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ABSTRAK
Siswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan di sekolah berbasis semi-militer, seringkali mengalami
kesulitan khususnya dalam proses mendapatkan kepuasan. Mereka merasakan kebebasan bergaul di luar
sekolah lebih banyak dibatasi oleh aturan, serta semua kegiatan dilakukan secara terstruktur layaknya
sistem militer. Oleh sebab itu, keadaan yang kurang nyaman dirasakan siswa berdampak pada kepuasaan
bersekolah. Adanya teman sebaya memberikan pengaruh siswa menjadi mudah beradaptasi, merasa
nyaman, dan puas dengan masa studi di lingkungan semi-militer. Selain keberadaan teman sebaya, siswasiswa juga perlu memiliki sikap resilien agar dapat beradaptasi dan bertahan dalam kondisi baru yaitu
lingkungan serta aturan sekolah berbasis semi-militer. Oleh karena itu, siswa perlu memiliki resiliensi
dalam mencapai kepuasan bersekolah. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh dukungan
teman sebaya terhadap kepuasan bersekolah yang dimediasi oleh resiliensi. Subjek dalam penelitian ini
yaitu siswa SMA Taruna Nala berusia 14 tahun sampai 18 tahun yang terdiri dari kelas X, XI, XII. Jumlah
partisipan pada penelitian ini 213 siswa. Pemilihan subyek penelitian menggunakan teknik random
sampling. Analisis yang digunakan adalah teknik korelasi mediated multiple regression melalui software
SPSS versi 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dukungan teman sebaya terhadap
kepuasan bersekolah. Namun, resiliensi tidak memediasi variabel dukungan teman sebaya dan kepuasan
bersekolah.
Kata kunci: Dukungan teman sebaya, Kepuasan bersekolah, Resiliensi

