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ABSTRAK 

 

KORELASI ANTARA HUBUNGAN SOSIAL ANTARSISWA DI KELAS 

DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IV B  

SD NEGERI BRATAN 1 SURAKARTA 

 

Wendy Dian P, A 510080266, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012, 70 halaman. 
 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan korelasi antara 

hubungan sosial antarsiswa dikelas dengan prestasi siswa kelas IV B SD Negeri 

Bratan 1 Surakarta. Hubungan sosial siswa ditunjukkan dengan besarnya 

penerimaan individu oleh lingkungan sosialnya (kelompoknya).  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 

Surakarta. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 30 siswa kelas IV B SD Negeri 

Bratan 1 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode 

angket dan dokumentasi. Angket yang digunakan terdiri dari angket sosiometri 

dan angket hubungan sosial. Metode analisis data menggunakan analisis indeks 

penerimaan (choice status) dan analisis korelasi tata jenjang. Analisis indeks 

penerimaan bertujuan untuk mengetahui status penerimaan individu (penerimaan 

sosial) dalam satu kelompok. Analisis korelasi tata jenjang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara indeks penerimaan dengan prestasi 

belajar siswa.  

 

Berdasarkan hasil analisis data melalui indeks penerimaan diperoleh hasil 

bahwa hubungan sosial antarsiswa di kelas IV B tersebar. Apabila 

dikomparasikan dengan daftar nilai rata-rata 5 mata pelajaran siswa menunjukkan 

bahwa besarnya indeks penerimaan berbanding lurus dengan nilai rata-rata 5 mata 

pelajaran. Analisis korelasi tata jenjang menunjukkan hasil  sebesar 0,578 

dengan taraf signifikansi 5% dengan n sebanyak 30 adalah 0,364 dan pada taraf 

signifikansi 0,1% dengan n sebanyak 30 adalah 0,478. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

hubungan sosial antarsiswa dengan prestasi belajar siswa kelas IV B SD Negeri 

Bratan 1 Surakarta. 

 

Kata kunci: hubungan sosial antarsiswa, penerimaan sosial, prestasi belajar.  
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PENDAHULUAN 

Pendidikan dalam masyarakat modern dewasa ini telah menjadi wacana 

publik. Tanpa pendidikan masyarakat sederhana tidak dapat melanjutkan 

kehidupannya karena melalui proses pendidikanlah para anggotanya diikat oleh 

kesepakatan-kesepakatan dalam adat istiadat yang diturunkan.  

Dalam proses belajar hendaknya mengedepankan nilai-nilai kehidupan yang 

akan bermanfaat bagi seorang siswa sehingga ia menjadi siswa yang tidak hanya 

mampu dalam ranah kognitif, tetapi juga mampu dalam bersosialisasi. Dalam 

suasana kebersamaan dengan teman sebaya, seorang siswa mampu membangun 

pengertiannya mengenai suatu bangunan logika sederhana dengan ide dari teman 

yang lain. Dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan, siswa cenderung 

lebih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang 

lebih kreatif. 

Suasana belajar siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 Surakarta sangat 

dinamis. Hubungan antarsiswa yang terbangun memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan kelas lain meskipun pada dasarnya setiap kelas memiliki karakter 

yang berbeda karena diisi oleh siswa yang berbeda. Dinamika kelas ini terlihat 

pada siswa yang cenderung aktif belajar dan aktif bermain dikelas. Siswa yang 

aktif belajar cenderung berkelompok dengan teman yang memiliki kesenangan 

yang sama. Dalam analisis sosiometri, kelompok demikian sangat memungkinkan 

terbentuknya pola hubungan sosial antarsiswa berjenis klik. Namun pada 

kenyataannya, hubungan yang dibangun siswa dapat menyatu dengan 

kecenderungan kelompok lain. siswa-siswa ini menjadi mudah diterima teman 

sekelas karena kemampuan akademiknya bagus.  

