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A B S T R A K  
Social withdrawal adalah perilaku kesendirian yang muncul secara konsisten pada diri individu ketika 
bertemu dengan teman sebayanya (Rubin, 2009). Peer group relationship merupakan hubungan timbal 

balik yang dipengaruhi oleh proses kognitif, perilaku, dan sosial kognitif yang kompeten dari anggotanya 

dalam kelompok teman sebaya (Rubin, Bukowski, & Bowker, 2015). Metode dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data survey dengan menyebarkan kuesioner kepada 149 
responden di SMP Kartika IV-10 Surabaya. Alat ukur peer group relationship disusun sendiri oleh peneliti 

dengan aitem sebanyak 36. Perilaku social withdrawal diukur dengan mengadopsi alat ukur milik (Kirani, 

2016). Teknik yang digunakan adalah simple random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan 

teknik statistik korelasi Pearson dengan bantuan program SPSS 23.0 for Windows. Hasil uji korelasi 

menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0.746 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Artinya, 
terdapat hubungan yang negatif antara peer group relationship dengan perilaku social withdrawal 

Kata kunci: peer group relationship, perilaku social withdrawal, remaja awal 

 

 
L A T A R  B E L A K A N G  

Masa remaja merupakan suatu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Masa remaja merupakan 

masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengandung perubahan 

besar fisik, kognitif, dan psikososial (Papalia, Old, & Feldman, 2008). Perubahan psikososial yang terjadi 

pada remaja meliputi tiga tahap yaitu remaja awal (early adolescent), remaja pertengahan (middle 
adolescent), dan remaja akhir (late adolescent). Remaja awal (early adolescent) terjadi pada remaja yang 

berusia 12-14 tahun (Papalia, Old, & Feldman, 2008). Pada masa transisi yang dialami oleh remaja awal 

tersebut sangat memungkinkan munculnya perubahan-perubahan di dalam dirinya seperti krisis 

identitas, jiwa yang labil, lebih mementingkan teman sebaya daripada orang tua, menurunnya rasa 

hormat terhadap orang tua, mencari orang lain yang di sayang selain orang tua, bersikap kasar, 
menyalahkan orang tua, berperilaku seperti anak-anak, dan munculnya pengaruh teman sebaya (peer 

group) di kehidupannya sehari-hari. 

 

Pencarian identitas diri atau krisis identitas merupakan salah satu contoh perubahan psikologis pada 
remaja yang telah dijabarkan di atas. Remaja mengalami krisis identitas karena memiliki masalah dengan 

kemampuannya dalam mengendalikan emosi, tidak mampu untuk menempatkan diri dengan teman-

teman sebayanya, bermasalah dengan penampilannya, serta tidak mendapatkan figur yang tepat untuk 

mendapatkan identitas diri yang baik sehingga sangat mempengaruhi perilaku dalam keseharian remaja. 

Sikap yang ditujukkan remaja sejak dini, saat mereka harus mengenali dan beradaptasi dengan orang-
orang baru dapat berpengaruh pada kualitas hubungan sosial antara dirinya dengan orang lain di masa 

yang akan datang, sehingga mereka baru dapat dikatakan sebagai individu yang dewasa (Rubin, 2009). 
Jika remaja bersikap negatif, maka mereka akan cenderung tetap menunjukkan sikap negatif itu kepada 
teman-teman disekitarnya hingga mereka dewasa. Hal ini akan menghambat hubungan remaja kelak saat 

mereka telah menjadi dewasa misalnya ketika mereka memasuki dunia kerja atau saat mereka menikah. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan berhubungan sosial sangat 

mempengaruhi tahap perkembangan remaja. Sejalan dengan hal tersebut, Howard melakukan suatu 
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penelitian longitudinal yang menghasilkan adanya tiga pola orientasi sosial yang dialami oleh remaja . 

Pertama, withdrawal dan expansive. Remaja yang dikatakan withdrawal akan cenderung suka menyendiri 
dan menarik diri dalam kehidupan sosialnya. Sedangkan, remaja dikatakan expansive merupakan remaja 

yang mudah bergaul dengan orang lain dan suka menjelajah hal baru. Kedua adalah reactive dan aplacidity. 

