaksi 

teman sebaya terjadi jika terdapat keterbukaan, kerjasama dan bahkan 

antara individu satu dengan individu yang lain memiliki frekuensi 

hubungan yang lebih dekat dan semakin lebih agresif.  

3. Perilaku Belajar Mahasiswa 

a. Pengertian Perilaku Belajar 

Perilaku dalam kamus bahasa Indonesia adalah tingkah laku atau 

perbuatan individu atau tanggapan individu yang terwujud dalam gerakan 

atau sikap. Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu tidak timbul 

dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh 
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organisme yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun stimulus 

internal.
48

  

Gagne mendefinisikan belajar sebagai suatu proses di mana suatu 

organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Galloway 

mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup 

ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan faktor-faktor lain 

berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.
49

 Belajar juga dapat 

diartikan sebagai tiap-tiap perubahan perilaku yang diakibatkan oleh 

pengalaman atau sebagai hasil interaksi individu dengan 

lingkungannya.
50

 

Belajar bukan suatu tujuan tetapi suatu proses untuk mencapai 

tujuan. Jadi merupakan langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh 

pembelajar. Belajar bukan pula hanya mengingat, akan tetapi lebih luas 

dari itu, yakni mengalami.
51

  

Perilaku belajar merupakan kebiasaan belajar yang dilakukan oleh 

individu secara berulang-ulang sehingga menjadi otomatis atau 

berlangsung secara spontan. Perilaku belajar tidak dirasakan sebagai 

beban, tetapi sebagai suatu kebutuhan. Hal ini tercipta karena secara 

terus-menerus dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan serta 

keteladanan dalam semua aspek dan kreativitas dalam pendidikan.  
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Perilaku belajar dapat pula diartikan sebagai suatu perubahan dalam 

tingkah laku. Perubahan tersebut dapat mengarah pada perilaku baik 

dalam proses belajar, namun juga ada kemungkinan dimana tingkah laku 

tersebut akan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk. Hal ini 

berarti berhasil dan gagalnya pencapaian tujuan pendidikan sangat 

bergantung pada proses belajar yang dialami peserta didik, baik ketika 

berada di sekolah maupun di lingkungan atau keluarganya sendiri.
52

 

Dari penjelasan di atas, perilaku belajar merupakan suatu perubahan 

dan tanggapan individu atau peserta didik dalam melakukan suatu proses 

internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi 

dan faktor-faktor lain berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya 

sehingga memperoleh suatu perubahan sikap atau tingkah laku yang 

dapat diamati.  

b. Karakteristik Perilaku Belajar 

Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang 

spesifik. Karakteristik perilaku belajar dalam beberapa pustaka rujukan 

disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Diantara ciri-ciri perubahan 

khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yaitu: 

1) Perubahan Intensional  

Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat 

pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan disadari 

atau dengan lain bukan kebetulan. Karakteristik ini mengandung 
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konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami 

atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam 

dirinya, seperti  penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap dan 

pandangan sesuatu, keterampilan dan sebagainya. Sehubungan dengan 

itu, perubahan yang diakibatkan mabuk, gila maupun lelah tidak 

termasuk dalam karakteristik belajar, karena individu yang 

bersangkutan tidak menyadari atau menghendaki keberadaannya.  

2) Perubahan Positif dan Aktif  

Positif artinya baik, bermanfaat serta sesuai dengan harapan. Hal 

ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan 

penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru, yang lebih baik 

dari yang telah ada sebelumnya. Adapun perubahan aktif artinya tidak 

terjadi dengan sendirinya seperti karena proses kematangan, tetapi 

karena usaha siswa itu sendiri.  

3) Perubahan Efektif dan Fungsional 

Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, 

yakni berhasil guna. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, 

makna dan manfaaat tertentu bagi siswa. Perubahan ini biasanya 

bersifat dinamis dan mendorong timbulnya perubahan-perubahan yang 

positif. Adapun perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional 

berartu perubahan tersebut relatif menetap dan apabila setiap saat 

dibutuhkan dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Perubahan 

fungsional diharapkan memberi manfaat yang luas, misalnya ketika 
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siswa menempuh ujian dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 
53

  

c. Perwujudan Perilaku Belajar 

Perwujudan atau manifestasi perilaku belajar biasanya lebih sering 

tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut: 

1) Kebiasaan 

Menurut Burghardt, kebiasaan timbul karena proses penyusutan 

kecenderungan respons dengan menggunakan stimulasi yang 

berulang-ulang. Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi 

perilaku pengurangan yang tidak diperlukan. Karena proses 

penyusutan inilah muncul suatu pola bertingkah laku baru yang relatif 

menetap dan otomatis.  

2) Keterampilan 

Yaitu kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan 

otot-otot (neuromuscular) yang lazimnya tampak dalam kegiatan 

jasmaniah atau kegiatan fisik. Konotasi keterampilan juga sampai 

pada sikap memengaruhi atau mendayagunakan orang lain. Artinya 

orang yang mampu mendayagunakan orang lain secara tepaat juga 

dianggap sebagai orang yang terampil. 

3) Pengamatan 

Yaitu proses menerima, menafsirkan dan memberi arti 

rangsangan yang masuk melalui penginderaan.   
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4) Berpikir Asosiatif dan Daya Ingat 

Berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan 

sesuatu dengan lainnya. Sedangkan unsur pokok dalam berpikir 

asosiatif adalah daya ingatnya.  

5) Berpikir Rasional dan Kritis 

Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar 

terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah. Dalam berpikir 

rasional, siswa dituntut menggunakan logika untuk menentukan 

sebab-akibat, menganalisis, menarik kesimpulan dan bahkan juga 

menciptakan hukum-hukum (kaidah teoritis) dan ramalan-ramalan.  

6) Sikap 

Yaitu pandangan atau kecenderungan mental. Pada prinsipnya 

sikap dapat dianggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak 

dengan cara tertentu. Dalam hal ini, perwujudan perilaku belajar siswa 

akan ditandai dengan munculnya kecenderungan baru yang telah 

berubah (lebih maju dan lugas) terhadap suatu objek, tata nilai, 

peristiwa dan sebagainya.  

7) Inhibisi 

Yaitu upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu 

respons tertentu karena adanya proses lain yang sedang berlangsung. 

Adapun contoh manifestasi inhibisi yaitu seorang siswa yang telah 

sukses mempelajari bahaya alkohol akan menghindari membeli 

minuman keras. Sebagai gantinya ia membeli minuman sehat.  
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8) Apresiasi 

Yaitu penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda, baik 

abstrak maupun konkret yang memiliki nilai luhur.  

9) Tingkah Laku Afektif 

Yaitu tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan, 

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

dan sebagainya. Berbagai perasaan tersebut tidak terlepas dari 

pengaruh pengalaman belajar, maka hal tersebut dianggap sebagai 

perwujudan perilaku belajar.
54

 

Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa seseorang telah mengalami 

suatu proses belajar jika salah satu aspek perwujudan perilaku belajar 

tersebut telah mulai nampak atau terlihat.  

d. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Belajar 

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hasil 

belajar. Faktor tersebut pulalah yang juga memengaruhi perilaku belajar. 

Faktor-faktor tersebut meliputi: 

1) Faktor internal, yaitu faktor yang ada pada diri organisme tersebut 

atau disebut dengan faktor individual. Faktor individual meliputi 

keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa.  

2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar individu dan biasa 

disebut dengan faktor sosial. Faktor sosial meliputi keluarga, guru dan 
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cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar, 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia serta motivasi sosial. 

3) Faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.
55

 

e. Perilaku Peserta Didik yang Menggunakan Handphone 

Penggunaan handphone oleh peserta didik dapat mengakibatkan 

perubahan tingkah laku sesuai bagaimana peserta didik tersebut 

memanfaatkannya. Penggunaan handphone yang disertai kontrol dan 

tanggung jawab yang baik dapat mengakibatkan seorang peserta didik 

mampu mengontrol tingkah lakunya. Peserta didik yang memiliki tingkah 

laku baik tersebut akan mampu mengikuti proses pembelajaran secara 

lancar dan optimal.
56

 

Beberapa perilaku remaja khususnya peserta didik yang sering 

ditemukan antara lain: 

1) Banyak peserta didik yang waktu luangnya tersita hanya untuk sms-

an atau teleponan. 

2) Ketika proses belajar mengajar berlangsung, peserta didik memilih 

sibuk dengan handphone mereka. 

3) Sebagian peserta didik ada yang menggunakan handphone untuk 

tukar menukar jawaban saat ulangan. 
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4) Banyak siswa yang menyimpan hal-hal berbau pornoaksi dan 

pornografi. 

5) Peserta didik dapat mencari materi dengan search lewat handphone 

meskipun saat jam pelajaran 

6) Banyak pula siswa menjadi tidak gagap teknologi, sehingga dapat 

mengikuti perkembangan teknologisasi.57 

7) Peserta didik akan terbantu dalam proses pembelajaran karena 

menjadi lebih mudah dengan fasilitas internet yang diberikan. 

8) Peserta didik melakukan tukar menukar informasi dan sharing 

pengetahuan melalui fitur-fitur yang ditawarkan handphone 

meskipun tidak berada pada tempat yang sama.  

9) Peserta didik menjadi lebih aktif mengikuti pembelajaran karena 

dapat belajar dengan sistem mobile learning yang dapat dilakukan 

kapanpun dan dimanapun tanpa harus terikat jarak dan waktu.  

10) Beberapa peserta didik lebih aktif berkonsultasi terkait masalah 

pendidikannya meskipun tidak bertemu dengan guru atau ahli 

pendidikan lainnya secara langsung. 

11) Sebagian mahasiswa memanfaatkan sarana yang ada di handphone 

untuk keperluan pribadi dibandingkan untuk keperluan 

perkuliahan.
58

 

                                                 
       

57
 Rahma Istifadah, “Dampak Penggunaan Handphone terhadap Perilaku Peserta Didik di 

SMA Piri Kec. Jatiagung, Kab. Lampung Selatan,” (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 35.  

       
58

 Ika Lestari dan Gusti Yarmi, “Pemanfaatan Handphone di Kalangan Mahasiswa,” 

Perspektif Ilmu Pendidikan, Vol. 31 No. 1 (April 2007), 57-58.  



46 

 

 

Dari beberapa perilaku yang tampak tersebut dapat diketahui bahwa 

berbagai perilaku peserta didik timbul akibat penggunaan handphone 

dalam dunia pendidikan atau pembelajaran.adanya perilaku positif 

maupun negatif adalah tergantung bagaimana peserta didik 

memanfaatkannya.  

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting.
59

 Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan 

apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Penelitian 

yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis 

yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka 

menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, 

maka perlu dikemukakan kerangka berfikir.
60

  

Dari landasan teori di atas dapat disimpulkan kerangka berfikir asosiatif 

yaitu: 

Variabel X1 : Frekuensi penggunaan handphone 

Variabel X2 : Interaksi teman sebaya 

Variabel Y : Perilaku belajar mahasiswa PAI  

Berdasarkan telaah hasil penelitian terdahulu dan landasan teori di atas, 

maka dapat diajukan kerangka berfikir sebagai berikut:  
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1. Jika frekuensi penggunaan handphone sebagai media pembelajaran tinggi 

dan interaksi teman sebaya baik maka perilaku belajar mahasiswa baik.  

2. Jika frekuensi penggunaan handphone sebagai media pembelajaran rendah 

dan interaksi teman sebaya tidak baik maka perilaku belajar mahasiswa 

tidak baik.  

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan 

kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis terbentuk sebagai hubungan 

antara dua variabel atau lebih.
61

  

Hipotesis merupakan pernyataan atau tanggapan yang sifatnya sementara 

tentang fenomena yang akan diselidiki. Berguna untuk membantu peneliti 

menuntun jalan pikirannya agar mencapai hasil penelitiannya, yang 

dihipotesiskan adalah pernyataan pada rumusan masalah. 
62

 Hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban yang teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empirik.
63
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Dari kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah:  

1.  Ho : Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara frekuensi 

penggunaan handphone terhadap perilaku belajar mahasiswa PAI 

semester V di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. 

 HA : Terdapat korelasi yang signifikan antara frekuensi penggunaan 

handphone terhadap perilaku belajar mahasiswa PAI semester V 

di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. 

2.  Ho : Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara interaksi teman 

sebaya terhadap perilaku belajar mahasiswa PAI semester V di 

IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. 

 HA : Terdapat korelasi yang signifikan antara interaksi teman sebaya 

terhadap perilaku belajar mahasiswa PAI semester V di IAIN 

Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. 

3.  Ho : Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara frekuensi 

penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya terhadap 

perilaku belajar mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo 

Tahun Akademik 2018/2019. 

 HA : Terdapat korelasi yang signifikan antara frekuensi penggunaan 

handphone dan interaksi teman sebaya terhadap perilaku belajar 

mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 

2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
64

 Dalam rancangan 

penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif yang datanya 

berupa angka-angka.  

Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
65

 

Jenis penelitiannya adalah penelitian ex post facto, yaitu penelitian dengan 

menggunakan penyelidikan secara empiris yang sistematik, dimana peneliti 

tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas 

(independent variables), karena fenomenanya sukar dimanipulasi.
66

 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas (independent) dan 1 variabel 

terikat (dependent). 

1. Variabel bebas (independent), yaitu variabel yang menjadi sebab atau 

berubah/memengaruhi suatu variabel lain (dependent). Dalam penelitian ini 
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variabel bebasnya meliputi frekuensi penggunaan handphone dan interaksi 

teman sebaya. 

2. Variabel terikat (dependent), yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel lain (variabel bebas). Dalam penelitian ini 

variabel terikatnya adalah perilaku belajar mahasiswa.
 67

 

Dengan demikian, rancangan penelitian (skema hubungan variabel X dan 

Y ini adalah sebagai berikut: 

 

       r1 

 r3             R 

        

        r2 

Gambar 1 

Rancangan Penelitian 

Keterangan:  

X1 : Frekuensi Penggunaan handphone 

X2 : Interaksi Teman Sebaya 

Y : Perilaku Belajar Mahasiswa 

R : Korelasi antara X1 dan X2 dengan Y 

r1 : Korelasi antara X1  dengan Y 

r2 : Korelasi antara X2 dengan Y 

r3 : Korelasi antara X1 dengan X2 
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B. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

subyek atau obyek itu.
68

 Adapun populasinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Populasi Mahasiswa PAI Semester V Tahun Akademik  2018/2019 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Semester V Tahun Akademik 2018/2019 

Kelas L P Jumlah 

PAI.A 9 25 34 

PAI.B 15 22 37 

PAI.C 11 24 35 

PAI.D 8 30 38 

PAI.E 7 28 35 

PAI.F 11 21 32 

PAI.G 13 20 33 

PAI.H 17 15 32 

PAI.I 12 19 31 

PAI.J 12 23 35 

PAI.K 12 17 29 

PAI.L 13 14 27 

TOTAL 140 258 398 

 

Dalam penelitian ini populasinya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan 

Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester V 

IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. Dengan jumlah mahasiswa 
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sebanyak 398  mahasiswa, terdiri dari 140  mahasiswa laki-laki dan 258  

mahasiswa perempuan. Yang tersebar dalam 12 kelas yang berbeda, dimulai 

dari kelas PAI.A sampai PAI.L.
69

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari sampel itu, kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi.
70

 Sampling yang representetif pada 

dasarnya menyangkut masalah sampai dimanakah ciri-ciri yang terdapat 

pada sampel yang terbatas itu benar-benar menggambarkan keadaan 

sebenarnya dalam keseluruhan dari populasi.
71

 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa sampel adalah kumpulan 

dari unsur, individu atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang 

mana jika diteliti akan benar-benar mampu menggambarkan keadaan 

sebenarnya dalam keseluruhan dari populasi.  

Peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik probability 

sampling. Yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang 

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel.
72
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Menurut Suharsimi Arikunto, “Apabila subjek kurang dari 100 orang 

lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya mrupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% 

atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian 

yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar maka hasilnya akan 

lebih baik. 
73

 

Dari jumlah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam semester V yang menjadi populasi berjumlah 398 

mahasiswa. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini  sesuai dengan 

pendapat Suharsimi Arikunto yaitu sebanyak 20% dari jumlah populasi. 

Sehingga didapat sampel sebanyak 398 x 20% = 79,6 dibulatkan menjadi 80 

mahasiswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat atau fasilitas yang digunakan 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, cermat, lengkap dan sistematis sehingga hasilnya lebih 

mudah diolah.  
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Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang frekuensi penggunaan handphone oleh mahasiswa PAI 

semester V IAIN Ponorogo sebagai variabel independent.  

2. Data tentang interaksi teman sebaya mahasiswa PAI semester V IAIN 

Ponorogo sebagai variabel independent.  

3. Data tentang perilaku belajar mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo 

tahun akademik 2018/2019 sebagai variabel dependent.  

Untuk pengumpulan data tentang frekuensi penggunaan handphone (X1) 

menggunakan angket yang terdiri dari 20 butir pernyataan, data tentang 

interaksi teman sebaya (X2) menggunakan angket yang terdiri dari 25 butir 

pernyataan dan perilaku belajar (Y) menggunakan angket yang terdiri dari 18 

butir pernyataan.  

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Judul 
Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Angket 

F UF 

“Studi 

Korelasi 

antara 

Frekuensi 

Penggunaan 

Handphone 

dan Interaksi 

Teman 

Sebaya 

dengan 

Perilaku 

Belajar 

Mahasiswa 

PAI Semester 

Frekuensi 

Penggunaan 

Handphone 

Pemanfaatan handphone 

sebagai media pembelajaran  

1,2,3,

4,5 

6,7,8,

9 

Intensitas Pemanfaatan 

handphone sebagai media 

pembelajaran 

11,14,

15 

10,12,

13 

Pemilihan fitur handphone 

sebagai media pembelajaran 

16,17,

18,19 

20 

Interaksi 

Teman 

Sebaya 

Sebagai kawan 1,2 3,4 

Sebagai pendorong 5,6,7 8 

Sebagai dukungan fisik 9,10, 

11 

12 

Sebagai dukungan ego 13,14,

15,16 

 

Sebagai perbandingan sosial 17,18, 20 
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V di IAIN 

Ponorogo 

Tahun 

Akademik 

2018/2019” 

 

19 

Sebagai pemberi keakraban 

dan perhatian 

21,22,

23 

24,25 

Perilaku 

Belajar 

Adanya perubahan sikap 

akibat pengalaman yang 

disengaja atau disadari 

1,2,3,

4 

5,6 

Adanya perubahan akibat 

perolehan pengetahuan 

karena suatu usaha  

7,8,9,

10 

11,12 

 

Adanya perubahan yang 

membawa pengaruh, makna 

dan manfaat  

13,14,

15,16,

17 

18 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid 

untuk digunakan.
74

 Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah: 

1. Angket/kuesioner 

Angket yang diberikan oleh peneliti yang membahas tentang  korelasi 

antara frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya 

terhadap perilaku belajar mahasiswa PAI. Angket disebarkan pada 80 

mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo tahun akademik 2018/2019 

yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dan 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah item pernyataan yang ada 

pada angket tersebut valid atau tidak. Pada uji validitas dan reliabilitas ini 

hanya item yang valid dan reliabel saja yang bisa digunakan dalam 

penelitian.  
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Skala yang digunakan adalah skala likert, yaitu skala untuk mengukur 

sikap, pendapat dan pesepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel 

penelitian.
75

 Pengumpulan data menggunakan angket yang mengacu pada 

skala likert maka jawaban itu dapat diberi skor sebagai berikut.  

Untuk pernyataan positif (favorable) penyekorannya:  

Selalu  = 4  Kadang-kadang = 2 

Sering  = 3  Tidak Pernah  = 1 

Untuk pernyataan negatif (unfavorable) penyekorannya: 

Selalu  = 1  Kadang-kadang = 3 

Sering  = 2  Tidak Pernah  = 4 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam 

bentuk cheklist ataupun pilihan ganda.
76

 Dengan skala likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrument 

yang berupa pernyataan atau pertanyaan.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, karya dan sebagainya.
77

 Teknik ini digunakan 

untuk memperoleh data seperti identitas kampus, letak geografis, sejarah, 
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visi, misi dan tujuan, serta jumlah mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Ponorogo.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki 

nilai sosial, akademis dan ilmiah.
78

 Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
79

  

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. 

Terdapat dua macam statistik yang digunakan dalam analisis data penelitian, 

yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi 

statistik parametris dan statistik nonparametris.
80

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif dan statistik inferensial parametris. Statistik ini digunakan jika 

peneliti ingin membuat kesimpulan pada sampel yang berlaku untuk populasi. 

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap data-data yang 

sudah diperoleh dengan menggunakan analisis korelasi.  

Diantara tujuan dilakukannya analisis korelasi antara lain: 

1. Untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antar variabel. 
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2. Bila sudah ada hubungan, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar 

variabel. 

3. Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut 

berarti (meyakinkan/signifikan) atau tidak berarti (tidak meyakinkan/ tidak 

signifikan).
81

 

Adapun teknik yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap data-

data yang sudah diperoleh, yaitu:  

1. Tahap Pra Penelitian 

a.  Uji Validitas Instrumen 

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid measure if it succesfully 

measure the phenomenon).
82

 Teknik uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi product moment, dengan menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for windows. Koefisiensi korelasi product 

moment (rxy) dari semua item kemudian dibandingkan dengan rtabel untuk 

mengetahui validitas masing-masing item.  

Untuk uji validitas instrumen, peneliti mengambil sampel sebanyak 

38 responden dengan menggunakan 63 item instrumen, 20 butir 

pernyataan untuk variabel frekuensi penggunaan handphone, 25 butir 

pernyataan untk variabel interaksi teman sebaya dan 18 butir pernyataan 

untuk variabel perilaku belajar. Dari hasil perhitungan validitas 20 item 

instrumen frekuensi penggunaan handphone terdapat 11 pernyataan valid 
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yaitu item nomor 5,6,10,12,13,14,15,16,18,19,20. Sedangkan item 

pernyataan yang tidak valid adalah pada nomor 1,2,3,4,7,8,9,11,17. 

Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket dan hasil perhitungan uji 

validitas variabel frekuensi penggunaan handphone dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

Untuk variabel interaksi teman sebaya, dari 25 butir pernyataan,  

terdapat 16 pernyataan valid yaitu item nomor 

2,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,24. Sedangkan item pernyataan 

yang tidak valid adalah pada nomor 1,3,4,8,19,20,22,23,25. Adapun 

untuk mengetahui skor jawaban angket dan hasil perhitungan uji validitas 

variabel interaksi teman sebaya dapat dilihat pada lampiran 4. 

Serta untuk variabel perilaku belajar mahasiswa, dari 18 butir 

pernyataan,  terdapat 13 pernyataan valid yaitu item nomor 

1,2,3,4,5,7,9,10,13,14,15,16,17. Sedangkan item pernyataan yang tidak 

valid adalah pada nomor 6,8,11,12,18. Adapun untuk mengetahui skor 

jawaban angket dan hasil perhitungan uji validitas variabel perilaku 

belajar mahasiswa dapat dilihat pada lampiran 5. 

