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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (i) mengatahui lingkungan teman 

sebaya pada siswa kelas X IPS 2 di SMA Negeri 1 Rancaekek, (ii) mengetahui 

motivasi belajar siswa kelas X IPS 2 di SMA Negeri 1 Rancaekek, (iii) mengetahui 

pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa kelas X IPS 2 

SMA Negeri Rancaekek. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

survey dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

berupa angket, serta teknik pengolahan data yang digunakan adalah uji normalitas, 

uji regresi linier sederhana, uji hopotesis, dan uji determinasi dengan bantuan 

program SPSS 23 for windows. Berdasarkan hasil pengolahan data maka diperoleh 

(i) hasil rata-rata lingkungan teman sebaya sebesar 4,27 yang memiliki pengaruh 

sangat baik, (ii) rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 4,3 yang berarti siswa 

memiliki motivasi sangat baik. (iii) Pada uji regresi linier sederhana nilai t hitung 

sebesar 3.081 dengan tingkat signifikan sebesar 0.004 maka dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. 

besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel lingkungan teman sebaya yaitu R 

square  sebesar 0.223 yang berarti lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap 

motivasi belajar sebesar 22,3% dan 77,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor luar 

yang tidak di teliti. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan teman sebaya 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. saran dari penelitian ini adalah (i) 

bagi siswa diharapkan siswa mampu bersosialisasi dengan lingkungan teman 

sebayanya yang diharapkan dapat menjadi teman belajar bagi siswa, (ii) bagi guru 

diharapkan dapat memberikan nasihat kepada siswa agar memiliki sikap toleransi 

dapat berbaur dengan teman sebayanya serta memberikan dorongan agar siswa 

memiliki motivasi yang tinggi, dan (iii) bagi peneliti selanjutnya, diharapkan 

penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi untuk bahan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Lingkungan teman sebaya, motivasi belajar 