Remaja yang memiliki karakteristik reactive merupakan remaja yang sangat peka dengan lingkungan 

sosialnya, sedangkan remaja yang memiliki karakteristik aplacidity merupakan remaja yang tidak peduli 
dengan lingkungan sekitarnya. Ketiga adalah passivity dan dominant. Remaja dengan karakteristik passivity 

merupakan remaja yang rajin mengikuti kegiatan sosial, namun mereka hanya menjadi anggota kelompok 

saja. Sementara itu, remaja dengan karakteristik dominant merupakan remaja yang cenderung suka 

menguasai dan mempengaruhi teman-temannya sehingga sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin di 

dalam kelompok. 
 

Di usianya, masing-masing remaja memiliki cara sendiri untuk menerapkan pola orientasi sosialnya. Salah 

satu dari ketiga pola sosialisasi yang ada yakni withdrawal dan expansive. Remaja yang tergolong dalam 

pola orientasi withdrawal merupakan remaja yang memiliki sikap negatif dalam lingkungannya karena 
mereka cenderung suka menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sedangkan, remaja 

dengan pola sosialisasi expansive merupakan remaja yang memiliki sikap positif karena mereka 

cenderung terbuka dan mudah bergaul dengan teman-teman sebayanya (Rubin, 2009). 
 
Teori social withdrawal merupakan bentuk perilaku kesendirian ketika bertatap muka dengan teman 

sebaya yang dikenal maupun tidak dikenal yang dilakukan secara konsisten (Rubin, 2009). Perilaku 

social withdrawal merupakan suatu hal yang umum terjadi pada lingkungan remaja yang duduk di bangku 

sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Social withdrawal dapat terjadi pada masa kanak-
kanak sampai dengan remaja awal (early adolescent) atau yang duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah 

Pertama). Perilaku penolakan teman sebaya atau social withdrawal disebabkan beberapa faktor seperti: 

pola asuh (parenting) orang tua, gangguan yang dimiliki, budaya (culture), dan hubungan teman sebaya 

(peer group relationship) (Rubin, 2009). 
 

Hubungan teman sebaya (peer group relationship) merupakan hubungan dengan teman sebaya (peer group 

relationship) merupakan hubungan timbal balik yang dipengaruhi oleh proses kognitif, perilaku, dan sosial 

kognitif yang kompeten dari anggotanya dalam kelompok teman sebaya (Rubin, Bukowski, & Bowker, 
2015). Hubungan kelompok sebaya (peer group relationship) sangat berpengaruh pada perkembangan 

kehidupan individu, tetapi hal ini berkembang menjadi lebih kritis pada masa-masa perkembangan remaja 

(Mukama, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut, Lindgren berpendapat bahwa remaja perlu 

berhubungan dengan teman-teman sebayanya karena mereka bergantung pada perasaan, harapan, dan 
sikap yang diterima dari teman-teman sebayanya untuk membantu mereka menciptakan pandangan 

mereka terhadap dunia  (Mukama, 2010). Kelompok teman sebaya dapat dikatakan sebagai sumber 

afeksi, simpati, wadah untuk bereksperimen, panduan moral, pemahaman, serta tempat untuk 

mendapatkan otonomi dan independensi dari orang tua (Papalia, Old, & Feldman, 2008). 

 
Piaget menggambarkan tentang hubungan anak dengan teman sebaya tidak seperti hubungan mereka 

dengan orang dewasa, yakni bersifat seimbang, egaliter, dan horizontal dalam hal dominasi, kekuasaan 

dan pernyataan. Dalam konteks egaliter, Piaget percaya bahwa anak bisa memiliki kesempatan dalam 

menumbuhkan ide-ide yang saling menjelaskan atau saling bertentangan, untuk dapat saling berdiskusi 

dan bernegosiasi dari berbagai perspektif dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak pendapat 
dari teman-teman sebayanya. Pentingnya hubungan pertemanan ini sangat berpengaruh untuk 

menimbulkan keprihatinan pada anak-anak yang memiliki masalah dalam hal berinteraksi secara sosial 

dengan teman-teman sebayanya (Rubin, 2009). 
 