Dari hasil perhitungan melalui SPSS versi 16.0 for windows dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:  

Tabel 3 

Rekapitulasi uji validitas butir soal instrumen penelitian variabel 

frekuensi penggunaan handphone 

Variabel No item R hitung R tabel Keterangan 

Frekuensi 

Penggunaan 

Handphone 

1 0,204 0,320 Tidak Valid 

2 0,094 0,320 Tidak Valid 

3 0,063 0,320 Tidak Valid 

4 0,140 0,320 Tidak Valid 
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5 0,381 0,320 Valid 

6 0,350 0,320 Valid 

7 0,281 0,320 Tidak Valid 

8 0,154 0,320 Tidak Valid 

9 0,121 0,320 Tidak Valid 

10 0,430 0,320 Valid 

11 -0,101 0,320 Tidak Valid 

12 0,425 0,320 Valid 

13 0,449 0,320 Valid 

14 0,387 0,320 Valid 

15 0,442 0,320 Valid 

16 0,394 0,320 Valid 

17 0,288 0,320 Tidak Valid 

18 0,333 0,320 Valid 

19 0,327 0,320 Valid 

20 0,413 0,320 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Tabel 4 

Rekapitulasi uji validitas butir soal instrumen penelitian variabel 

interaksi teman sebaya 

Variabel No item R hitung R tabel Keterangan 

Interaksi 

Teman Sebaya 

1 0,234 0,320 Tidak Valid 

2 0,533 0,320 Valid 

3 0,091 0,320 Tidak Valid 

4 0,182 0,320 Tidak Valid 

5 0,454 0,320 Valid 

6 0,441 0,320 Valid 

7 0,443 0,320 Valid 

8 -0,048 0,320 Tidak Valid 

9 0,592 0,320 Valid 

10 0,421 0,320 Valid 

11 0,500 0,320 Valid 

12 0,354 0,320 Valid 

13 0,472 0,320 Valid 

14 0,534 0,320 Valid 

15 0,699 0,320 Valid 

16 0,698 0,320 Valid 

17 0,425 0,320 Valid 

18 0,481 0,320 Valid 

19 0,254 0,320 Tidak Valid 

20 0,106 0,320 Tidak Valid 

21 0,548 0,320 Valid 

22 0,250 0,320 Tidak Valid 

23 0,088 0,320 Tidak Valid 
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24 0,424 0,320 Valid 

25 0,275 0,320 Tidak Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Tabel 5 

Rekapitulasi uji validitas butir soal instrumen penelitian variabel 

perilaku belajar 

Variabel No item R hitung R tabel Keterangan 

Perilaku 

Belajar 

1 0,521 0,320 Valid 

2 0,398 0,320 Valid 

3 0,613 0,320 Valid 

4 0,649 0,320 Valid 

5 0,419 0,320 Valid 

6 -0,101 0,320 Tidak Valid 

7 0,326 0,320 Valid 

8 0,161 0,320 Tidak Valid 

9 0,453 0,320 Valid 

10 0,447 0,320 Valid 

11 -0,013 0,320 Tidak Valid 

12 0,198 0,320 Tidak Valid 

13 0,470 0,320 Valid 

14 0,631 0,320 Valid 

15 0,412 0,320 Valid 

16 0,424 0,320 Valid 

17 0,505 0,320 Valid 

18 0,214 0,320 Tidak Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Nomor-nomor pernyataan yang dianggap valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, 

butir pernyataan instrumen dalam penelitian ini ada 40 butir pernyataan 

yang terdiri dari 11 butir pernyataan untuk variabel frekuensi penggunaan 

handphone, 16 butir pernyataan untuk variabel interaksi teman sebaya 

dan 13 butir pernyataan untuk variabel perilaku belajar. Adapun secara 

terperinci hasil perhitungan melalui SPSS versi 16.0 for windows dapat 

dilihat pada lampiran 6. 
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b. Uji reliabilitas instrumen  

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur 

yang sama pula.
83

  

Teknik uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Alpha Cronbach, dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 for 

windows. Teknik ini digunakan untuk menentukan apakah suatu 

instrumen penelitian reabel atau tidak, bila jawaban yang diberikan 

responden berbentuk skala atau yang menginterpretasikan penilaian 

sikap. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reabel dengan 

menggunakan teknik ini bila koefisien reabilitas > 0,6.
84

  

Dari hasil penelitian reliabilitas instrumen dapat diketahui bahwa: 

1) Instrumen variabel frekuensi penggunaan handphone 

Dari hasil perhitungan reliabilitas instrumen variabel frekuensi 

penggunaan handphone, dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas 

instrumen variabel frekuensi penggunaan handphone mahasiswa IAIN 

Ponorogo adalah sebesar 0,613. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

frekuensi penggunaan handphone (X1) dapat dikatakan reliabel karena 

koefisien reabilitas sebesar 0,613 > 0,60. 
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2) Instrumen variabel interaksi teman sebaya 

Dari hasil perhitungan reliabilitas instrumen variabel interaksi 

teman sebaya, dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas instrumen 

variabel interaksi teman sebaya mahasiswa IAIN Ponorogo adalah 

sebesar 0,708. Dapat disimpulkan bahwa variabel interaksi teman 

sebaya (X2) dapat dikatakan reliabel karena koefisien reabilitas 

sebesar 0,708 > 0,60. 

3) Instrumen perilaku belajar 

Dari hasil perhitungan reliabilitas instrumen variabel perilaku 

belajar, dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas instrumen variabel 

perilaku belajar mahasiswa IAIN Ponorogo adalah sebesar 0,685. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel perilaku belajar (Y) dapat 

dikatakan reliabel karena koefisien reabilitas sebesar 0,685 > 0,60. 

Dari hasil perhitungan melalui SPSS versi 16.0 for windows dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:  

Tabel 6 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No. Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

Batas 

Cronbach's 

Alpha 

Ket. 

1. 
Frekuensi Penggunaan 

Handphone 
0,613 0,60 Reliabel 

2. Interaksi Teman Sebaya 0,708 0,60 Reliabel 

3. Perilaku Belajar 0,685 0,60 Reliabel 

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Adapun secara terperinci hasil perhitungan melalui SPSS versi 16.0 

for windows dapat dilihat pada lampiran 7. 

 



64 

 

 

 

2. Tahap Analisis Hasil Penelitian  

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

suatu distribusi data. Sebelum melakukan analisis data menggunakan 

rumus statistik perlu mengetahui  asumsi yang digunakan dalam 

penggunaan rumus. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan 

uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi 

normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik.
85

 Untuk 

menghindari kesalahan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan 

rumus uji Kolmogorov Smirnov, dengan menggunakan program SPSS 

versi 16.0 for windows. 

b. Uji Homogenitas Data 

Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek 

(tiga sampel atau lebih) yang ditelitimempunyai varians yang sama.
86

 

Untuk menghindari kesalahan dalam penelitian, maka peneliti 

menggunakan program SPSS versi 16.0 for windows. 

c. Analisis Data 

1) Mean dan standart deviasi 

Untuk menjawab rumusan masalah 1, 2 dan 3 menggunakan 

analisis deskriptif dengan menghitung mean dan standart deviasi 

dalam menentukan kategori data yang diteliti. Untuk menentukan 
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kategori baik, cukup dan kurang, kemudian dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = kategori baik, Mx – 1.SDx = kategori kurang dan 

diantara keduanya adalah termasuk kategori cukup.
87

 Untuk 

menghindari kesalahan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for windows. 

