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Penguasaan bahasa asing dianggap sebagai sumberdaya yang cukup penting 

di era yang semakin berkembang ini. Karena bahasa merupakan salah satu media 

untuk bisa membantu interaksi antar individu dengan baik. Saat ini telah banyak 

lembaga pendidikan yang juga telah menerapkan penggunaan bahasa asing dalam 

sistemnya. Salah satunya adalah Islamic Boarding School of Al Mutazam 

Mojokerto, sebuah pondok pesantren yang menerapan sistem penggunaan bahasa 

billingual (Bahasa arab dan Inggris). Kepatuhan santri terhadap peraturan 

terutama peraturan penggunaan bahasa billingual tentunya tidak terlepas dari 

faktor lingkungan yang ada disekitarnya, terutama teman sebaya yang dianggap 

cukup berperan dalam hal ini. Karena interaksi santri lebih banyak dengan teman-

temannya daripada dengan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat dukungan social teman sebaya dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan 

penggunaan bahasa bilingual pada santri Islamic Boarding School of Al Multazam 

Mojokerto. Serta untuk menguji apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial 

teman sebaya dengan kepatuhan terhadap peraturan penggunaan bahasa billingual 

pada santri Islamic Boarding School of Al Multazam Mojokerto.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. 

Subjek penelitian berjumlah 25% dari populasi yakni 75 santri Islamic Boarding 

School of Al Multazam Mojokerto yang dipilih menggunakan teknik cluster 

sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan obeservasi, 

wawancara dan kuisioner. Analisis keseluruhan komputasi data dilakukan dengan 

bantuan fasilitas konputer program SPSS 16.0 for windows. 

Hasil menunjukkan bahwa tingkat dukungan sosial teman sebaya yang 

dimiliki santri Islamic Boarding School of Al Multazam Mojokerto sebagian besar 

berada pada kategori sedang dengan prosentase 61,4%, tingkat  kepatuhan 

terhadap peraturan penggunaan bahasa bilingual pada santri Islamic Boarding 

School of Al Multazam Mojokerto sebagian besar berada pada kategori sedang 

dengan prosentase 53,3%. Dan terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

dukungan sosial teman sebaya dengan kepatuhan terhadap peraturan penggunaan 

bahasa bilingual santri dengan angka koefisiensi korelasi rxy sebesar 0,449 

dengan taraf signifikansi P=0,000 (P˂0,05). 
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