
 

 

 

    

Jalani kehidupanJalani kehidupanJalani kehidupanJalani kehidupan    

Penuh badai menghadangPenuh badai menghadangPenuh badai menghadangPenuh badai menghadang    

Akan mudah dijelangAkan mudah dijelangAkan mudah dijelangAkan mudah dijelang    

Dengan hadirnya seseorangDengan hadirnya seseorangDengan hadirnya seseorangDengan hadirnya seseorang    

    

Akan terasa beratAkan terasa beratAkan terasa beratAkan terasa berat    

Dengarkan sepi sendiriDengarkan sepi sendiriDengarkan sepi sendiriDengarkan sepi sendiri    

Beban mudah dibagiBeban mudah dibagiBeban mudah dibagiBeban mudah dibagi    

Dengan teman kau tak sendiriDengan teman kau tak sendiriDengan teman kau tak sendiriDengan teman kau tak sendiri    

    

Teman…. cahaya hatiTeman…. cahaya hatiTeman…. cahaya hatiTeman…. cahaya hati    

Teman…. sayap kakimuTeman…. sayap kakimuTeman…. sayap kakimuTeman…. sayap kakimu    

Teman…. selalu memberiTeman…. selalu memberiTeman…. selalu memberiTeman…. selalu memberi    

Hidup akan Hidup akan Hidup akan Hidup akan lebih berartilebih berartilebih berartilebih berarti    

    

(Katakan Dengan Cinta – The Groove) 
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KATA PENGANTAR 

 

Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Maranatha Bandung ingin 

meminta kesediaan saudara sekalian untuk berpatisipasi dalam pengambilan data untuk 

keperluan tugas akhir. Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah memperoleh gambaran 

sikap remaja terhadap kelompok sebaya di SMU ‘X’ Jakarta. 

Sebelum mengisi kuesioner, saudara diminta untuk mengisi data pribadi dan data 

penunjang. Saudara diminta untuk memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 

pernyataan yang ada. Saudara diminta untuk memilih pilihan jawaban yang paling sesuai 

dengan diri saudara. 

Keterangan: 

 SS = Sangat Sesuai 

 S = Sesuai  

 KS = Kurang Sesuai 

 TS = Tidak Sesuai 

 Jawaban yang diberikan oleh Saudara tidak ada yang dikatakan salah atau benar, 

Oleh karena itu peneliti berharap, Saudara dapat mengisinya sesuai dengan keadaan 

Saudara yang sebenarnya. Peneliti berharap Saudara dapat mengisi kuesioner ini dengan 

spontan, jujur, teliti dan lengkap. Ketidaklengkapan jawaban akan menyebabkan data 

tidak dapat diolah lebih lanjut. 

 Semua data akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan berpengaruh apa-apa 

terhadap Saudara karena data yang didapat hanya akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian ini. 

 Atas kesediaan saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, peneliti 

mengucapkan terima kasih. 

 

#SELAMAT BEKERJA# 

Bandung, Juni 2005 

 

Peneliti 

 



DATA PRIBADI 

 

Nama (inisial) : .......................................................................................................  

Jenis kelamin :  L / P *) 

Tmp/Tgl lahir : .......................................................................................................  

Usia :               tahun 

Kelas : .......................................................................................................  

 

 

*) Coret yang tidak perlu 

 

DATA  PENUNJANG 

 

1. Berapa jumlah teman dalam gangs Anda?.............orang 

(Yang dimaksud dengan “gangs” di sini adalah teman-teman sepermainan Anda 

sehari-hari, teman ngumpul, teman nongkrong, teman berbagi cerita atau teman 

jalan.) 

Sudah berapa lama Anda berteman dengan mereka? ........................................... 

 

2. Apakah pernah ada orang lainyang membicarakan tentang teman-teman gangs 

Anda?        Pernah / Tidak Pernah     *) 

Siapa yang yang membicarakan teman-teman Anda tesebut? 