2) Analisis Korelasi Berganda 

Untuk menjawab rumusan masalah 4 menggunakan Analisis 

korelasi ganda.  Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau 

kekuatan hubungan antara tiga variabel atau lebih, serta untuk 

mengetahui kontribusi yang diberikan secara simultan oleh variabel 

X1 dan X2 terhadap nilai variabel Y.
88

 Dengan rumus:  

 

Keterangan: 

rX1.X2.Y  = Koefisisen Korelasi Ganda 

x1  = Variabel Bebas Ke-1 

x2  = Variabel Bebas Ke-2 

y  = Variabel Terikat 
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Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian signifikasi 

terhadap koefisien korelasi ganda dengan menghitung Fhitung 

menggunakan rumus sebagai berikut:
89

 

Fhitung =  

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

r = koefisien korelasi 

m = jumlah variabel bebas 

Untuk menghindari kesalahan dalam penelitian, maka peneliti 

menggunakan program SPSS versi 16.0 for windows. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya IAIN Ponorogo 

Keberadaan IAIN Ponorogo tidak terlepas dari Akademi Syari’ah 

Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrionya, yang didirikan pada tanggal 1 

Februari 1968 atas ide KH. Syamsuddin dan KH. Chozin Dawoedy. 

Akademi ini kemudian dinegerikan pada tanggal 12 Mwi 1970 menjadi 

fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel yang dipimpin oleh R.M.H. 

Aboe Amar Syamsuddin dengan menyelenggarakan Program Sarjana Muda. 

Selanjutnya tumbuh dan berkembang mulai tahun 1985/1986 dengan 

menyelenggarakan program Sarjana Lengkap (S-1) dengan membuka 

Jurusan Qodlo’ dan Muamalah Jinayah.  

Seiring dengan perkembangan IAIN Ponorogo dari Akademi Syari’ah 

Abdul Wahhab (ASA), Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel dan 

STAIN Ponorogo, telah terjadi pula perkembangan dan perpindahan lokasi 

kampus. Berikut lokasi dan perkembangan kampus IAIN Ponorogo dari 

masa ke masa: 

a. 1968-1974 Kampus Durisawo 

Akademi Syari’ah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrio IAIN 

Ponorogo berdiri sejak tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970 secara 

resmi dinegerikan menjadi fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. Selama kurun waktu ini kampus berlokasi di Kompleks 
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Pondok Pesantren K.H. Syamsudin yang beralamatkan di Jalan Lawu 

Durisawo, Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo.  

b. 1974-1976 Jalan Irian Jaya 

Setelah selama kurun waktu 6 tahun di Pondok Pesantren K.H. 

Syamsudin, fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel berpindah ke 

lokasi kampus jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo. Selama 

itulah kampus menempati sebuah rumah sebagai lokasi perkantoran dan 

perkuliahan.  

c. 1976-1981 Kampus Jalan Sriwijaya 20 atas 

Pada tahun ini fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel 

mengalami perpindahan kembali lokasi kampus ke Jalan Sriwijaya 20 

atas, Desa Banyudono Ponorogo. 

d. 1981-2016 Kampus Jalan Pramuka 

Setelah mengalami perpindahan berkali-kali, akhirnya pada tahun 

1981 lokasi kampus menetap di jalan Pramuka 156 Desa Ronowijayan, 

Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Selama di Jalan Pramuka, 

fakultas syari’ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 1997 secara resmi 

mengalami perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri otonom 

dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Bahkan 

pada tahun 2016 meningkat statusnya menjadi Insttut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo.   
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Berdasarkan tuntutan perkembangan dan organisasi Perguruan 

Tinggi, maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 

11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. 

Sejak saat itulah semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di 

luar induk berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) dan tidak lagi menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel 

Surabaya. STAIN bersifat otonom dan merupakan unit organik tersendiri 

di lingkungan Departemen Agama yang dipimpin oleh Ketua yang 

bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Pembinaan STAIN secara 

fungsional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama 

Islam Departemen Agama.  

Peresmian alih status tersebut ditandai dengan upacara yang 

diadakan oleh Menteri Agama RI di Jakarta. setelah upacara peresmian, 

secara otomatis terjadi pemisahan dan peralihan prinsip antara Rektor 

IAIN dengan Ketua STAIN masing-masing. Mulai tahun akademik 1997-

1998 semua urusan administrasi, pendidikan, ketenagaan dan keuangan 

STAIN sepenuhnya dikelola otonom oleh masing-masing STAIN. 

STAIN Ponorogo yang berdiri sejak tanggal 21 Maret 1997 M, 

bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417H dapat membuka tiga 

jurusan yaitu Jurusan Syari’ah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Selama berdiri 

kurang lebih 19 tahun, telah terjadi lima kali pergantian Ketua STAIN 

Ponorogo. Berikut adalah daftar Ketua STAIN Ponorogo sejak tahun 

1997 hingga 2016. 
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1) Drs. H. Nardoyo, Ketua STAIN Ponorogo Tahun 1997-1998. 

2) Drs. H. Anshor M. Rusydi, Ketua STAIN Ponorogo Tahun 1998-

2002. 

3) Drs. H. Sugihanto, M.Ag., Ketua STAIN Ponorogo Tahun 2002-2006. 

4) Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag., Ketua STAIN Ponorogo Tahun 

2006-2010. 

5) Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M. Ag., Ketua STAIN Ponorogo Tahun 

2010-2014 (Periode Pertama) dan Tahun 2014-2016 (Periode 

Kedua).
90

 

2. Letak geografis IAIN Ponorogo 

Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo terletak di Jalan Pramuka No. 

156, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, 

Jawa Timur. Batas-batas wilayah: 

Sebelah utara : Kelurahan Mangunsuman 

Sebelah Selatan : Kelurahan Sekaran 

Sebelah Barat : Kelurahan Kertosari 

Sebelah Timur : Kelurahan Singosaren
91

 

3. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi IAIN Ponorogo 

Sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu leislaman yang unggul 

dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. 

 

                                                 
       

90
 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik 2018/2019 IAIN Ponorogo, 1-4. 

       
91

 Profil IAIN Ponorogo, (http://iainponorogo.ac.id/, diakses pada tanggal 6 Maret 2019).  

http://iainponorogo.ac.id/


71 

 

 

 

b. Misi IAIN Ponorogo 

1) Menghasilkan sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang unggul 

dalam materi dan penelitian. 

2) Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan civil society. 

3) Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran.  

c. Tujuan IAIN Ponorogo 

1) Memberikan akses pendidikan tinggi keislaman kepada masyarakat 

dengan tata kelola yang baik. 

2) Menyiapkan human resources yang terdidik. 

3) Mengahsilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkualitas.
92

   

4. Profil Jurusan Pendidikan Agama Islam 

a. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Tabel 7 

Profil Lulusan Pendidikan Agama Islam 

Profil lulusan 

1) Menjadi tenaga pendidik bidang PAI pada 

MTs/SMP/MA/SMA/SMK 

2) Menjadi tenaga profesional Enterpreneur bidang 

PAI 

3) Menjadi tenaga profesional bidang Da’wah 

Islamiyah 

Gelar akademik S.Pd. (Sarjana Pendidikan) 

Akreditasi 
Terakreditasi A sesuai SK BAN-PT Nomor: 

15/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018 

Sumber: Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik 

2018/2019 IAIN Ponorogo, 23. 

 

 

 

                                                 
       

92
 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik 2018/2019 IAIN Ponorogo, 5-6. 