Penelitian ini lebih berfokus pada siswa yang bersekolah di salah satu SMP Swasta yang berada di daerah 

padat penduduk di Surabaya. Penelitian ini membahas masalah-masalah yang lebih kompleks yang dialami 

oleh siswa yang bersekolah di sekolah swasta tersebut yakni adanya masalah perbedaan fasilitas yang 
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dimiliki oleh siswa, perbedaan status sosial ekonomi siswa, beberapa perilaku negatif yang muncul dari 

teman-teman sebayanya, ada siswa yang harus bekerja untuk membantu kedua orang tuanya sehingga 
tidak mau diajak berkumpul dengan teman-temannya, permasalahan karena orangtua berselingkuh atau 

bercerai, tidak mendapat perhatian dari orangtua, atau pengaruh yang besar dari teman-teman 

sebayanya dari luar sekolah. 

 
Berdasarkan uraian di atas, peer group relationship merupakan hal yang penting di dalam kehidupan sosial 

remaja dan banyaknya fenomena mengenai perilaku social withdrawal pada remaja di Indonesia, penulis 

merasa bahwa terdapat hal yang perlu diangkat mengenai remaja yang kurang mampu berinteraksi 

dengan teman sebaya mereka atau remaja social withdrawal ketika bersama dengan teman-teman 

sebayanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan studi mengenai peer group relationship 
dalam hubungannya dengan perilaku social withdrawal pada remaja awal di suatu sekolah sasaran, dengan 

judul “Hubungan antara peer group relationship dengan perilaku social withdarwal pada Remaja Awal 

di SMP Kartika IV-10 Surabaya” 

 
 

T  I  N  J  A  U  A  N   P  U  S  T  A  K  A   

Remaja Awal 

Remaja awal (early adolescent) terjadi pada remaja yang berusia 12-14 tahun (Papalia, Old, & Feldman, 

2008). Di usianya, masing-masing remaja memiliki cara sendiri untuk menerapkan pola orientasi 
sosialnya. Salah satu dari ketiga pola sosialisasi yang ada yakni withdrawal dan expansive. Remaja yang 

tergolong dalam pola orientasi withdrawal merupakan remaja yang memiliki sikap negatif dalam 

lingkungannya karena mereka cenderung suka menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. 

Sedangkan, remaja dengan pola sosialisasi expansive merupakan remaja yang memiliki sikap positif karena 

mereka cenderung terbuka dan mudah bergaul dengan teman-teman sebayanya (Rubin, 2009). 
 

Social Withdrawal 

 Menurut Kagan, dkk, Istilah social withdrawal merupakan bentuk perilaku kesendirian saat 
bertemu dengan teman sebaya baik yang familiar maupun yang tidak familiar yang muncul secara 

konsisten (Rubin, 2009). Definisi ini mencakup indikator yang paling penting dalam melakukan social 

withdrawal, diantaranya: 

(a) Inhibisi Perilaku (behavior inhibition), merupakan gambaran kekhawatiran biologis selama  
bertemu orang-lain, hal-hal, dan tempat-tempat baru, 

(b) Rasa malu (shyness), merupakan sikap waspada dalam menghadapi hal-hal baru atau perilaku  

sadar diri dalam situasi evaluasi sosial yang dirasakan, 

(c) Keengganan Sosial (social reticence), merupakan konstruk perilaku yang terdiri dari menonton 
orang lain dari jauh dan dekat tetapi tidak terlibat dengan orang lain dalam interaksi, 

(d) Cemas-Kesendirian (anxious-solitude), merupakan perilaku yang menggambarkan perasaan 

kekhawatiran yang muncul terhadap teman sebaya. 

 

Terdapat beberapa faktor seperti pola asuh orang-tua, kualitas hubungan orang tua dengan anaknya, 
dan kualitas hubungan teman sebaya dari anak dan remaja dalam pengembangan, pemeliharaan, serta 

moderasi sikap dari pola perilaku menarik diri mereka secara sosial (Rubin, 2009). 
 

