
48

BAB II

INTENSITAS MENGAKSES MEDIA SOSIAL YOUTUBE,

INTENSITAS KOMUNIKASI PEER GROUP, DAN PRESTASI

BELAJAR SISWA

Temuan penelitian akan diuraikan dalam bab ini untuk mengetahui hasil dari

jawaban responden terkait pertanyaan yang telah disusun peneliti untuk mengetahui

Intensitas Mengakses Media Sosial Youtube dan Intensitas Komunikasi Peer Group

terhadap Prestasi Belajar Siswa di Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini

berjumlah 100 orang dengan kriteria usia 15-19 tahun dan mengakses media sosial

Youtube.

2.1 Identitas Responden Penelitian

Berisi tentang uraian dari deskripsi responden untuk mengetahui latar

belakang resonden yang meliputi nama, jenis kelamin dan juga usia. Data dalam

penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti dari 100 responden dengan kriteria yang

telah ditetapkan sebelumnya.



2.1.1 Jenis Kelamin Responden

Pemetaan Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan pengambilan data di lapangan secara

diperoleh responden berjumlah 100 orang. Responden didomi

kelamin perempuan yaitu sebanyak 58 orang atau 58%, sedangkan responden

dengan jenis kelamin laki

Jenis Kelamin Responden

Diagram 2.1.1

Pemetaan Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan pengambilan data di lapangan secara accidental sampling

diperoleh responden berjumlah 100 orang. Responden didomi

kelamin perempuan yaitu sebanyak 58 orang atau 58%, sedangkan responden

dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 42 orang atau 42%.
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Pemetaan Responden berdasarkan Jenis Kelamin

accidental sampling

diperoleh responden berjumlah 100 orang. Responden didominasi oleh jenis

kelamin perempuan yaitu sebanyak 58 orang atau 58%, sedangkan responden

laki yaitu sebanyak 42 orang atau 42%.
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2.1.2 Usia Responden

Diagram 2.1.2

Usia Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia responden bervariasi yaitu

mulai dari usia 15 tahun sampai dengan 19 tahun. Mayoritas siswa perempuan

dan laki-laki berusia 16 tahun. Jika dilihat berdasarkan kelas, siswa yang

berusia 16 tahun rata-rata duduk di kelas 11. Hal ini menandakan bahwa,

responden baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 16 tahun dan rata-

rata duduk di kelas 11, memiliki aktivitas penggunaan Youtube yang tinggi.

Penggunaan Youtube yang tinggi di kalangan kelas 11 bisa disebabkan karena

aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah hingga pekerjaan rumah (PR).
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2.2 Variabel Intensitas Mengakses Media Sosial Youtube

Variabel intensitas mengakses media sosial Youtube mempunyai 2 indikator,

yaitu frekuensi mengaksesYoutube dalam sehari dan durasi total mengakses Youtube

dalam sehari. Responden yang dipilih dalam penelitian ini harus memenuhi syarat

yaitu setiap responden harus pengguna media sosial Youtube.

2.2.1 Frekuensi Mengakses Media Sosial Youtube dalam Sehari

Diagram 2.2.1.1

Frekuensi Mengakses Youtube

Diagram di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar responden

mengakses media sosial Youtube rata-rata 0-4 kali dalam sehari. Aktifitas

frekuensi bermain biasanya terjadi pada malam hari atau sore selepas mereka

pulang sekolah.
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5-8 kali, 29
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2.2.2 Durasi Mengakses Media Sosial Youtube dalam Sehari

Diagram 2.2.2

Durasi Mengakses Youtube

Berdasarkan diagram diatas, diketahui bahwa mayoritas

respondensebanyak 57 siswa menyatakan bahwa mereka menghabiskan waktu

kurangselama 1-2 jam dalam sehari untuk mengakses media sosial Youtube.

Alasan lamanya mengakses Youtube disebabkan banyak materi yang ingin

mereka lihat, namun sebagian besar menuturkan karena Youtube menarwakan

tayangan yang sifatnya serial dan saling berkaitan antara tema yang satu

dengan tema yang lain.