LATAR B ELAKA NG
Pendidikan sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan manusia dapat
memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka yang serta merta akan berpengaruh secara
positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Perkembangan jumlah sekolah dan peserta didik menurut
jenjang pendidikan Tahun Ajaran 2014-2017 mengalami penurunan dan kenaikan dari 98,56% (TA.
2014/2015), 98,96 % (TA. 2015/2016), 98,79% (TA. 2016/2017) (PDSPK Kemendikbud, 2018).
Menurunya presentase pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun
ekternal. Adapun faktor internal meliputi keadaan individu, sedangkan faktor ektsternal meliputi
hubungan orang tua, teman, dan lingkungan sekitar. Hubungan antara dukungan guru terhadap
kebutuhan dasar psikologis, efikasi diri dan tujuan pencapaian menentukan tingkat prestasi akademik
dan kepuasan hidup pada siswa SMP maupun SMA (Diseth, Danielsen, & Samdal, 2012). Persepsi
dukungan sosial dari keluarga, teman sebaya dan guru memprediksi keterlibatan sekolah, keberhasilan
akademik, dan kepuasan dengan sekolah (Gutiérrez, Tomás, Romero, & Barrica, 2017).
Individu yang mengalami kepuasan bersekolah dapat merasakan kenyamanan, meningkatnya prestasi
akademik, dan terjalinnya interaksi sosial yang baik. Tingkat kepuasan bersekolah mempengaruhi
kesejahteraan dan keterlibatan siswa pada sekolah, sehingga berkontribusi pada perkembangan
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psikologis, psikososial dan pendidikan pada siswa (Tian, Liu, & Gilman, 2010). Pada mikrosistem,
penelitian ini mengeksplorasi hubungan persepsi dukungan sosial dengan tingkat kepuasan sekolah
remaja, khususnya dukungan dari orang tua, teman dekat, teman sekelas, dan guru (DeSantis King,
Huebner, Suldo, & Valois, 2007). Hubungan sekolah dan keluarga yang kuat serta tingkat kepuasan
bersekolah yang tinggi memberikan dorongan bagi keberhasilan akademis anak muda di Inggris
(Hampden-Thompson & Galindo, 2017). Kepuasan bersekolah merupakan kontribusi utama pada
kepuasan hidup diantara beberapa subkelompok remaja, termasuk siswa sekolah menengah di Korea
(Parker, Lüdtke, Trautwein, & Roberts, 2012).
Selama masa remaja periode di mana anak-anak perlu diterima oleh kelompok sebaya mereka. Salah
satu hasil penelitian menunjukkan bahwa program dukungan teman sebaya memberi manfaat bagi anakanak yang memiliki masalah keluarga dan sosial, meningkatkan iklim sekolah, dan memberikan pelatihan
keterampilan sosial untuk teman sebaya sendiri. Dukungan sebaya dibangun di atas sumber daya yang
ditawarkan teman secara spontan satu sama lain, dan hal ini dapat terjadi di mana saja, di organisasi
mana pun, di kelompok umur apa pun (Cowie & Wallace, 2000). Remaja yang berasal dari negara
Romania dan Spanyol menunjukkan bahwa kepuasan dengan hidup sebagai siswa lebih baik daripada
kepuasan dengan sekolah (Casas, Bălţătescu, Bertran, González, & Hatos, 2013).
Dukungan otonomi secara universal penting dan bermanfaat bagi remaja di Korea Selatan, negara yang
berbudaya kolektif, serta remaja dari negara-negara Barat yang berbudaya individualistis; yaitu, otonomi
relevan dengan kepuasan hidup dan kepuasan sekolah dimana individu-individu dari negara yang
menghargai, saling ketergantungan dan kewajiban dengan kelompok sosial seseorang (Ferguson, Kasser,
& Jahng, 2011). Orang tua dan teman dianggap sama-sama mendukung oleh anak berusia 9 hingga 15
tahun, tetapi untuk usia 16 hingga 18 tahun, dukungan teman melebihi dukungan orang tua (Bokhorst,
Sumter, & Westenberg, 2010). Dukungan teman sebaya mempunyai kontribusi dalam menciptakan
kepuasan dalam lingkungan terutama lingkungan sekolah.
Status kewarganegaraan (sistem makro) dapat memengaruhi lingkungan sosial remaja yang terdiri dari
keluarga dan sekolah mereka (sistem mikro) dan dengan demikian memengaruhi kepuasan hidup remaja
dan kepuasan sekolah (Ferguson dkk., 2011). Dukungan teman sebaya mempengaruhi kondisi individu
pada lingkungan sekolah. Ketika individu tumbuh lebih matang secara psikologis, maka hubungan remaja
dengan teman-teman mereka tumbuh dalam kualitas yang lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga dapat
memberikan dukungan emosional satu sama lain (Bokhorst dkk., 2010). Interaksi yang hangat dengan
teman-teman di kelas dapat menciptakan iklim yang nyaman dan memenuhi kebutuhan akan perlunya
keterkaitan satu sama lain (Ciani, Middleton, Summers, & Sheldon, 2010; Furrer & Skinner, 2003; Martin
& Dowson, 2009). Hal tersebut dapat mempengaruhi individu pada kepuasan bersekolah.
Anak berusia 16-18 tahun cenderung mendapatkan dukungan lebih banyak dari teman-teman mereka
daripada orang tua mereka (Bokhorst dkk., 2010). Salah satu faktor di dalam resiliensi yaitu faktor
eksternal yang meliputi teman sebaya, keluarga, sekolah dan masyarakat. Adapun faktor internal
meliputi kualitas pribadi seperti pemberdayaan, kontrol diri, kemanjuran diri dan kekuatan pribadi
(Brownlee dkk., 2013). Pada faktor eskternal resiliensi yang menekankan pada teman sebaya,
berkontribusi memberikan pengaruh yang besar pada individu di lingkungan yang luas terutama di
lingkungan sekolah. Apabila individu mampu bertahan dan berhasil dengan baik dalam beradaptasi dari
keadaan yang sulit, trauma masa lalu atau saat ini, maka individu mempunyai sikap resilien (Brownlee
dkk., 2013). Resiliensi menghasilkan dan mempertahankan sikap positif untuk digali. Pada saat individu
pada kondisi yang sulit atau tertekan dengan keadaan sekolah, ada dua pilihan individu bertahan dan
beradaptasi atau menyerah dan membuat masalah baru. Adanya dukungan teman sebaya sikap resilien
yang dimiliki individu menjadi lebih meningkat atau menjadi menurun.