 
Peer Group Relationship 

Sedangkan  definisi dari hubungan teman sebaya (peer group relationship) merupakan hubungan dengan 

teman sebaya (peer group relationship) merupakan hubungan timbal balik yang dipengaruhi oleh proses 

kognitif, perilaku, dan sosial kognitif yang kompeten dari anggotanya dalam kelompok teman sebaya 
(Rubin, Bukowski, & Bowker, 2015) . 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian terbaru dari Rubin, dkk, menyatakan bahwa terdapat 

4 aspek yang dapat mengukur peer group relationship yaitu Acceptance and Rejection, Victimization, 

Exclution, dan Popularity (Rubin, Bukowski, & Bowker, 2015). 
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1. Acceptance and Rejection. Anak-anak yang sangat mudah diterima dan tidak banyak 

mengalami penolakan oleh teman-temannya cenderung memiliki kecakapan kognitif sosial 
sehingga memungkinkan mereka mengawali dan menjalin hubungan. Mereka pada umumnya 

memiliki perhatian kepada teman-temanya untuk menjaga kesinambungan interaksi di 

antara mereka termasuk ketika mengadapi kelompok-kelompok yang baru 

2. Victimization. Viktimisasi sebagai pengalaman menjadi korban atau sasaran dari segala bentuk 
serangan agresif. Viktimisasi terjadi karena disengaja, secara langsung, dan ditargetkan. 

Definisi viktimisasi yang lebih luas  mencakup tindakan kekerasan fisik dan juga saat-saat 

pengecualian. 

3. Exclution. Jika viktimisasi mengacu pada perilaku negatif dan berbahaya terhadap seorang 

individu, eksklusi sebaya mengacu pada proses yang membuat seseorang tidak 
diikutsertakan, atau diisolasi oleh suatu kelompok. Exclution atau pengecualian pada seorang 

remaja  menghalangi ia untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas kelompok (Malti, dkk., 

2012 dalam Rubin, dkk, 2009). Pengecualian dapat diberlakukan terhadap individu atau 

sebuah kelompok baik secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, ketika seseorang 
remaja meminta bergabung dengan orang lain dalam aktivitas bermain, kelompok tersebut 

secara tegas atau mungkin secara tidak langsung dan halus menolak dan mengabaikan teman 

mereka tersebut.  Sebagai contoh, seorang anak dapat berbicara kepada sekelompok teman 

sebaya yang "merespons" dengan berpura-pura tidak mendengar anak itu. Atau, seorang 

anak mungkin menemukan bahwa aturan permainan telah diubah dengan sengaja sehingga 
dia tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam kelompok. Dalam kedua contoh tersebut, perilaku 

pengecualian memiliki efek mencegah anak itu atau mengisolasi dia untuk bergabung dengan 

kegiatan kelompok. 

4. Popularity. Popularitas mengacu pada sejauh mana seorang anak dianggap memiliki posisi 
status dalam kelompok, yang berbeda secara signifikan dengan penelitian sebelumnya di 

mana popularitas ditentukan oleh seberapa banyak individu disukai dan tidak disukai oleh 

teman sebaya, atau oleh ketenaran yang dimiliki individu dalam kelompok. 

 

Menurutnya, peer group relationship tidak hanya diukur melalui aspek penerimaan dan penolakan saja 
tetapi terdapat aspek lain yang penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur adanya hubungan antara 

individu dengan teman-teman sebayanya (peer group) yaitu pengalaman individu menjadi korban, 

pengecualian di dalam kelompok, dan popularitas individu dalam kelompok sebayanya. 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  
Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data survey dengan 

menyebarkan kuesioner pada responden. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian eksplanasi (explanatory research). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah peer group 

relationship, sedangkan variabel terikat (Y) adalah perilaku social withdrawal. Penelitian ini dilakukan pada 
149 siswa aktif kelas 7 dan 8 yang bersekolah di SMP Kartika IV-10 Surabaya. Teknik sampling yang 

digunakan adalah teknik simple random sampling. Alat ukur dalam penelitian ini disusun oleh penulis, 

yaitu skala peer group relationship sebanyak 36 aitem dengan r=0.895, skala perilaku social withdrawal 

diukur dengan mengadopsi alat ukur milik (Kirani, 2016) sebanyak 34 aitem dengan r=0.907. Analisis 

data dilakukan dengan teknik statistik korelasi Pearson dengan bantuan program SPSS 23.0 for Windows. 
 