 Guru  ڤ 

 Orangtua  ڤ 

 Teman-teman lain  ڤ 

 ...........................................................................................................Lain-lain  ڤ 

      (Pilih dengan memberi tanda checklist [√] ) 

Informasi yang Anda peroleh tentang teman-teman Anda sebagian besar bersifat: 

Positif / Negatif   *) 

 

 



 Jika yang dibicarakan bersifat negatif, apakah Anda masih mau berteman dengan  

 teman-teman Anda tersebut?       Ya / Tidak   *) 

 Mengapa? Karena ................................................................................................. 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 

3. Apa yang Anda harapkan atau inginkan dari teman-teman Anda?....................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

Apakah teman-teamn sudah memenuhi harapan atau keinginan Anda tersebut?  

Ya / Tidak    *) 

Mengapa? Karena ................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

4. Apa pendapat orang-orang terdekat atau lingkungan Anda tentang teman-teman 

gangs Anda ?......................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

Apakah orang-orang terdekat Anda mendukung Anda untuk bergaul dengan 

teman-teman gangs Anda?    Ya / Tidak    *) 

Siapa orang-orang terdekat yang mendukung tersebut? ....................................... 

............................................................................................................................... 

 

5. Sebelum Anda bergaul dengan teman-teman Anda yang sekarang ini, apa yang 

Anda tahu tentang teman-teman Anda tersebut? .................................................. 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

Apakah informasi itu mempengaruhi Anda dalam memutuskan untuk bergaul 

dengan teman-teman Anda sekarang?    Ya / Tidak    *) 

 

*) Coret yang tidak perlu 



 

 

No.     Pernyataan    SS   S KS TS 

 

1. Saya paham bahwa pacar ikut mendukung  kegiatan kelompok. 

 

3. Saya merasa senang bila melakukan pendekatan dengan teman  

lawan jenis. 

 

5. Saya tidak merasa bangga dapat menaati aturan kelompok. 

 

6. Saya tidak memiliki kemauan melakukan kegiatan bersama untuk  

lebih mengenal kehidupan pribadi sahabat saya. 

 

7.  Saya tidak memiliki kemauan untuk melakukan kegiatan bersama  

dengan teman-teman yang lain. 

 

9. Menurut saya , saya belum pantas berkencan dengan lawan jenis.   

 

12. Saya merasa teman-teman yang lain tidak menyukai saya. 

 

14. Saya berusaha mempengaruhi teman-teman yang lain untuk tidak  

mematuhi aturan kelompok. 

15. Saya merasa sulit bergaul dengan teman lawan jenis. 

 

17. Saya berusaha memperoleh banyak sahabat dengan banyak  

bergaul dengan teman-teman. 

 

18. Bagi saya, keakraban tidak menjadikan saya lebih mudah bergaul  

dengan teman-teman. 

19. Saya akan selalu mengajak teman-teman yang lain untuk menaati  

aturan dalam kelompok. 

 



   

No.     Pernyataan    SS   S KS TS 

20. Saya merasa tidak masalah bila saya kurang disukai teman-teman  

yang lain. 

 

22. Saya merasa akrab dengan teman-teman yang lain. 

 

23. Saya berusaha melakukan pendekatan yang lebih pribadi agar  

disukai oleh teman lawan jenis. 

25. Saya merasa bahagia memiliki banyak sahabat. 

 

27. Saya merasa senang karena disenangi oleh teman-teman saya. 

 

28. Saya tidak akan memiliki pacar melalui pergaulan dengan  

teman-teman saya. 

29. Saya lebih mengharapkan mengikuti teman-teman saja daripada  

ikut dominan dan berpengaruh dalam kelompok. 

 

31. Saya paham bahwa keakraban dapat menunjang kegiatan  

bersama teman-teman. 

              

33. Saya merasa bangga bila dapat mematuhi aturan kelompok. 

 

34. Menurut saya, pacar hanya menghambat kegiatan saya bersama  

teman-teman.       

35. Saya merasa tidak terpaksa mematuhi aturan kelompok agar  

dapat diterima oleh kelompok tersebut. 

 

36. Saya merasa kurang nyaman memiliki banyak sahabat yang  

mengetahui kehidupan pribadi saya.  

 

37. Saya merasa bahagia bila sedang bersama teman-teman saya. 

 



 

 

 

 

No.     Pernyataan    SS   S KS TS 

38. Saya menjadi anggota dalam suatu kelompok atas keinginan  

saya sendiri. 