Ketika anak memasuki usia sekolah dasar, maka keinginan untuk bersama 

dengan temannya berkembang pesat. Tugas perkembangan utama pada usia SD 

adalah menjadi pribadi sosial yang dapat diterima semua orang. Anak menjadi 

anggota kelompok teman sebaya dan secara bertahap menggantikan posisi 

keluarga dalam hal mempengaruhi tingkah laku. Pada masa-masa transisi, anak 

berganti-ganti kelompok atau beralih dari aktivitas kelompok menjadi aktivitas 

individual. 
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Pada siswa yang cenderung aktif bermain, siswa  ini malas untuk bergabung 

bersama teman pada saat proses belajar di kelas. Ia memilih untuk menyendiri dan 

susah untuk bergabung dengan teman kecuali dalam hal bermain. Siswa ini 

merasa bisa mengerjakan apapun hasilnya. Siswa yang memiliki karakter seperti 

ini cukup menjadi pusat perhatian siswa lain dalam hal tertentu, misalkan dalam 

hal keterampilan. Namun sering pula menjadi pusat masalah (biang onar di kelas). 

Sedangkan pada siswa lain, kecenderungan hubungan sosial antarsiswa tergantung 

pada situasi belajar. Keberagaman hubungan sosial dikelas yang dikelola dengan 

baik oleh guru dapat berefek positif pada siswa, terutama pada upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Dari hasil belajar siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 Surakarta, dapat 

dikatakan bahwa siswa kelas tersebut memiliki prestasi akademik yang bisa 

dikatakan bagus. Dengan dinamika hubungan sosial antarsiswa dikelas yang 

demikian tinggi, namun hasil belajar siswa dapat dibanggakan. Seluruh siswa 

dapat memenuhi KKM yang telah ditentukan sekolah.  

Anak mengalami proses belajar diberbagai lingkungan, baik lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Situasi yang memungkinkan untuk anak dapat 

berinteraksi dengan teman-temannya dalam suasana yang kondusif adalah di 

sekolah. Hubungan sosial antarsiswa yang ideal adalah hubungan antarsiswa yang 

dapat mendukung proses belajar siswa baik ketika proses pembelajaran maupun 

diluar proses pembelajaran. Pembentukan kelompok anak-anak harus diperhatikan 

guru agar guru dapat memetakan hubungan sosial anak didiknya dan 

mengarahkan hubungan sosial antarsiswa yang ada pada hal yang positif. 

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai interaksi antarpersonal siswa dalam 

kelompok belajar, kita mengenal sosiometri. Metode yang dikemukakan oleh 

Moreno, bertujuan untuk meneliti hubungan antaranggota kelompok dalam suatu 

kelompok. Sosiometri juga dapat digunakan untuk mengetahui popularitas 

seseorang dalam kelompok, menyelidiki kesukaran seseorang terhadap teman 

sekelompoknya, baik dalam pekerjaan, sekolah maupun teman bermain, 

menyelidiki ketidaksukaan terhadap teman sekelompoknya.  
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

ini dan merumuskan masalah “adakah korelasi antara hubungan sosial antarsiswa 

di kelas dengan prestasi belajar siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 Surakarta?”.  

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, (1) Metode yang digunakan dalam 

rangka mengetahui hubungan sosial antarsiswa dikelas dengan metode sosiometri. 

(2) Penelitian yang dilakukan adalah mengenai korelasi antara hubungan sosial 

antarsiswa dikelas dengan prestasi belajar siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 

Surakarta. 

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan korelasi antara 

hubungan sosial antarsiswa di kelas dengan prestasi belajar siswa kelas IV B SD 

Negeri Bratan 1 Surakarta. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa, 

peneliti, SD N Bratan 1 Surakarta, mahasiswa PGSD UMS, dan pembaca karya 

ini. Namun pada prinsipnya penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan 

bagi yang memperhatikakn dunia pendidikan, bahwa hubungan sosial antarsiswa 

dapat dimodifikasi atau dikelola sedemikian rupa untuk dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa.  