72 

 

 

 

b. Keadaan Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat 

penting dalam proses pendidikan. Pada Tahun Akademik 2018/2019, 

jumlah mahasiswa aktif Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN 

Ponorogo sebanyak 3573 mahasiswa dengan mahasiswa jurusan PAI 

semester V sebanyak 398 mahasiswa.
93

 

 

B. Deskripsi Data  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

sampel yang diambil dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Peguruan 

jurusan PAI di IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019. Dalam penelitian 

ini sejumlah 80 responden diambil dari 20% jumlah populasi sebanyak 398 

mahasiswa. Dari data yang terkumpul, selanjutnya peneliti sajikan secara 

deskriptif, sebagai berikut: 

1. Deskripsi Data tentang Frekuensi Penggunaan Handphone Mahasiswa 

PAI Semester V IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan kepada mahasiswa sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah 

ditetapkan. Setelah diteliti maka penulis memperoleh data tentang frekuensi 

penggunaan handphone mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo tahun 

akademik 2018/2019 yang ditinjau dari beberapa aspek berikut:   

                                                 
       

93
 Ibid.,49-50. 
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Tabel 8 

Kisi-kisi Instrumen Frekuensi Penggunaan Handphone 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Angket 

F UF 

Frekuensi 

Penggunaan 

Handphone 

Pemanfaatan handphone sebagai 

media pembelajaran  

1 2 

Intensitas Pemanfaatan handphone 

sebagai media pembelajaran 

6,7 3,4,5 

Pemilihan fitur handphone sebagai 

media pembelajaran 

8,9,10 11 

 

Skor jawaban angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 

interpretasikan, sehingga mudah dipahami. Adapun sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket adalah dengan menggunakan skala Likert. Dari 

masing-masing pernyataan ada 4 alternatif jawaban, seperti yang telah 

dijelaskan pada bab 3.  

Selanjutnya skor jawaban angket frekuensi penggunaan handphone oleh 

mahasiswa, penulis sajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 9 

Skor dan Frekuensi Responden Variabel X1 (Frekuensi Penggunaan 

Handphone) Mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo Tahun 

Akademik 2018/2019 

No.  Nilai Angket Frekuensi (F) 

1. 40 1 

2. 39 1 

3. 36 2 

4. 35 3 

5. 34 6 

6. 33 12 

7. 32 8 

8. 31 8 

9. 30 11 

10. 29 10 

11. 28 6 

12. 27 2 

13. 26 2 

4. 25 5 
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15. 24 1 

16. 23 1 

17. 21 1 

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perolehan skor 

variabel frekuensi penggunaan handphone tertinggi bernilai 40 dengan 

frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 21 dengan frekuensi 1 orang. 

Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket dari responden dapat 

dilihat pada lampiran 8. 

2. Deskripsi Data tentang Interaksi Teman Sebaya Mahasiswa PAI 

Semester V IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019 

Setelah diteliti maka penulis memperoleh data tentang interaksi teman 

sebaya mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo tahun akademik 

2018/2019 yang ditinjau dari beberapa aspek berikut:   

Tabel 10 

Kisi-kisi Instrumen Interaksi Teman Sebaya 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Angket 

F UF 

Interaksi 

Teman 

Sebaya 

Sebagai kawan 1 - 

Sebagai pendorong 2,3,4 - 

Sebagai dukungan fisik 5,6,7 8 

Sebagai dukungan ego 9,10,11,12 - 

Sebagai perbandingan sosial 13,14 - 

Sebagai pemberi keakraban 

dan perhatian 

15 16 

 

Sama seperti variabel X1, skor jawaban item soal pada variabel X2 juga 

berupa angka-angka yang diinterpretasikan. Selanjutnya skor jawaban 

angket interaksi teman sebaya pada mahasiswa, penulis sajikan pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 11 

Skor dan Frekuensi Responden Variabel X2 (Interaksi Teman Sebaya) 

Mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo Tahun Akademik 

2018/2019 

No.  Nilai Angket Frekuensi (F) 

1. 59 1 

2. 58 2 

3. 56 5 

4. 55 5 

5. 54 4 

6. 53 3 

7. 52 6 

8. 51 7 

9. 50 10 

10. 49 4 

11. 48 4 

12. 47 5 

13. 46 3 

14. 45 5 

15. 44 2 

16. 43 2 

17. 42 6 

18. 41 1 

19. 40 3 

20. 39 1 

21. 38 1 

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perolehan skor 

variabel interaksi teman sebaya tertinggi bernilai 59 dengan frekuensi 1 

orang dan terendah bernilai 38 dengan frekuensi 1 orang. Adapun secara 

terperinci penskoran jawaban angket dari responden dapat dilihat pada 

lampiran 9. 
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3. Deskripsi Data tentang Perilaku Belajar Mahasiswa PAI Semester V 

IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019 

Setelah diteliti maka penulis memperoleh data tentang perilaku belajar 

mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo tahun akademik 2018/2019 

yang ditinjau dari beberapa aspek berikut:   

Tabel 12 

Kisi-kisi Instrumen Perilaku Belajar 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Angket 

F UF 

Perilaku 

Belajar 

Perilaku 

Belajar 

Adanya perubahan sikap akibat 

pengalaman yang disengaja atau 

disadari 

1,2,3,4 5 

Adanya perubahan akibat perolehan 

pengetahuan karena suatu usaha  

6,7,8  

- 

Adanya perubahan yang membawa 

pengaruh, makna dan manfaat  

9,10,11,

12,13 

- 

 

Sama seperti variabel X1 dan X2, skor jawaban item soal pada variabel 

Y juga berupa angka-angka yang diinterpretasikan. Selanjutnya skor 

jawaban angket perilaku belajar pada mahasiswa, penulis sajikan pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 13 

Skor dan Frekuensi Responden Variabel Y (Perilaku Belajar) 

Mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo Tahun Akademik 

2018/2019 

No.  Nilai Angket Frekuensi (F) 

1. 49 2 

2. 48 1 

3. 47 1 

4. 46 2 

5. 45 2 

6. 44 5 

7. 43 4 

8. 42 3 

9. 41 2 
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10. 40 5 

11. 39 6 

12. 38 6 

13. 37 6 

14. 36 8 

15. 35 7 

16. 34 9 

17. 33 2 

18. 32 4 

19. 31 4 

20. 29 1 

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perolehan skor 

variabel perilaku belajar tertinggi bernilai 49 dengan frekuensi 2 orang dan 

terendah bernilai 29 dengan frekuensi 1 orang. Adapun secara terperinci 

penskoran jawaban angket dari responden dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

suatu distribusi data. Sebelum melakukan analisis data menggunakan rumus 

statistik perlu mengetahui  asumsi yang digunakan dalam penggunaan 

rumus. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik 

berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka 

digunakan uji statistik nonparametrik.
94

 Dari perhitungan uji normalitas 

dengan analisis Kolmogorov Smirnov dapat diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 14 

Hasil Uji Normalitas Variabel dengan Kolmogorov Smirnov 

Variabel N Kriteria Pengujian Ho Keterangan 

                                                 
       

94
 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif...,153.  
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Asymp. Sig. (2-tailed) Sig. 5% 

X1 80 0,454 0,05 Berdistribusi Normal 

X2 80 0,265 0,05 Berdistribusi Normal 

Y 80 0,314 0,05 Berdistribusi Normal 

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa harga Asymp. Sig. (2-tailed) 

untuk variabel X1, X2 dan Y, selanjutnya akan dikonsultasikan dengan taraf 

signifikansi 5% atau 0,05. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 

taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. 

Oleh karena itu, penggunaan statistika korelasi untuk pengujian hipotesis 

dapat dilanjutkan. Adapun output SPSS dari perhitungan uji normalitas 

dengan Kolmogorov Smirnov secara rinci dapat dilihat pada lampiran 11. 