 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 08.00-11.00 WIB dan 23 Mei 
2019 pukul 09.30-11.00 WIB. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 dan 8 yang 

bersekolah di SMP Kartika IV-10 Surabaya berjumlah 149 orang. Berdasarkan data yang 
diperoleh, diketahui bahwa subjek berusia 12-14 tahun. Subjek yang berusia 12 tahun berjumlah 

12 orang atau 8,05%, subjek yang berusia 13 tahun berjumlah 48 orang atau 32,2% dan subjek 

yang berusia 14 tahun sebanyak 89 orang atau 59,7%. 
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Berdasarkan hasil pengambilan data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa peer group 

relationship dari subjek penelitian menunjukkan terdapat sebanyak 6 orang berada dalam 
kategori rendah, sebanyak 136 orang dalam kategori sedang, sebanyak 7 orang dalam kategori 

tinggi sehingga hasil menunjukkan ke arah sedang cenderung tinggi. Sementara itu, pada varibel 

social withdrawal diketahui dari subjek penelitian menunjukkan 7 orang dalam kategori rendah, 
sebanyak 137 orang dalam kategori sedang, 5 orang dalam kategori tinggi sehingga hasil 

menunjukkan ke arah sedang cenderung rendah. Kedua fakta ini  menunjukkan bahwa skor 
penilaian responden terhadap seluruh alat ukur penelitian hasilnya x berbeda/berlawanan 

dengan y sehingga sesuai dengan hipotesis di penelitian ini dapat dilanjutkan pada tahap analisis 

data penelitian selanjutnya yaitu statistik deskriptif pada penelitian ini, diantaranya: 

 

Tabel 1. Hasil Uji Analisi Statistik Deskriptif 

Variabel N Min Maks 
Rentang 

Skor 
Mean  

Standar 

Deviasi  
Skewness 

Kurtosi
s 

Peer Group 

Relationship 
149 89 143 112.57 9.513 0,256 0,199 0,531 

Social 

Withdrawal. 
149 36 81 60.21 9.544 -0,102 0,199 -0,529 

 

Jika dilihat dari tabel di atas, hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini dimulai dengan 
perhitungan mean yang merupakan nilai rata-rata (mean) subjek penelitian terhadap salah satu 

variabel. Mean dari variabel Peer Group Relationship adalah 112,57, sedangkan variabel Social 
Withdrawal memiliki mean sebesar 60,21. Standar deviasi menunjukkan jarak penyimpangan 

antar titik dalam sebuah distribusi diukur dari mean data tersebut. Standar deviasi untuk 

variabel Peer Group Relationship adalah 9,513 dan variabel Social Withdrawal sebesar 9,544. 
Rentang nilai didapatkan dari hasil pengurangan antara nilai maksimum dengan nilai minimum 

sebuah variabel. Variabel Peer Group Relationship  memiliki rentang nilai sebesar 89 sampai 143. 
Rentang nilai variabel Social Withdrawal memiliki rentang nilai sebesar 36 sampai 81 (Tabel 1). 

 
Kemudian, peneliti melakukan uji asumsi pada penelitian ini yang terdiri dari uji normalitas dan 

uji linearitas. Berikut merupakan hasil uji normalitas: 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

Test of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Peer Group Relationship 0,085 149 0,011 0,985 149 0,094 

Social Withdrawal 0,075 149 0,042 0,988 149 0,225 

  

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa skor uji normalitas Shapiro-Wilk dari variabel Peer 
Group Relationship  dan Social Withdrawal masing-masing sebesar 0,985 dan 0,988  dengan taraf 

dignifikansi masing-masing sebesar 0,094 dan 0,225 (p>0,05). Hal ini berarti bahwa variabel Peer 

Group Relationship dan Social Withdrawal memiliki distribusi normal. 
 

 

Kemudian, uji asumsi berikutnya yaitu uji linearitas. Berikut merupakan tabel hasil uji linearitas 

pada penelitian ini: 
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Tabel 3. Hasil Uji Linearitas 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Social 

Withdrawal*

Peer Group 

Relationship 

Between 

Groups 

(Combined) 9110.627 38 239.753 6.156 0,000 

Linearity 7458.267 1 7458.267 191.511 0,000 

Deviation 

from 

Linearity 

1652.361 37 44.658 1.147 0,289 

Within Groups 4283.883 110 38.944   

Total 
13394.510 148    

 

Berdasarkan hasil uji linieritas berdasarkan skor F = 191.511 pada taraf signifikansi sebesar 