2.2.3 Kategorisasi Intensitas Mengakses Media Sosial Youtube

Dari data yang ada, maka varibel X1 dapat dikelompokkan menjadi 4

kelas kategori berdasarkan hasil skor yang responden miliki diantaranya

sebagai berikut:

1-2 jam, 57

3-4 jam, 36

5-6 jam, 7

7-8 jam, 0

1-2 jam 3-4 jam 5-6 jam 7-8 jam
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Melalui kategorisasi yang telah

mayoritas siswa mengakses media sosial Youtube sebanyak 0

1-4 kali selama 1

9-12 kali selama 5

Responden yang memiliki skor nilai interval 1

kategori intensitas mengakses media sosial Youtu

0-4 kali selama 1-2 jam

Responden yang memiliki skor nilai interval 15

kategori intensitas mengakses media sosial Youtube sebanyak

5-8 kali selama 3-4 jam

Responden yang memiliki skor nilai interval 29

kategori intensitas mengakses media sosial Youtube sebanyak

9-12 kali selama 5-6 jam

Responden yang memiliki skor nilai interval 43

kategori intensitas mengakses media sosial Youtube sebanyak

lebih dari 12 kali selama 7-8 jam

Melalui kategorisasi yang telah diketahui, diperoleh hasil

mayoritas siswa mengakses media sosial Youtube sebanyak 0

68%

23%

6%
3%

4 kali selama 1-2 jam 5-8 kali selama 3-4 jam

12 kali selama 5-6 jam Lebih dari 12 kali selama 7-8 jam
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Responden yang memiliki skor nilai interval 1-14 tergolong

kategori intensitas mengakses media sosial Youtube sebanyak

Responden yang memiliki skor nilai interval 15-28 tergolong

kategori intensitas mengakses media sosial Youtube sebanyak

Responden yang memiliki skor nilai interval 29-42 tergolong

tas mengakses media sosial Youtube sebanyak

Responden yang memiliki skor nilai interval 43-55 tergolong

kategori intensitas mengakses media sosial Youtube sebanyak

diketahui, diperoleh hasil bahwa

mayoritas siswa mengakses media sosial Youtube sebanyak 0-4 kali dan

8 jam
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selama 1-2 jam dalam sehari.Durasi siswa mengakses Youtube hanya selama

1-2 jam saja bisa disebabkan karena Youtube bukanlah media sosial yang

dapat digunakan sebagai media komunikasi seperti LINE atau Whatsapp.

Untuk frekuensi mengakses youtube dapat disebabkanYoutube menyediakan

banyak materi yang ingin mereka lihat, dan tayangan yang mereka

lihatbersifat serial dan saling berkaitan antara tema yang satu dengan tema

yang lain.

2.3 Variabel Intensitas Komunikasi Peer Group

Variabel Intensitas Komunikasi Peer Group terdiri atas 20 buah pertanyaan

yang bertujuan untuk melihat bagaimana komunikasi peer group kalangan siswa

SMA di Yogyakarta yang berumur 15-19 tahun yang menjadi sampel dalam

penelitian ini.
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2.3.1 Menceritakan Masalah Diluar Studi dengan Peer Group

Diagram 2.3.1.1

Menceritakan Masalah Diluar Studi

Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa, mayoritas responden

yaitu sebanyak 41 orang berada di kategori sering dalam hal menceritakan

masalah di luar studi dengan teman sebaya. Masalah di luar studi yang

biasanya diceritakan dengan teman sebaya adalah masalah hobi, ketertarikan

dengan lawan jenis, makanan favorit, vloger Youtube favorit, bahkan film

favorit. Tingkat keseringan ini merupakan salah satu indikator komunikasi

peer group yaitu berupa keterbukaan siswa dengan teman sebayanya, yakni

jujur dan terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi.

Tidak Pernah
1%

Jarang
40%

Sering
41%

Selalu
18%

Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
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2.3.2 Memiliki Teman yang Seusia

Diagram 2.3.2.1

Memiliki Teman Seusia

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa, mayoritas responden

yakni 60% mengaku memiliki teman sebaya lebih dari 20 orang. Alasan siswa

memiliki teman sebaya lebih dari 20 bisa disebabkan karena setiap hari saat

pelajaran sekolah bersama mereka, mulai dari mengawali pelajaran sampai

mengakhiri pelajaran. Satu kelas dalam sekolah terdiri dari 30-40 siswa,

separuh dari jumlah siswa di kelas tersebut memiliki kedekatan atau

keakraban dengan siswa yang bersangkutan. Misalnya, karena pernah satu

kelas sejak kelas 10 atau 11, pernah satu sekolah saat duduk di SD atau SMP,

selalu berkelompok dengan kelompok tersebut, selalu berdiskusi tentang mata

pelajaran denga kelompok tersebut.