2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek 

(tiga sampel atau lebih) yang diteliti mempunyai varians yang sama.
95

 Dari 

perhitungan uji homogenitas dengan uji Levene dapat diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 15 

Hasil Uji Homogenitas Variabel dengan Uji Levene  

Variabel N 
Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan 
Asymp. Sig. (2-tailed) Sig. 5% 

X1 80 0,069 0,05 Berdistribusi Normal 

X2 80 0,240 0,05 Berdistribusi Normal 

Y 80 0,236 0,05 Berdistribusi Normal 

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa harga Asymp. Sig. (2-tailed) 

untuk variabel X1, X2 dan Y, selanjutnya akan dikonsultasikan dengan taraf 

signifikansi 5% atau 0,05. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 

                                                 
       

95
 Ibid., 167.  
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taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka data tersebut mempunyai varians yang 

homogen dengan variabel yang lain. Adapun output SPSS dari perhitungan 

uji homogenitas dengan uji Levene secara rinci dapat dilihat pada lampiran 

12. 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis data tentang Frekuensi Penggunaan Handphone Mahasiswa PAI 

Semester V IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019 

Untuk memperoleh data tentang frekuensi penggunaan handphone, 

peneliti menggunakan metode angket yang disebarkan kepada 80 

mahasiswa. Kemudian dicari MX dan SDX untuk menentukan kategori 

frekuensi tinggi, sedang dan rendah. Dari hasil perhitungan 

menggunakan SPSS diperoeh nilai = 30,59 dan = 3,411. Secara 

lebih rinci output SPSS tentang descriptive statistics dapat dilihat pada 

lampiran 13. 

Dari hasil perhitungan di atas, untuk  menentukan kategori frekuensi 

penggunaan handphone pada mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo 

itu tinggi, sedang dan rendah dibuat pengelompokan skor dengan 

menggunakan patokan sebagai berikut:  

1) Skor X  Mx+1.SDx adalah kategori frekuensi penggunaan 

handphone tinggi. 

2) Skor Mx–1.SDx  X < Mx+1.SDx adalah kategori frekuensi 

penggunaan handphone sedang. 
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3) Skor X< Mx–1.SDx adalah kategori frekuensi penggunaan handphone 

rendah. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SD = 30,59 + 1.3,3411 

  = 30,59 + 3,3411 

  = 33,9311 

  = 34 (dibulatkan) 

Mx - 1.SD = 30,59 - 1.3,3411 

  = 30,59 - 3,3411 

   = 27,2489 

   = 27 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 34 

dikategorikan frekuensi penggunaan handphone tinggi, sedangkan skor 

sedang dari 27 dikategorikan frekuensi penggunaan handphone rendah 

dan skor 27-34 dikategorikan frekuensi penggunaan handphone sedang.  

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi frekuensi 

penggunaan handphone pada mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo 

Tahun Akademik 2018/2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 16 

Kategorisasi Frekuensi Penggunaan Handphone 

No. Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1. > 34 7 8,75 % Tinggi 

2. 27-34 63 78,75 % Sedang  

3. < 27 10 12,50 % Rendah   

Jumlah 80 100%  

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  
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Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa frekuensi 

penggunaan handphone oleh mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo 

tahun akademik 2018/2019, rata-rata adalah dalam kategori sedang.  

b. Analisis Data tentang Interaksi Teman Sebaya Mahasiswa PAI Semester 

V IAIN Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019 

Untuk memperoleh data tentang interaksi teman sebaya, peneliti 

menggunakan metode angket yang disebarkan kepada 80 mahasiswa. 

Kemudian dicari MX dan SDX untuk menentukan kategori frekuensi baik, 

cukup dan kurang. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS diperoleh 

nilai = 49,05 dan = 5,034. Secara lebih rinci output SPSS 

tentang descriptive statistics dapat dilihat pada lampiran 14. 

Dari hasil perhitungan di atas, untuk  menentukan kategori interaksi 

teman sebaya pada mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo itu baik, 

cukup dan kurang dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan 

patokan sebagai berikut:  

1) Skor X  Mx+1.SDx adalah kategori interaksi teman sebaya baik. 

2) Skor Mx–1.SDx  X < Mx+1.SDx adalah kategori interaksi teman 

sebaya cukup baik. 

3) Skor X< Mx–1.SDx adalah kategori interaksi teman sebaya kurang 

baik.  

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SD = 49,05 + 1. 5,034 

  = 49,05 + 5,034 
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  = 54,084 

  = 54 (dibulatkan) 

Mx - 1.SD = 49,05 - 1. 5,034 

  = 49,05 - 5,034 

  = 44,016 

   = 44 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 54 

dikategorikan interaksi teman sebaya baik, sedangkan skor kurang dari 

44 dikategorikan interaksi teman sebaya kurang baik dan skor 44-54 

dikategorikan interaksi teman sebaya cukup.  

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi interaksi teman 

sebaya pada mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo Tahun 

Akademik 2018/2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 17 

Kategorisasi Interaksi Teman Sebaya 

No. Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1. > 54 13 16,25% Baik 

2. 44-54 53 66,25% Cukup 

3. < 44 14 17,50% Kurang 

Jumlah 80 100%  

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa interaksi teman 

sebaya pada mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo tahun akademik 

2018/2019, rata-rata adalah dalam kategori cukup. 
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c. Analisis Data tentang Perilaku Belajar Mahasiswa PAI Semester V IAIN 

Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019 

Untuk memperoleh data tentang perilaku belajar, peneliti 

menggunakan metode angket yang disebarkan kepada 80 mahasiswa. 

Kemudian dicari MX dan SDX untuk menentukan kategori frekuensi baik, 

cukup dan kurang. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS diperoleh 

nilai = 38,06 dan = 4,689 Secara lebih rinci output SPSS tentang 

descriptive statistics dapat dilihat pada lampiran 15. 

Dari hasil perhitungan di atas, untuk  menentukan kategori perilaku 

belajar pada mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo itu baik, cukup 

dan kurang dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut:  

1) Skor X  Mx+1.SDx adalah kategori interaksi teman sebaya baik. 

2) Skor Mx–1.SDx  X < Mx+1.SDx adalah kategori interaksi teman 

sebaya cukup baik. 

3) Skor X< Mx–1.SDx adalah kategori interaksi teman sebaya kurang 

baik.  

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SD = 38,06 + 1. 4,689 

  = 38,06 + 4,689 

  = 42,749 

  =  43 (dibulatkan) 

Mx - 1.SD = 38,06 - 1. 4,689 
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  = 38,06 - 4,689 

  = 33,371 

   =  33 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 43 

dikategorikan perilaku belajar baik, sedangkan skor kurang dari 33 

dikategorikan perilaku belajar kurang baik dan skor 33-43 dikategorikan 

perilaku belajar cukup.  

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategorisasi interaksi teman 

sebaya pada mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo Tahun 

Akademik 2018/2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 18 

Kategorisasi Perilaku Belajar 

No. Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1. > 43 13 16,25% Baik 

2. 33-43 58 72,50% Cukup 

3. < 33 9 11,25% Kurang 

Jumlah 80 100%  

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 16.0 for windows, 2019.  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa perilaku belajar 

pada mahasiswa PAI semester V IAIN Ponorogo tahun akademik 

2018/2019, rata-rata adalah dalam kategori cukup.  

d. Korelasi antara Frekuensi Penggunaan Handphone dan Interaksi Teman 

Sebaya dengan Perilaku Belajar Mahasiswa PAI Semester V di IAIN 

Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019 

Pada penelitian ini, untuk menganalisis data tentang korelasi antara 

frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya dengan 

perilaku belajar mahasiswa menggunakan rumus korelasi berganda 
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(multiple correlation). Korelasi berganda (multiple correlation) 

merupakan nilai yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara 

dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain.
96

  

Berdasarkan perhitungan pada program SPSS versi 16.0 for 

windows dengan rumus uji korelasi berganda diperoleh besarnya 

hubungan antara variabel frekuensi penggunaan handphone  (X1) dan 

interaksi teman sebaya (X2) secara simultan terhadap variabel perilaku 

belajar (Y) adalah sebesar 0,735. 

Selanjutnya dari perhitungan tersebut juga diperoleh nilai sig  antara 

variabel  frekuensi penggunaan handphone  (X1) dan interaksi teman 

sebaya (X2) secara simultan terhadap variabel perilaku belajar (Y)  

adalah sebesar 0,000. Untuk nilai α = 0,05.  