McClelland (1983) dalam Walgito (1994: 65) menjelaskan dengan adanya 

motif sosial pada manusia, maka manusia akan mencari orang lain untuk 

mengadakan hubungan atau interaksi sehingga timbul interaksi sosial. Interaksi 

sosial merupakan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain, individu 

satu dapat mempengaruhi individu yang lain, sehingga terdapat hubungan yang 

saling timbal balik. Dalam proses perkembangan anak, ia melalui tahap sosialisasi 

yang mendorong setiap anak untuk bergaul dengan temannya sehingga ia 

dipandang popular. Seorang anak yang popular dikarenakan ia dapat diterima oleh 

teman-temannya. Penerimaan terhadap seseorang dalam hubungan sosial 

antarsiswa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut sebagaimana diungkapkan 

oleh Hurlock (1997: 265-279): 

a. Interaksi sosial 

Intensitas interaksi mempengaruhi penerimaan terhadap seseorang 

mengingat kesempatan berkomunikasi berperan penting dalam penyampaian 
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informasi maupun bertukar pendapat. Kemampuan memahami topic pembicaraan 

teman sangat penting dalam menjaga kestabilan hubungan diantara temannya. 

Selain itu, sikap sosial yang relatif menetap membuat anak dapat diterima 

temannya.  

b. Wawasan sosial 

Pengetahuan anak akan sikap sosial menjadi modal dasar dalam 

menumbuhkan kepekaan dalam dirinya. Anak yang memiliki wawasan sosial 

meliputi kepedulian, toleransi, kerja sama, simpati dan empati akan mencoba 

menunjukkan wawasan tersebut dalam perilakunya sehingga ia dapat 

menempatkan diri pada situasi sosial yang relatif dinamis.  

c. Motif sosial 

Perkembangan anak selalu diliputi berbagai motif-motif yang bersifat 

individual pada awalnya sehingga disebut egosentris. Pada dasarnya anak dalam 

bersosialisasi dilatarbelakangi oleh motif sosial antara lain tuntutan kelompok 

dimana ia harus memenuhi kriteria kelompoknya agar ia dapat diterima. Minat 

berkelompok menunjukkan bahwa kecenderungan anak pada usia SD adalah ingin 

diterima dalam sebuah kelompok sosial. Motivasi dalam hal ini sangat diperlukan 

untuk menumbuhkan sikap-sikap sosial dalam rangka memenuhi tuntutan 

kelompok tersebut. Tidak sedikit anak memiliki motif lain dalam berkelompok 

yaitu mendapatkan rasa aman.  

d. Pola perilaku kelompok 

Dalam kehidupan berkelompok atau bersosial, seorang anak akan 

menunjukkan sikap-sikap sosial yang dapat ia manfaatkan untuk kehidupan 

sehari-hari dari pola perilaku kelompoknya seperti kemandirian, sikap sportif, dan 
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tanggung jawab. Namun tidak semua sikap positif ditunjukkan dari pola pergaulan 

kelompok anak. Sikap negatif dapat ditunjukkan yaitu sikap diskriminatif, 

antagonisme jenis kelamin, dan agresi berlebihan (pemberontakan). 

Istilah sosiometri telah jelas yaitu berarti ukuran berteman. Sosiometri 

dikenalkan oleh J.L Moreno yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lainnya 

(Walgito, 2008). Menurut Komalasari dkk (2011:93) sosiometri merupakan 

metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-

individu dalam satu kelompok. Menurut Komalasari (2011:93) kelebihan dari 

metode sosiometri yaitu memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan 

sosial yang terjadi antarsiswa untuk: 

a. Memperbaiki struktur hubungan sosial kelompok. 

b. Memperbaiki penyesuaian individu 

c. Mempelajari akibat proses pendidikan disekolah terhadap hubungan sosial 

siswa. 

d. Menemukan norma pergaulan antara siswa yang diinginkan dalam kelompok. 