Kurang dari 5
2% 5 sampai 10

18%

10 sampai 20
20%

Lebih dari 20
60%

Kurang dari 5 5 sampai 10 10 sampai 20 Lebih dari 20
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2.3.3 Merasa Hubungan Pertemanan Lebih Penting Dibandingkan

Hubungan Dengan Keluarga

Diagram 2.3.3.1

Merasa Hubungan Pertemanan Lebih Penting Dibandingkan Hubungan

Dengan Keluarga

Berdasarkan diagram, mayoritas responden merasa hubungan keluarga

tetap lebih penting dibandingkan teman atau kelompoknya dengan jumlah

51%. Selain itu, terdapat 33 responden yang merasa bahwa teman lebih

penting dibandingkan dengan keluarga. Hal ini dapat menjelaskan bahwa

untuk beberapa orang, teman atau kelompoknya memiliki kontribusi yang

penting bagi mereka sehingga keluarga dinomor duakan. Hal ini bisa saja

disebabkan kondisi keluarga yang tidak bisa mengerti siswa ketika mereka

sedang memiliki masalah mengenai pelajaran di sekolah, teman, atau masalah

Tidak Setuju
13%

Kurang Setuju
51%

Setuju
33%

Sangat Setuju
3%

Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
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lain. Tempat cerita yang paling tepat adalah teman sehingga keluarga dinomor

duakan.

2.3.4 Menerima Saran, Kritik, dan Pujian dari Teman Sebaya dalam

Suatu Permasalahan dan Sebaliknya

Diagram 2.3.4.1

Memberikan saran, kritik, dan pujian

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa, mayoritas responden

berada pada kategori sering dalam hal memberikan saran, kritik, dan pujian

dengan teman sebaya dan sebaliknya berarti siswa sering dan sangat sering

memberikan saran, kritik, dan pujian dengan teman sebaya begitu sebaliknya.

Hal ini bisa disebabkan karena memberikan saran, kritik, dan pujian sudah

menjadi bagia dari gaya hidup. Terkadang teman sebaya memberikan pujian

disaat teman sebayanya memperoleh pencapaian seperti pretasi atau ranking

di kelas. Namun, mereka juga tidak segan untuk memberikan saran bahkan

Tidak Pernah
1%

Jarang
28%

Sering
53%

Selalu
18%

Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
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kritik ketika mereka berada dalam suatu keputusan yang salah. Misalnya

masalah ketertarikan dengan lawan jenis bahkan keputusan saat membeli

suatu barang.

2.3.5 Tidak Memilih Teman Berdasarkan Gender

Diagram 2.3.5.1

Tidak Memilih Teman Berdasarkan Gender

Kategori sangat setuju pada indikator ini yaitu dalam memilih

teman,siswa tidak melihat jenis kelamin teman sebaya mereka. Berdasarkan

hasil penyajian diagram diatas, mayoritas responden (71%)merasa terbuka

dalam menerima teman tanpa memandang jenis kelamin yang berbeda.

Namun, 16% responden masih memilih teman berdasarkan jenis kelamin yang

sama. Hal ini bisa disebabkan karena aturan keluarga yang melarang jika

berhubungan dengan teman yang berbeda jenis kelamin. Selain itu, adanya

Tidak Setuju
4% Kurang Setuju

12%

Setuju
13%

Sangat Setuju
71%

Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
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budaya “bukan mukhrim” jika berteman dengan teman yang berbeda jenis

kelamin.