257

Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

Fenomena yang ada di SMAN-NALA adalah sekolah berbasis semi-milliter dimana semua siswa
diwajibkan tinggal di asrama. SMAN-NALA merupakan sekolah favorit yang didambakan oleh semua
siswa. Siswa yang bersekolah di SMAN-NALA berasal dari seluruh Indonesia. Tidak sedikit siswa yang
akan masuk di sekolah tersebut mempunyai perspektif tersendiri, sehingga siswa yang sudah masuk
disekolah tersebut mengalami shock atau belum siap menerima lingkungan baru dan sistem pendidikan
di lingkungan semi-militer. Peran orang tua ikut andil ketika anak tidak ingin bersekolah di tempat semimiliter, orang tua memaksa kehendak dan keinginaanya kepada anak mereka untuk masuk bisa
bersekolah di sekolah semi-militer. Sehingga anak merasakan ketidaknyamanan karena kondisi di
sekolah asrama berbeda dengan kondisi dirumah mereka, yang akhirnya tidak jarang membuat siswa
merasa tertekan, stres, memberontak, merasa kebebasanya dalam bergaul dibatasi, semua kegiatan
dilakukan secara terstruktur layaknya sistem militer dari perilaku yang kecil sampai yang besar seperti
cara makan, cara menyapa guru, pamong, teman sebaya dan kakak kelas sampai keluar asrama mereka
diperlakukan layaknya seperti calon militer dan banyak aturan yang harus dipatuhi lainnya.
Dampak yang ditimbulkan pada fenomena tersebut seperti kabur dari asrama, berkelahi dan mengalami
stress. Perubahan tersebut tidak jarang menimbulkan berbagai masalah bagi remaja yang tidak mampu
untuk beradaptasi, selain itu ada juga faktor yang mempengaruhi kondisi emosi remaja yang masih labil.
Tekanan serta stres akibat perubahan pada masa remaja tersebut dapat menimbulkan tingkah laku
abnormal. Tingkah laku seperti ini sulit untuk mendukung kesejahteraan, perkembangan serta
pemenuhan masa remaja. Salah satu contohnya adalah seperti mengalami depresi karena tertekan.
Tingkah laku abnormal seperti ini akan mempengaruhi kemampuan remaja untuk dapat berfungsi secara
efektif (Barbara & Amanda, 2013).
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian mengenai dukungan teman sebaya dan resiliensi dirasa
penting guna mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam kepuasan sekolah yang telah terjadi di
SMAN Taruna Nala Jawa Timur. Oleh karena itulah, penulis merasa tertarik untuk mengetahui peran
dukungan teman sebaya dan resiliensi terhadap kepuasan sekolah siswa di SMAN Taruna Nala Malang.
Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian ini dengan judul teman sebaya dan kepuasan bersekolah
yang dimediasi oleh resiliensi terhadap siswa di SMAN Taruna Nala Jawa Timur. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan teman sebaya dengan kepuasan bersekolah yang
dimediasi oleh resiliensi.
TINJ AUAN PUSTAKA
Kepuasan Bersekolah
Kepuasan hidup bagian dari dimensi kognitif kesejahteraan subyektif (SWB), dalam masa dewasa baru
muncul dan memperkenalkan beberapa faktor individu yang dapat mempengaruhinya (Dwivedi &
Rastogi, 2017). SWB memiliki struktur tiga komponen: kepuasan hidup, pengaruh positif dan pengaruh
negatif (Arthaud-Day, Rode, Mooney, & Near, 2005). Kepuasan hidup sebagai komponen kognitif dari
kebahagiaan (Pavot & Diener, 1993). Kepuasan bersekolah adalah dimensi dari kepuasan hidup untuk
remaja dan merupakan salah satu indikator penting dari kecocokan pendidikan dan penyesuaian afektif.
Penggambaran kepuasan bersekolah sebagai evaluasi perilaku individu dari persepsi kualitas hidup di
sekolah (Baker, Dilly, Aupperlee, & Patil, 2003). Kepuasan bersekolah didefinisikan sebagai penilaian