Kelemahan dari metode sosiometri yaitu: 

a. Hanya dapat diterapkan pada kelompok siswa yang sudah saling mengenal 

dalam waktu yang lama. 

b. Akurasi data sangat ditentukan kemampuan penyusunan angket. 

c. Siswa tidak mudah memnetapkan pilihan teman dengan pertimbangannya.  

Syamsu Yusuf (2011: 65) menjelaskan mengenai karakteristik 

perkembangan sosial anak usia SD/MI ditandai dengan adanya perluasan 

hubungan selain dengan anggota keluarga juga dengan teman sebaya (peer 

group). Pada usia ini, anak sanggup untuk menyesuaikan diri dengan sikap: 

a. Berpusat kepada diri sendiri (egosentris) 

b. Bekerja sama (kooperatif) 

c. Mau memperhatikan kepentingan orang lain (sosiosentris). 

Dari pandangan para ahli, inti dari pengertian prestasi yaitu hasil nyata yang 

diperoleh seseorang dari upaya yang telah dilakukan (belajar) dan 

dimanifestasikan dalam berbagai bentuk apresiasi yang berupa angka, huruf, 
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maupun kalimat. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor eksternal (faktor 

sosial dan non-sosial) dan faktor internal (faktor jasmaniah dan fungsi jasmaniah). 

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1 

 bagan kerangka berpikir 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

dengan menggunakan metode dan teknik tertentu untuk mengumpulkan data, 

mengolah data, dan merumuskan simpulan dengan tujuan memecahkan suatu 

masalah. Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan sosial antarsiswa dikelas 

dan prestasi belajar secara kuantitatif, serta menganalisis hubungan keduanya 

secara kualitatif. Penelitian ini disimpulkan berdasarkan pada data dan 

perhitungan yang riil sehingga dapat disepakati sebagai penelitian yang obyektif. 

Peneliti meminimalisir unsur subyektivitas dalam pendekatan kuantitatif.  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Bratan 1 Surakarta. Populasi dari 

penelitian ini adalah siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 Surakarta. Sedangkan 

sampel penelitian ini terdiri dari 30 siswa dari jumlah anggota populasi. Variabel 

bebas adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel yang lain. Variabel 

bebas dalam penelitian ini yaitu hubungan sosial antarsiswa. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa yang dimanifestasikan dalam 

rata-rata nilai 5 mata pelajaran. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) 

angket. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket sosiometri dan 

angket hubungan sosial. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakakn skala likert 4 pilihan jawaban.; (2) Dokumentasi. Metode 

siswa 

Interaksi antar 

personal 

hubungan 

sosial 

antarsiswa di 

kelas 

Prestasi belajar 

siswa 
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dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tentang profil sekolah, daftar 

nama siswa, daftar nilai 5 mata pelajaran siswa, dan dokumen lain yang 

diperlukan. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini meliputi validitas logis (logical 

validity) dan validitas empiris. Dengan harga alfa cronbach sebesar 0,377 maka 

setiap item mamiliki nilai di atas standar alfa cronbach dan item dapat dikatakan 

valid. Dalam uji reliabilitas menggunakan spearman brown, diperoleh Rxy sebesar 

0,3778. Selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel r product moment pada taraf 

signifikansi 5%= 0,374 dan pada taraf signifikansi 1 %= 0,487. Dengan demikian 

dapat disimpilkan bahwa data yang diperoleh dari uji coba reliabel. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data, diperoleh hasil yaitu: 

1. ρhitung > ρtabel, yaitu 0,578 > 0,478 (α = 1 %) > 0,364 (α = 5 %) , sehingga H0 

ditolak. Oleh karena H0 ditolak maka Ha diterima. Artinya, terdapat korelasi 

positif yang signifikan antara hubungan sosial antarsiswa di kelas dengan 

prestasi belajar siswa kelas IV B SD N Bratan 1 Surakarta. 

