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Pada proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar adalah kegiatan yang paling 

utama. Faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah motivasi belajar. Motivasi 

tersebut bisa didapatkan dari orang lain selain dari dirinya sendiri. Diantaranya berasal 

dariteman sebaya.  Dukungan sosial menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

motivasi belajar. Siswa yang berada di SMP Islam Almaarif Singosari 01 ini tidak hanya 

berasal dari Singosari sendiri. Siswa yang bukan berasal dari Singosari bertempat tinggal 

di pondok pesantren. Karena bertempat tinggal di pondok pesantren, intensitas bertemu 

dengan orang tua minim, maka dukungan sosial yang berasal dari orang tua juga tidak 

maksimal. Siswa yang berdomisili di pesantren kesehariannya berinteraksi dengan teman 

sebaya. Secara otomatis hanya mendapatkan dukungan sosial dari teman sebaya saja.  

Dari sini peneliti ingin meneliti: (1) bagaimana tingkat dukungan sosial teman 

sebaya pada siswa kelas VII SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang yang berdomisili 

di pondok pesantren. (2) bagaimana tingkat motivasi belajar siswa pada siswa kelas VII 

SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang yang berdomisili di pondok pesantren. (3) 

apakah ada hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi belajar pada 

siswa kelas VII SMP Islam Al-Maarif  01 Singosari yang berdomisili di pondok 

pesantren. Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) tingkat dukungan sosial teman sebaya 

pada siswa kelas VII SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang yang berdomisili di 

pondok pesantren. (2) tingkat motivasi belajar siswa pada siswa kelas VII SMP Islam Al-

Maarif Singosari 01 Malang yang berdomisili di pondok pesantren. (3) hubungan antara 

dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi belajar pada siswa kelas VII SMP Islam 

Al-Maarif  01 Singosari yang berdomisili di pondok pesantren.  

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kuntitatif dengan jenis 

penelitian kolerasional. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VII SMP Islam Almaarif 01 Singosari yang berdomisili di pondok pesantren. Teknik 

pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Data yang diperoleh dari 

angket kemudian dianalisa validitas dan reliabilitasnya kemudian dikategorisasikan dan 

dilakukan analisis kolerasi product moment. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat hasil analisa siswa kelas VII 

SMP Islam Almaarif 01 Singosari memiliki tingkat dukungan sosial teman sebaya yang 

rendah dengan prosentase 66 % dan memiliki tingkat motivasi belajar yang sedang 

dengan prosentase 62 %. Kolerasi antara dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi 

belajar adalah 0.489, dengan taraf signifikan sebesar 0.000, dan arah hubungan (r) adalah 

positif, artinya semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya maka semakin tinggi pula 

motivasi belajar siswa kelas VII SMP Islam Almaarif Singosari 01. 