kognitif subyektif anak terhadap kualitas kehidupan sekolah (Baker, 1998).
Dukungan tema sebaya
Sistem dukungan teman sebaya mensyaratkan bahwa dukungan rekan harus terampil dalam komunikasi,
harus dapat mendengarkan secara aktif orang lain, dan harus mengadopsi pendekatan pemecahan
masalah terhadap kesulitan orang lain. Dukungan teman sebaya baik formal atau informal, cenderung
menggabungkan keterampilan dasar mendengarkan, empati, pendekatan pemecahan masalah dan
kesediaan untuk mengambil peran pendukung (Cowie & Wallace, 2000).
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Resiliensi
Resiliensi adalah “kemampuan individu untuk beradaptasi dengan sukses dalam menghadapi stres akut,
trauma, atau kesulitan kronis, mempertahankan atau cepat mendapatkan kembali kesejahteraan
psikologis dan homeostasis fisiologis” (Rose, Rouhani, & Fischer, 2013). Dalam pengertian ini, resiliensi
sangat kontras dengan konsep kompetensi dan kesejahteraan (Masten, 2001; Masten & Coatsworth,
1998). Ketahanan dikembangkan menjadi faktor-faktor berikut: (1) anak disediakan fasilitas di lingkunan
sekitar (misalnya, akses ke kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan; hubungan kepercayaan), (2)
diperoleh oleh anak (misalnya, kontrol impuls; keterampilan intelektual), dan (3) dikembangkan di dalam
anak (misalnya, rasa dicintai; otonomi) (Grotberg, 1995).
Menurut Jowkar, Friborg, dan Hjemdal (2010), studi tentang resiliensi bersifat integratif dan memeriksa
kerentanan, stres, risiko terhadap kesehatan mental (seperti: kekuatan dan faktor pelindung), dan
bersifat pencegahan. Ketangguhan sebagai sifat penting yang dapat dibangun oleh siswa. Konstruk ini
melibatkan kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan untuk mencapai tujuan dalam menghadapi
rintangan (Connor & Davidson, 2003)
Dukungan Temanb Sebaya , Resiliesi dan Kepuasan Bersekolah
Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa dukungan teman sebaya berkaitan dengan kepuasan
bersekolah. Ketika individu merasa puas dengan sekolahnya, pasti adanya pengaruh baik dari eksternal
(teman sebaya) dan faktor internal (resiliensi). Dalam hal ini, sistem dukungan teman sebaya
mensyaratkan bahwa dukungan rekan harus terampil dalam komunikasi, dapat mendengarkan secara
aktif orang lain, dan mengadopsi pendekatan pemecahan masalah terhadap kesulitan orang lain (Cowie
& Wallace, 2000). Sistem pendukung sebaya baik formal atau informal, cenderung menggabungkan
penggunaan keterampilan mendengarkan dasar, empati untuk seseorang dengan kesulitan sosial atau
emosional, pendekatan pemecahan masalah untuk kesulitan antarpribadi dan kesediaan untuk
mengambil peran yang mendukung (Cowie & Wallace, 2000).
Pada saat individu dapat mencapai kepuasan bersekolah maka faktor internal berperan. Individu akan
mempertahankan dirinya pada kondisi yang buruk. Resiliensi adalah “kemampuan individu untuk
beradaptasi dengan sukses dalam menghadapi stres akut, trauma, atau kesulitan kronis,
mempertahankan atau cepat mendapatkan kembali kesejahteraan psikologis dan homeostasis fisiologis”
(Rose dkk., 2013). Individu yang mampu bertahan dalam kondisi buruk maka, dapat mencapai kepuasan
bersekolah yang diinginkan. Kepuasan telah diuraikan untuk mencerminkan kepuasan individu dalam
domain kehidupan yang ada secara khusus dan penting dalam kehidupan anak-anak dan remaja yang
meliputi diri, teman, keluarga, sekolah, dan lingkungan hidup (Terry & Huebner, 1995).
Hipotesis
Adapun hipotesi dari penelitian ini sebagai berikut:
Resiliensi