2. Hubungan antara indeks penerimaan sosial siswa searah dengan prestasi 

belajar yang ditunjukkan melalui nilai rata-rata 5 mata pelajaran. Dengan 

demikian semakin tinggi indeks penerimaan maka semakin tinggi pula nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa. Dengan kata lain tingginya indeks penerimaan 

yang mencerminkan penerimaan sosial berbanding lurus dengan tingginya 

prestasi belajar siswa. 

Anak usia sekolah dasar memiliki kecenderungan untuk mampu 

bersosialisasi dengan baik dan dapat diterima oleh kelompok tertentu. Penerimaan 

ini dapat berarti dipilih sebagai salah satu anggota untuk suatu aktivitas dalam 

kelompok yang dikehendaki.  Penerimaan sosial merupakan indeks keberhasilan 

yang digunakan anak dalam berperan di hadapan teman sebayanya.  Penerimaan 

sosial akan menentukan popularitas seseorang. Besaran akan penerimaan sosial 

akan membuat anak mampu menempatkan diri sebagaimana mestinya. 

Kemampuan ini disebut dengan kemampuan sosioempatis. Kemampuan ini dapat 
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membantu anak dalam menempatkan diri sesuai dengan situasi yang ada. Korelasi 

antara intelegensi dan kemampuan sosioempatis sangat tinggi. Tingkat 

penerimaan yang berbeda akan memunculkan kelompok-kelompok tertentu yang 

memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Penerimaan sosial tersebut 

dikategorikan pada aspek-aspek (1) interaksi sosial; (2) wawasan sosial; (3) motif 

sosial; dan (4) pola perilaku kelompok. Berdasarkan data penelitian, hubungan 

sosial antarsiswa kelas IV B dapat dikatakan tersebar. Hal ini dikarenakan 

beberapa faktor diantaranya: (1) adanya intervensi positif oleh guru kelas terhadap 

situasi sosial siswa; (2). Latar belakang kemampuan kognitif yang bagus; (3) 

Kemampuan anak memahami penerimaan sosial terhadap dirinya yang bagus. 

Hurlock (1997:298) merincikan efek penerimaan sosial pada anak yang diterima 

dengan baik akan memiliki beberapa hal yaitu: 

1. Merasa senang dan aman. 

2. Mengembangkan konsep diri yang baik dan menyenangkan karena diakui 

oleh orang lain. 

3. Memiliki kesempatan mempelajari berbagai pola perilaku yang diterima 

secara sosial dan keterampilan sosial membantu keseimbangan dalam situasi 

sosial. 

4. Secara mental bebas untuk mengalihkan perhatian. 

5. Menyesuaikan diri terhadap harapan kelompok dan tidak mencemooh tradisi 

sosial. 

Tingkat penerimaan individu dalam kelompok dimanifestasikan dalam 

bentuk indeks penerimaan sosial. Skor penerimaan sosial dalam kelompok 

cenderung konstan dan hampir sekonstan skor intelegensia atau prestasi. Oleh 

karena itu skor penerimaan seorang anak merupakan indeks akurat yang dapat 

dipercaya tentang skor penerimaan yang akan diperoleh dalam usia yang serupa.  
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SIMPULAN 

Simpulan dalam penelitian ini adalah terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara hubungan sosial antarsiswa di kelas dengan prestasi belajar 

siswa kelas IV B SD Negeri Bratan 1 Surakarta.  

Saran kepada guru, yaitu hendaknya guru melakukan analisis sosiometri 

terhadap siswanya sehingga guru dapat memberikan interrvensi positif yang 

diperlukan oleh siswa dengan tujuan meningkatkan preastasi siswa. 

Bagi peneliti selanjutnya dapat diberikan saran agar peneliti yang akan 

mengkaji permasalahan yang sama hendaknya memiliki wawasan yang mendalam 

terlebih dahulu tentang hubungan sosial dan analisis sosiometri. Hal ini 

diperlukan guna meminimalisir kekurangan yang ada pada penelitian terdahulu. 

Dalam menganalisa data, selain menggunakan analisis sosiometri juga diperlukan 

alat analisis lain yang dapat memperkuat hasil yang diperoleh.  
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