 

40. Saya akan selalu menjalankan aturan kelompok atau mengikuti  

teman-teman saya apapun konsekuensinya. 

 

41. Saya akan melakukan kegiatan bersama teman-teman agar  

semakin akrab. 

             

42.  Saya berusaha disenangi oleh teman-teman saya. 

 

43. Saya merasa bahagia bergaul dengan teman lawan jenis. 

 

44. Saya tidak mengerti mengapa saya harus mengikui aturan  

kelompok. 

 

45. Saya paham bahwa saya tidak harus saling berbagi untuk  

menjalin persahabatan. 

 

46. Menurut saya, saya hanya mengikuti teman lain yang dominan  

pengaruhnya dalam kelompok. 

 

47. Saya tidak bisa akrab dengan teman yang lain karena tidak  

memiliki kesamaan apapun. 

 

48. Menurut saya, saya sudah boleh berkencan dengan teman  

lawan jenis. 

 



 

No.     Pernyataan    SS   S KS TS 

49. Saya merasa bangga bila dapat menjadi anak yang populer  

di antara teman-teman saya. 

 

50. Saya tidak mau melakukan pendekatan yang lebih pribadi  

dengan teman lawan jenis. 

51. Menurut saya, sahabat adalah orang yang menerima diri saya  

apa adanya. 

 

52. Saya paham bahwa saya wajib mematuhi aturan dalam  

kelompok. 

 

53. Saya merasa tidak bisa bergaul akrab dengan teamn-teman   

yang lain. 

 

54. Saya ingin berpengaruh dominan di antara teman-teman saya. 

 

55. Saya merasa terpaksa mematuhi aturan dalam kelompok. 

   

57. Saya tidak merasa kecewa bila tidak diterima oleh teman-teman  

yang lain. 

 

58. Saya berusaha mencari teman dekat lawan jenis melalui kegiatan  

bersama kelompok. 

 

59. Saya tidak mengharapkan memperoleh banyak sahabat melalui  

kegiatan bersama kelompok.  

 

60. Saya tidak mau memiliki banyak teman akrab.  
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Dari uraian di atas, maka dapat disusun skema sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1  Kerangka Pikir 

Peer Group 

- peer conformity 

- peer statuses 
- friendship 
- intimacy & similarity 
- dating & romantic relationship 

Faktor internal : 

� Kebutuhan individu 

 

Remaja SMU 

di SMU ‘X’ Jakarta 

Komponen Sikap: 

� Kognisi 

� Afeksi 

� Konasi 

   

Sikap 

Sikap 

Positif 

Sikap 

Negatif 

Faktor eksternal : 

� Informasi 

� Affiliasi group  

 



LAMPIRAN GAMBARAN RESPONDEN 

 

   Tabel   Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin 

   Jenis Kelamin  Frekuensi    Persentase 

      Laki-laki      110        51,9 % 

     Perempuan      102        48,1 % 

      TOTAL       212        100 % 

Berdasarkan Jenis kelamin, diperoleh gambaran bahwa jumlah laki-laki 

lebih banyak daripada perempuan, yaitu sebanyak 51,9 % adalah laki-laki. 

      Tabel   Distribusi Frekuensi Usia 

                   Usia  Frekuensi    Persentase 

     16-17 tahun       132          62,3 % 

     17-18 tahun        77          36,3 %   

         18-19 tahun          3            1,4 % 

      TOTAL       212        100 % 

Berdasarkan usia, sebagian besar remaja berada pada rentang usia 16-17 

tahun, yaitu sebanyak 62,3 %. 

 

 

 

 

 

 



       Tabel   Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan 

                   Tingkat Pendidikan Frekuensi    Persentase 

    Kelas 1 SMU       68       32,1 % 

    Kelas 2 SMU      144       67,9 % 

      TOTAL       212        100 % 

 Berdasarkan tingkat pendidikan, diperoleh gambaran bahwa 

sebagian besar remaja berada pada tingkat pendidikan kelas 2 SMU, yaitu 

sebanyak 67,9 % 

 