Dukungan
Teman Sebaya
H1

Kepuasan
Bersekolah

: Terdapat pengaruh langsung dukungan teman sebaya terhadap kepuasan

bersekolah.
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H2

: Terdapat pengaruh dukungan teman sebaya terhadap resiliensi.

H3

: Terdapat pengaruh resiliensi terhadap kepuasan bersekolah.

H3

: Terdapat pengaruh dukungan teman sebaya, resiliensi dan kepuasan bersekolah.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini dirancang menggunakan metode kuantitatif. Metode ini berdasarkan korelasi, yaitu untuk
mengetahui hubungan antara variabel dan dikaitkan dengan teori. Variabel yang digunakan yaitu,
dukungan teman sebaya (variebel X), kepuasan versekolah (variabel Y), resiliensi dan (varaibel mediasi).
Instrumen Penelitian
Dukungan Temana Sebaya
Dukungan teman sebaya secara operasional didefinisikan sebagai dukungan teman sebaya yang
mempunyai rasa empati, kemampuan berelasi, keterampilan dalam berkomunikasi, mendengarkan
secara aktif, memberikan cara untuk menyelsaikan masalah ketika teman mengalami kesulitan dan
mengalami keadaan suka maupun dukaPengukuran dalam variabel dukungan teman sebaya ini
menggunakan menggunakan alat ukur (MPSS) Multidimensional Scale of Perceived Social Support
sejumlah 12 aitem Zimet GD, dkk (1988) yang telah diadaptasi sesuai dengan karateristik penelitian.
Skala berbentuk ini skala Likert yang mempunyai rentang skor 1 sampai 4 empat dengan alternatif
jawaban, SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Reliabelitas skala
ini sebesar 0,874, dari 12 item dengan contoh pernyataan “Teman-teman sekolah ada didekat saya,
ketika saya membutuhkan mereka”.
Kepuasan Bersekolah
Kepuasan bersekolah yang secara operasional didefinisikan sebagai kepuasan sekolah yang dirasakan
individu terkait dengan hubungan intrapersonal, interpesonal seperti teman, keluarga, dan kondisi
lingkungan sekolah. Pengukuran dalam variabel kepuasan bersekolah ini menggunakan Multidimensional
Students’ Life Satisfaction Scale (Huebner, 1994) yang telah disesuikan dengan karateristik penelitian.
Skala ini berbentuk skala Likert yang mempunyai rentang skor 1 sampai 4 dengan alternatif jawaban,
SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Alpha dari skala kepuasan
bersekolah sebesar 0,898 dari 35 item, dengan contoh pernyataan “Saya suka berada di sekolah”.
Resiliensi
Resiliensi secara operasional didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk beradaptasi seperti
keadaan tenang, bersabar, mengendalikan diri dari pengaruh negatif, dan tetap teguh dari suatu tekanan
ataupun situasi sulit, kemudian menganalisa penyebah masalah yang dialami, memecahkan masalah,
bersikap optimis terhadap kondisi yang dialaminya. Pengukuran resiliensi ini menggunakan The ConorDavidson Resilience Scale (CD-RISC) sejumlah 25 aitem (Connor & Davidson, 2003). Skala Likert
digunakan dalam skala CD-RISC ini dengan alternatif jawaban ‘Sangat Tidak Stuju (STS)’ yang memiliki
skor 1 hingga ‘Sangat Setuju (SS)’ dengan skor 5. Salah satu aitem dalam skala yaitu “Saya mudah
beradaptasi terhadap perubahan”. Skala CD-RISC yang digunakan dalam penelitian sudah diterjemahkan
ke dalam Bahasa Indonesia (Anggraheni, 2017) dengan α = 0.877 dari 21 item.
Subyek Penelitian
Penelitian menggunakan subyek siswa yang tinggal di asrama SMAN Taruna Nala, yang bertempat di
Tlogowaru, Malang. Sekolah ini menggunakan kurikulum bela negara dan kemaritiman dalam proses
belajar mengajar dan kegiatan di asrama. Subjek yang berpartisipasi sejumlah 213. Subjek terdiri atas
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kelas X, XI dan XII dengan usia 14 tahun sampai 18 tahun. Secara etnis subjek berasal dari Suku Jawa,
Bali, Batak, Betawi, Madura, Minang, Melayu, Sunda, Tionghoa. Pemilihan subyek menggunakan teknik
random sampling. Teknik random sampling merupakan pengambilan sampel dilakukan secara acak pada
populasi (Creswell, 2015).
Prosedur Penelitian
Peneliti menyiapkan dan menyusun blue print sebagai acuan untuk alat pengumpulan data berupa
kuesioner, kemudian diperbanyak dan disebarkan pada responden yang telah ditentukan sebelumnya.
Peneliti melakukan try out terpakai dengan skala dukungan teman sebaya, kepuasan bersekolah, dan
resiliensi. Selanjutnya siswa dikumpulkan dalam satu tempat dan mengisi kuisioner dalam satu waktu.
Penelitian ini dilakukan secara klasikal menggunakan paper based scale dengan seluruh subjek.
Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik korelasi mediated multiple regression melalui software SPSS versi
22 untuk menguji hipotesis. Hasil dari uji hipotesis ini akan menunjukkan peran resiliensi yang memediasi
dukungan teman sebaya dan kepuasan bersekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Deskriptif
Tabel 2 Mean dan SD Variabel
Variabel
Mean
SD
Dukungan Teman Sebaya
40,587
4,547
Resiliensi
102,315
8,686
Kepuasan Bersekolah
128,761
10,987
Dukungan teman sebaya memiliki skor rata-rata 40,587 (skor antara 1-5), yang artinya bahwa dukungan
teman sebaya yang dialami siswa berada dalam kategori tinggi (SD= 4,547). Resiliensi memiliki skor ratarata 102,315 (skor antara 1-10), yang artinya bahwa resiliensi yang dialami siswa berada dalam ketegori
tinggi (SD= 8,686). Kepuasan bersekolah memiliki skor rata-rata 128,761 (skor antara 1-15), yang
artinya bahwa kepuasan bersekolah yang dialami siswa berada dalam ketegori tinggi (SD=10,987).
Uji Hipotesis
Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis
Pengaruh antar variable
Pengaruh dukungan teman sebaya terhadap
kepuasan bersekolah (c’)
Pengaruh dukungan teman sebaya terhadap
resiliensi (a)
Pengaruh resiliensi terhadap kepuasan bersekolah
(b)
Dukungan teman sebaya terhadap kepuasan
bersekolah dimediasi resiliensi (a*b)
Catatan *p<0,05

