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Penelitian ini menggambarkan bahwa pergaulan teman sebaya merupakan 

faktor yang berpengaruh dalam kegiatan belajar siswa dan kehidupan sehari-hari. 

Pergaulan teman sebaya ini mampu memberikan dorongan (motivasi) kepada sesama 

temannya dalam bergaul, pergaulan yang positif akan membuat siswa menjadi pribadi 

yang lebih baik, motivasinya dalam belajarpun meningkat, karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah 

dari luar individu itu sendiri, demikian pula jika dalam pertemanan antara siswa yang 

diperoleh adalah pengaruh yang negatif maka tidak menutup kemungkinan siswa itu 

akan sama seperti temannya. Penelitian ini bertujuan 1. untuk mengetahui pergaulan 

teman sebaya di MAN 3 Banjarmasin, 2. untuk mengetahui motivasi belajar siswa di 

MAN 3 Banjarmasin, 3. untuk mengetahui pengaruh pergaulan teman sebaya 

terhadap motivasi belajar siswa di MAN 3 Banjarmasin. 

Peneltian ini merupakan penelitian field risert dengan pendekatan kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa MAN 3 Banjarmasin tahun ajaran 

2016/2017 sejumlah 751 siswa, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

Purposive Random Sampling, dengan metode acak diperoleh sampel sejumlah 118 

siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan  

dokumentasi. Uji coba instrumen dilakukan pada 40 siswa kelas XI MAN 3 

Banjarmasin. Uji validitas instrumen menggunakan korelasi product moment dan Uji 

reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronboach’s. Uji prasyarat analisis meliputi 

uji normalitas, uji homogenitas, uji linieritas. Uji hipotesis meliputi analisis regresi 

sederhana dan uji t. 

Hasil penelitian: 1. Terdapat pergaulan teman sebaya yang positif di MAN 3 

Banjarmasin yaitu dengan porsentase 65.19% kategori tinggi. 2. Terdapat motivasi 

belajar siswa yang positif di MAN 3 Banjarmasin yaitu dengan porsentase 42.64% 

kategori sedang. 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pergaulan teman 

sebaya terhadap motivasi belajar siswa kelas XI MAN 3 Banjarmasin, menunjukkan 

bahwa Uji t harga thitung lebih besar dari ttabel (5.398>1.658) pada taraf signifikansi 

5%, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 