Adapun output SPSS versi 16 for windows untuk perhitungan uji 

hipotesis dengan analisis korelasi berganda secara rinci dapat dilihat pada 

lampiran 16. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dari perhitungan menggunakan SPSS versi 16 for windows, pada taraf 

signifikansi 5% tersebut diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05, maka HO ditolak 

dan HA diterima. Dengan demikian,  dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian 

ini terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara frekuensi 

penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya terhadap perilaku belajar 

                                                 
       

96
 Andhita Dessy Wulansari. Aplikasi Statistika..., 103-104.   
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mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo tahun akademik 2018/2019 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,735. Untuk dapat memberi interpretasi 

terdapat kuat lemahnya hubungan, maka dapat digunakan pedoman seperti 

yang tertera pada tabel berikut: 

Tabel 19 

Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan 

No. Nilai Korelasi (r) Tingkat Hubungan 

1. 0,00-0,199 Sangat rendah 

2. 0,20-0,399 Rendah 

3. 0,40-0,599 Sedang 

4. 0,60-0,799 Kuat 

5. 0,80-0,100 Sangat Kuat 

Sumber: Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: 

Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 

17(Jakarta: PT Bumi Aksara,2017), 11. 

 

Dengan demikian, karena nilai koefisien korelasi antara frekuensi 

penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya secara simultan terhadap 

variabel perilaku belajar sebesar 0,735, maka dapat dikatakan terdapat 

hubungan yang kuat.  

Sedangkan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan  

oleh variabel X1 dan X2 terhadap Y dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus  =  R
2
x 100% = (0,735)

2
 x 100% = 54,02%. Hal ini menunjukkan bahwa  

kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar  54,02% dan sisanya 45,98% 

merupakan kontribusi atau sumbangan oleh variabel lain.     

Adanya hubungan antara frekuensi penggunaan handphone dengan 

perilaku belajar mahasiswa ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ahmad Fadilah mengenai penggunaan handphone terhadap aktivitas 

belajar siswa yang menyatakan bahwa handphone merupakan salah satu barang 
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atau benda yang dipakai sebagai sarana komunikasi dan penyampaian 

informasi. Namun selain memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, 

handphone juga mampu memberikan kerugian bagi pelajar. Hal ini 

dikarenakan handphone  bukan saja barang yang dimiliki oleh orang dewasa 

tetapi sudah menjelajah para pelajar. Dalam hal ini beberapa pelajar asyik 

memainkan handphone saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran dan ada 

kalanya juga seorang pelajar melupakan tugas sekolahnya hanya karena sebuah 

handphone.
97

 

Dalam penelitian ini, peran teman sebaya pada perilaku belajar seorang 

pelajar juga cukup berpengaruh. Hal ini telihat dari pengkategorisasian peran 

teman sebaya yang tergolong cukup baik. Menurut Neil J. Salkind teman 

sebaya ini juga memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan anak. 

Meskipun pada umumnya pengaruh teman sebaya berkaitan dengan lingkup 

sosial, namun interaksi teman sebaya juga tidak kalah pentingnya dalam arena 

kognitif. Salah satu metode pengajaran yang berdasarkan teori Vygotsky 

adalah bahwa kerjasama dengan teman sebaya, dimana pendidik mendorong 

agar anak-anak yang tidak tahu atau harus tahu bekerja dengan teman 

sebayanya yang tahu. Teman-teman sebayanya yang tahu ini bisa menjadi 

pendidik, mereka bisa memberikan peran yang diperlukan sampai anak yang 

harus tahu itu berhasil mempelajari apa yang harus diketahui.
98

 

Sesuai dengan landasan teori di atas yang diungkapkan oleh Muhibbin 

Syah bahwa beberapa faktor yang memengaruhi hasil belajar juga 

                                                 
        

97
 Ahmad Fadilah, “Pengraruh Penggunaan Alat Komunikasi Handphone (HP)..., 46.  

       
98

 Afrida Khudriatussholikhah, “Pengaruh Interaksi Teman Sebaya......”, 20.  
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memengaruhi perilaku belajar. Berdasarkan teori tersebut diketahui secara 

bersama-sama faktor ekternal, internal maupun pendekatan belajar mahasiswa 

dapat memengaruhi perilaku belajarnya. Dalam penelitian ini, variabel 

frekuensi penggunaan handphone merupakan peralatan yang berasal dari 

lingkungan nonsosial sedangkan interaksi teman sebaya merupakan faktor dari 

lingkungan sosial. Keduanya merupakan contoh dari faktor eksternal yang 

memberikan pengaruh terhadap perilaku belajar dengan kontribusi sebesar 

54,02%.  

Selain itu, diketahui pula bahwa faktor yang memengaruhi perilaku 

belajar mahasiswa juga dipengaruhi oleh faktor internal dan pendekatan belajar 

mahasiswa. Dengan demikian, kontribusi 45,98% tersebut bisa disimpulkan 

berasal dari faktor internal dan pendekatan belajar yang digunakan oleh para 

mahasiswa.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai variabel 

frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya terhadap perilaku 

belajar mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo tahun akademik 

2018/2019 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Frekuensi penggunaan handphone oleh mahasiswa PAI semester V di IAIN 

Ponorogo tahun akademik 2018/2019 dalam kategori cukup. Hal ini 

diketahui dari hasil penelitian dengan frekuensi sebanyak 7 responden 

(8,75%) dalam kategori tinggi, frekuensi sebanyak 63 responden (78,75%) 

dalam kategori sedang dan frekuensi sebanyak 10 responden (12,50%) 

dalam kategori rendah. 

2. Interaksi teman sebaya pada mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo 

tahun akademik 2018/2019 dalam kategori cukup. Hal ini diketahui dari 

hasil penelitian dengan frekuensi sebanyak  13 responden (16,25%) dalam 

kategori baik, frekuensi sebanyak 53 responden (66,25%) dalam kategori 

cukup dan frekuensi sebanyak 14 responden (17,50%) dalam kategori 

kurang. 

3. Perilaku belajar pada mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo tahun 

akademik 2018/2019 dalam kategori cukup. Hal ini diketahui dari hasil 

penelitian dengan frekuensi sebanyak  13 responden (16,25%) dalam 
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kategori baik, frekuensi sebanyak 58 responden (72,50%) dalam kategori 

cukup dan frekuensi sebanyak 9 responden (11,25%) dalam kategori kurang. 

4. Dalam penelitian ini terdapat hubungan yang kuat dan signifikan secara 

simultan antara frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman 

sebaya terhadap perilaku belajar mahasiswa PAI semester V di IAIN 

Ponorogo tahun akademik 2018/2019 dengan korelasi sebesar 0,735. Dan 

pada taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai sig = 0,000,  sehingga sig=0,000 

< 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. 

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai korelasi antara 

frekuensi penggunaan handphone dan interaksi teman sebaya terhadap perilaku 

belajar mahasiswa PAI semester V di IAIN Ponorogo tahun akademik 

2018/2019, maka saran yang dapat diberikan adalah bagi seluruh mahasiswa 

hendaknya lebih selektif dan bertanggung jawab saat menggunakan handphone 

dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya dan sebagai media dalam 

pembelajaran secara khususnya. Hal ini karena pada masa sekarang handphone 

merupakan suatu teknologi komunikasi dan informasi yang dapat memberikan 

berbagai dampak positif dan juga negatif bagi para penggunanya. Selain itu 

mahasiswa hendaklah menjaga hubungannya dengan teman sebayanya agar 

tetap mampu mendorong dan menciptakan lingkungan serta perilaku belajar 

yang baik bagi para mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di luar 

lingkungan kampus.  
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