Β
0,853*

Sig./p
0,000

R2
0,364

0,156*

0,000

0,029

0,824*

0,000

0,418

0,0491*

0,418

0,050

Pengaruh Dukungan Teman Sebaya Terhadap Kepuasan Bersekolah
Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa dukungan teman sebaya secara signifikan berpengaruh
secara langsung (direct effect) terhadap kepuasan bersekolah (β=0,853;p=0,000). Hipotesis 1 dapat
diterima yang artinya semakin tinggi dukungan teman sebaya maka semakin tinggi pula kepuasan
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bersekolah yang dialami siswa. Sebaliknya, semakin rendah dukungan teman sebaya semakin rendah pula
kepuasan bersekolah yang dialami siswa. dukungan teman sebaya memberikan sumbangan kepada
kepuasan bersekolah sebesar 36,4% (R2=0,364).
Pengaruh dukungan teman sebaya terhadap resiliensi
Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa dukungan teman sebaya secara signifikan berpengaruh
positif terhadap resiliensi (β=0,156;p=0,000). Hipotesis 2 dapat diterima yang artinya semakin tinggi
dukungan teman sebaya semakin tinggi pula resiliensi pada siswa. Sebaliknya, semakin rendah dukungan
teman sebaya semakin rendah pula risiliensi pada siswa. Dukungan teman sebaya memberikan
sumbangan kepada resiliensi sebesar 3% (R2=0,029).
Pengaruh resiliensi terhadap kepuasan bersekolah
Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa resiliensi secara signifikan berpengrauh positif
terhadap kepuasan bersekolah (β = 0,824; p = 0,000). Hipotesis 3 dapat diterima yang artinya semakin
tinggi resiliensi maka semakin tinggi pula kepuasan bersekolah. Sebaliknya, semakin rendah resiliensi
maka semakin rendah pula kepuasan bersekolah siswa. Resiliensi memberikan sumbangan kepada
kepuasan bersekolah sebesar 41,8% (R2=0,418).
Pengaruh Dukungan Teman Sebaya terhadap Kepuasan Bersekolah yang Dimediasi Oleh
Resiliensi
Bagan 1. Hasil Uji Hipotesis Mediasi Resiliensi pada Hubungan Dukungan Teman Sebaya dan Kepuasan
Bersekolah
a*b = 0.0491