0.000 (p < 0.05) yang ditunjukkan Tabel 3, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 
variabel Social Withdrawal dan Peer Group Relationship adalah linier. Selanjutnya, dilakukan uji 

korelasi. Berikut merupakan tabel hasil uji korelasi: 
 

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi 
Correlations 

  Peer Group Relationship Social Withdrawal 

Peer Group 

Relationship 

Pearson Correlation 1 -0,746** 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 149 149 

Social Withdrawal Pearson Correlation -0,746** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 149 149 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Dari Tabel 4 di atas diperoleh skor korelasi antara variabel peer group relationship dengan social 

withdrawal sebesar r XY = -0,746 pada taraf signifikansi 0,000 (p < 0,05), artinya  terdapat 
hubungan yang signifikan antara peer group relationship dengan social withdrawal pada remaja 

awal di SMP Kartika IV-10 Surabaya. Dari tabel tersebut juga diperoleh gambaran bahwa 
hubungan yang terjadi antara kedua variabel penelitian bersifat linier negatif. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya perubahan skor pada salah satu variabel akan diikuti oleh perubahan skor 

variabel yang lainnya secara teratur dan terarah namun arahnya berlawanan. Apabila skor 
variabel peer group relationship mengalami kenaikan, maka skor variabel social withdrawal 

mengalami penurunan. Sebaliknya apabila skor variabel peer group relationship mengalami 
penurunan, maka skor variabel social withdrawal mengalami kenaikan. Jadi dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat peer group relationship maka semakin rendah tingkat social 
withdrawal dari subjek penelitian. Sebaliknya semakin rendah tingkat peer group relationship maka 

semakin tinggi tingkat social withdrawal dari subjek penelitian. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara peer group 
relationship dengan perilaku social withdrawal pada remaja awal di SMP Kartika IV-10 Surabaya. 

Hasil deskripsi subjek menyatakan bahwa peer group relationship dari subjek penelitian 
menunjukkan hasil ke arah sedang cenderung tinggi. Sedangkan untuk tingkat social withdrawal 

menunjukkan hasil ke arah sedang cenderung rendah. Kedua fakta ini menunjukkan bahwa skor 
penilaian responden terhadap seluruh alat ukur penelitian hasilnya x berbeda/berlawanan 

dengan y sehingga sesuai dengan hipotesis penelitian ini. Hal inilah yang selanjutnya dapat 

diinterpretasikan peneliti apabila variabel X semain tinggi artinya penerimaan rekan sebaya 
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semakin rendah yang pada akhirnya menyebabkan munculnya social withdrawal (Y) yang semakin 
tinggi. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat hubungan pertemanan teman sebaya 

berarti kemungkinan terjadinya sikap social withdrawal semakin tinggi. 
 

Tingginya tingkat peer group relationship menunjukkan peer acceptance dan popularitas yang tinggi 

dan peer rejection dan kecenderungan menjadi korban yang rendah, sehingga menyebabkan 
remaja mengalami social withdrawal yang rendah. Seorang remaja yang memiliki hubungan 

pertemanan yang baik dengan sebayanya maka ia akan memiliki banyak teman, disukai oleh 
teman-temannya, mudah mencari teman, dikenal oleh temannya, teman-temannya tidak 

keberatan dengan sikapnya dan tidak akan mengalami sering melakukan aktivitas bersama 

dengan teman-temannya sehingga mereka tidak akan mengalami social withdrawal (Rubin, 2009). 

Begitu pula sebaliknya seorang remaja yang  memiliki peer group relationship yang rendah, di 

mana ia mengalami  peer acceptance-nya juga rendah dan peer rejection yang tinggi, maka ia akan 
mengalami social withdrawal yang tinggi. Misalnya seorang remaja mengalami kesulitan dan 

hambatan dalam membangun pertemanan maka  ia akan lebih banyak menyendiri, sering 
memperoleh intimidasi, ejekan, diacuhkan, diabaikan, dan bahkan ditolak oleh teman-teman di 

sekitarnya dan dapat dikatakan ia mengalami social withdrawal. Sebagian besar subjek penelitian 

memiliki tingkat peer group relationship dan social withdrawal responden dalam kategori sedang 

sampai tinggi. Hal ini berarti bahwa, pertama, indikator alat ukur berupa alat ukur peer group 

relationship yang terdiri dari indikator penerimaan dan penolakan, korban, pengecualian dan 
popularitas cukup efektif untuk mengukur tingkat peer group relationship pada remaja di kota 

Surabaya. Indikator-indikator ini sesuai dengan pendapat Rubin (Rubin, Bukowski, & Bowker, 
2015). 

 

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat peer group relationship pada remaja awal dalam 

kategori sedang hingga tinggi, menunjukkan bahwa subjek penelitian memiliki hubungan dengan 

sebaya yang baik. Seperti telah dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Reitz bahwa 
peer group relationship merupakan bentuk hubungan timbal balik dan diharapkan teman sebaya 

dapat menjaga keseimbangan dari hubungan tersebut (Reitz, Zimmermann, Hutteman, Specht, 

& Neyer, 2014). Hasil penelitan juga menyatakan tingkat social withdrawal  dalam kategori 
sedang cenderung ke rendah. Hal ini sejalan dengan pendapat Asendorpf bahwa masih terdapat 

subjek yang mengalami perilaku penarikan diri, menyendiri, pendiam, dan  cenderung menjadi 

penonton terhadap perilaku orang lain (Rubin, 2009). Sedangkan, Social withdrawal merupakan 

sebuah perilaku kesendirian yang muncul secara konsisten pada diri individu ketika bertemu 
dengan teman sebayanya (Rubin, 2009). Remaja yang mengalami social withdrawal adalah 

remaja yang memiliki kecenderungan untuk menarik diri dan lebih nyaman untuk menyendiri 

dari lingkungan sosialnya. Terdapatnya perilaku social withdrawal pada subjek penelitian 
menunjukkan bahwa mereka mengalami konflik emosi. Mereka tidak mampu menjalin 

pertemanan secara baik dengan kelompok sehingga mengalami penolakan atau penghindaran 

dari teman sebaya. Penghindaran dari teman sebaya dapat juga dikatakan sebagai penolakan 

teman sebaya dan ketidakmampuan psikososial (Rubin, 2009). Tingkat social withdrawal dalam 

kategori rendah menunjukkan bahwa sebagian subjek penelitian merasakan perilaku menarik 
diri dalam proses kehidupannya. Oleh karena itu, remaja yang mengalami penarikan diri harus 

segera memperoleh penanganan, mengingat kemungkinan timbulnya dampak negatif pada 
perkembangan psikologis remaja. 
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S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 
mengenai hubungan antara peer group relationship dengan perilaku social withdrawal pada remaja 

awal di SMP Kartika IV-10 Surabaya ialah terdapat hubungan negatif yang signifikan antara peer 

group relationship dengan perilaku social withdrawal pada remaja awal dengan asumsi hipotesis 

ini diterima. Dapat dikatakan bahwa jika remaja memiliki kualitas hubungan teman sebaya yang 
baik maka kecil kemungkinan untuk mengalami penarikan sosial di kelompok sebayanya. 

Sebaliknya, jika remaja memiliki kualitas hubungan teman sebaya yang buruk maka besar 

kemungkinan untuk mengalami penarikan sosial di kelompok sebayanya. Sehingga, remaja yang 
mengalami hal-hal tersebut diharapkan agar mau membuka diri dan bergabung dengan orang 

lain. Remaja bisa melakukan aktivitas yang dilakukan bersama dengan teman-teman sebaya 

seperti mengikuti komunitas yang disukai, mengikuti latihan atau ekstrakurikuler yang diadakan 

oleh sekolah, atau mengikuti ibadah bersama (Rubin, 2009). Selanjutnya, bagi peneliti yang akan 
mengambil topik yang sama dapat mempertimbangkan aspek lain sebagai variabel yang 

mempengaruhi variabel social withdrawal pada remaja awal. Prestasi akademik adalah salah satu 

faktor yang menarik untuk diteliti keterkaitannya dengan social withdrawal karena ditemukan 
adanya fakta di sekolah apabila siswa yang menyukai sekolah adalah siswa yang paling sering 

berada di sekolah dan menjadi bagian dari suatu kelompok teman sebaya, namun bagi siswa 

yang tidak memiliki teman atau tidak tergabung dalam kelompok sebaya akan mengatakan 

bahwa mereka kurang menyukai sekolah dan akan menarik diri secara sosial di sekolah. 
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