a=0.156

Dukungan Teman
Sebaya

Resiliensi

b=.0,824

Kepuasan bersekolah

c’= 0.853

Hasil analisa terhadap hipotesis 4 menunjukkan bahwa dukungan teman sebaya berpengaruh negatif
terhadap kepuasan bersekolah yang dimediasi oleh resiliensi (indirrect effect β= 0,0491;p=0,418). Hal
ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 ditolak. R2=0,050 artinya dukungan teman sebaya yang dimediasi
oleh resiliensi dapat memberikan sumbangan sebesar 5% terhadap kepuasan bersekolah. Sehingga dapat
dikatakan bahwa resiliensi tidak memediasi antara dukungan teman sebya dengan kepuasan bersekolah
.
Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa dukungan teman sebaya secara berpengaruh secara
langsung (direct effect) terhadap kepuasan bersekolah yang artinya semakin tinggi dukungan teman
sebaya maka semakin tinggi pula kepuasan bersekolah yang dialami siswa. Sebaliknya, semakin rendah
dukungan teman sebaya semakin rendah pula kepuasan bersekolah yang dialami siswa. Hasil kedua, yaitu
dukungan teman sebaya juga berpengaruh terhadap resiliensi yang artinya semakin tinggi dukungan
teman sebaya semakin tinggi pula resiliensi pada siswa. Sebaliknya, semakin rendah dukungan teman
sebaya semakin rendah pula risiliensi pada siswa. Hasil ketiga, yaitu resiliensi berpengaruh terhadap
kepuasan bersekolah yang artinya semakin tinggi resiliensi maka semakin tinggi pula kepuasan
bersekolah siswa. Sebaliknya, semakin rendah resiliensi maka semakin rendah pula kepuasan bersekolah
siswa. Hasil keempat, dukungan teman sebaya yang dimediasi oleh resiliensi tidak memediasi kepuasan
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bersekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa resiliensi tidak memediasi antara dukungan teman sebaya
dengan kepuasan bersekolah. Kategorisasi tiga variabel dari siswa kelas X, XI, XII yaitu sebagai berikut:
Diagaram Dukungan Teman Sebaya
Tinggi
0%

Rendah
37%

Tinggi
Sedang
63%

Sedang
Rendah

Diagram 1. Kategorisasi dukungan teman sebaya
Hasil dari diagram di atas menjelaskan bahwa dukungan teman sebaya pada kategori tinggi berjumlah 0
siswa, kategori sedang berjumlah 135 siswa, dan kategori rendah berjumlah 78 siswa.

Diagram Resiliensi
Tinggi ; 2%
Rendah; 1%
Tinggi
Sedang
Rendah
Sedang; 97%

Diagram 2. Kategorisasi resieliensi
Hasil dari diagram di atas menjelaskan bahwa resiliensi pada kategori tinggi berjumlah 5 siswa, kategori
sedang berjumlah 206 siswa, dan kategori rendah berjumlah 2 siswa.
Diagram Kepuasan bersekolah
Rendah Tinggi
18%
0%
Tinggi
Sedang
Rendah

Sedang
82%

Diagram 3. Katergorisasi kepuasan bersekolah
Hasil dari diagram di atas menjelaskan bahwa kepuasan bersekolah pada kategori tinggi berjumlah 0
siswa, kategori sedang berjumlah 174 siswa, dan kategori rendah berjumlah 39 siswa.
Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dukungan teman sebaya terhadap kepuasan
bersekolah. Para siswa yang berada di SMAN Taruna Nala saat ini telah menemukan teman yang saling
mensupport satu dengan lainnya. Mereka telah menemukan rekan seperjuangan dalam menjalani
pendidikan di SMAN Taruna Nala yang mana sekolah ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Sistem
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dukungan teman sebaya mensyaratkan bahwa dukungan rekan terampil dalam komunikasi, dapat
mendengarkan secara aktif orang lain, dan mengadopsi pendekatan pemecahan masalah terhadap
kesulitan orang lain (Cowie & Wallace, 2000). Peran teman sebaya sangatlah penting dalam menciptakan
kepuasan bersekolah. Mempertimbangkan konteks budaya dan sosial dari dukungan yang dirasakan
teman sebaya, keterlibatan siswa dalam kegiatan akademik, dan variabel kepuasan hidup adalah penting,
karena bagaimana dan apa yang dipikirkan siswa dapat dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial di
mana mereka hidup (Samaras & Gismondi, 1998).
Dukungan teman sebaya mempunyai peran dalam menentukan resiliensi individu. Ketika individu
memiliki dukungan teman sebaya dalam lingkup sekolah dan asrama, hubungan individu satu dengan yang
lainnya semakin erat, menciptakan rasa empati, kerjasama, dan toleransi. Dalam hal ini, sistem dukungan
teman sebaya mensyaratkan bahwa dukungan rekan harus terampil dalam komunikasi, dapat
mendengarkan secara aktif orang lain, dan mengadopsi pendekatan pemecahan masalah terhadap
kesulitan orang lain (Cowie & Wallace, 2000). Dukungan teman sebaya memberikan pengaruh pada
resiliensi siswa, sehingga mereka merasakan dampak yang positif.
Adanya penghargaan, dorongan, kepedulian dan nasehat dari teman sebaya sebagai individu yang
memiliki pengaruh kuat bagi remaja, akan membuat remaja tersebut lebih mudah beradaptasi terhadap
berbagai permasalahan remaja walaupun dengan kondisi berada di sekolah yang berbasis asrama, dan
bisa disebut remaja yang resilien. Faktor yang mempengaruhi resiliensi bukan berasal dari teman sebaya
saja namun (Sun & Stewart, 2007) faktor yang mempengaruhi resiliensi berasal dari internal dan
eksternal. Faktor internal yang berpengaruh pada resiliensi, terdiri atas kerjasama dan komunikasi, selfesteem, empati, help seeking behavior, dan aspirasi, sedangkan faktor eksternal adalah dukungan
keluarga, sekolah, masyarakat, autonomy experience, dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler.
Pada kondisi siswa yang mampu mempertahankan dirinya dalam kondisi buruk dengan bersikap tenang,
sabar, mampu mengontrol diri dari hal negatif, dan bersikap teguh. Ketika siswa dapat mempertahankan
dirinya dalam situasi yang buruk mereka akan mendapatkan kepuasan hidup terutama kepuasan sekolah.
Ketangguhan sebagai sifat penting yang dapat dibangun oleh siswa. Konstruk ini melibatkan kemampuan
untuk mengatasi kesulitan dan untuk mencapai tujuan dalam menghadapi rintangan (Connor &
Davidson, 2003)
Dalam penelitian ini siswa yang mempunyai dukungan teman sebaya dapat mencapai kepuasan
bersekolah tanpa harus merasakan resiliensi. Variabel resiliensi dalam penelitian ini membuktikan
sebagai other x. Ketika siswa mendapatkan dukungan teman sebaya, mereka merasakan hal yang cukup
untuk mencapai kepuasan bersekolah. Faktor budaya juga mempengaruhi kepuasan bersekolah dimana
siswa yang berada di asrama semi-militer hanya membutuhkan dukungan teman sebaya (faktor
ekstrenal) dibandingkan faktor internal (resiliensi). Subyek penelitian ini juga berasal dari berbagai suku
yang berbeda seperti: Jawa, Melayu, Madura, Batak, Betawi, Tionghoa, sehingga budaya dan persepsi
setiap siswa juga berbeda dalam memahami resiliensi dalam penelitian ini.
SIM PULAN
Dukungan teman sebaya berpengaruh negatif terhadap kepuasan bersekolah yang dimediasi oleh
resiliensi, yang artinya resiliensi tidak memediasi hubungan dukungan teman sebaya dengan kepuasan
bersekolah. Sehingga, resiliensi dikatakan bukan mediator melainkan other x. Untuk penelitian
selanjutnya dapat membandingkan subjek penelitian dari berbeda sekolah, satu sekolah berbasis semimiliter dan satu sekolah umum. Peneliti juga dapat membandingkan gender, tingkat kelas, kondisi
keluarga, status pendidikan dan pekerjaan orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkembangan
terkait dengan penelitian dari berbagai cabang ilmu psikologi meliputi psikologi pendidikan, psikologi
sosial, cultural psychology, dimana dapat di sesuikan dengan berkembanganya revolusi industri 5.O
atatau 6.O.
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