2.3.6 Tidak Memilih Teman Berdasarkan Status Keluarga

Diagram 2.3.6.1

Tidak Memilih Teman Berdasarkan Keluarga

Kategori sangat setuju pada indikator ini yaitu dalam memilih teman

sebaya, siswa tidak melihat status keluargayang dimiliki

seseorang.Berdasarkan hasil penyajian diagram diatas, mayoritas responden

(98%)merasa terbuka dalam menerima teman tanpa memandang status

keluarga yang berbeda. Hanya 2 orang yang masih memperhatikan status

keluarga dalam menerima teman. Hal ini bisa disebabkan karena siswa ingin

memiliki prestige di kalangan teman-temannya. Misalnya, teman sebaya

terdiri dari anak-anak kaum berada sehingga ada kebanggaan tersendiri bahwa

kelompok mereka adalah kelompok high class.

Tidak Setuju
1%

Kurang Setuju
1% Setuju

18%

Sangat Setuju
80%

Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju
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2.3.7 Tidak Memilih Teman Berdasarkan Agama

Diagram 2.3.7.1

Tidak Memilih Teman Berdasarkan Agama

Kategori sangat setuju pada indikator ini yaitu dalam memilih teman,

siswa tidak melihat agama dalam menerima teman. Hanya 1 responden yang

memilih teman sesuai dengan agama yang mereka anut. Hal ini bisa

disebabkan agar memiliki paham yang sama sesuai dengan yang diinginkan

atau karena aturan keluarganya yang fanatik.

Tidak Setuju
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Kurang Setuju
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79%
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2.3.8 Tidak Memilih Teman Berdasarkan Status Ekonomi

Diagram 2.3.8.1

Tidak Memilih Teman Berdasarkan Ekonomi

Kategori sangat setuju pada item ini yaitu siswa yang sangat setuju

bahwa tidak melihat status ekonomi dalam menerima teman. Sama halnya

dengan memilih teman berdasarkan status keluarga. Kelompok siswa merasa

bangga tersendiri ketika teman-teman kelompoknya berasal dari kaum berada

dan adanya prestige kelompok high class.

Tidak setuju
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2.3.9 Aktif Berpartisipasi (Memberikan Pendapat) Ketika Kelompok

Melangsungkan Suatu Kegiatan Belajar

Diagram 2.3.9.1

Aktif Berpartisipasi Ketika Kelompok Melangsungkan Suatu Kegiatan Belajar

Berdasarkan hasil penyajian diagram diatas,61%siswa seringaktif

berpartisipasi apabila kelompok melakukan kegiatan belajar kelompok atau

mengerjakan tugas. Dalam intensitas komunikasi peer Group, kerja kelompok

dirasa bisa mengakrabkan antar teman, atau membuka diri apabila ada teman

baru yang akan bergabung dalam kelompok. Kebanyakan responden memiliki

minat yang tinggi untuk aktif dan berkontribusi dalam kelompok daripada

hanya diam dan menerima hasil kerjaan teman sekelompoknya.
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2.3.10 Berkumpul dan Berinteraksi dengan Peer Group Dibandingkan

Menghabiskan Waktu Dirumah

Diagram 2.3.10.1

Menghabiskan Waktu Bersama Peer Group

Berdasarkam diagram di atas diketahui bahwa, mayoritas responden

memiliki kebiasaan berkumpul dan berinteraksi yang tergolong sering. Hal ini

bisa disebabkan karena di usia mereka lebih senang berkumpul dengan teman

sebayanya untuk mencari jati diri. Selain itu berkumpul dengan teman sebaya

dibandingkan berdiam dirumah sudah menjadi budaya di kalangan remaja

sekarang. Berkumpul dengan teman sebaya sebenarnya tidak menjadi

keharusan. Namun, ketika tidak ikut berkumpul dengan teman sebaya atau

kelompoknya biasanya mendapat sanksi sosial, seperti dijauhi dengan teman

sebaya atau kelompoknya, mendapatkan julukan seperti “anak mami” maupun

“anak rumahan”.

Tidak Pernah
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Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
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2.3.11 Pergi Jalan-Jalan (Travelling) dengan Peer Group

Diagram 2.3.11.1

Travelling bersama Peer Group

Berdasarkan diagaram di atas diketahui bahwa, mayoritas responden

termasuk dalam kategori sering pergi jalan-jalan atau travelling bersama

teman sebayanya. Berdasarkan temuan ini, pergi jalan-jalan bersama teman

sebaya atau kelompok merupakan salah satu cara untuk meningkatkan

kedekatan satu sama lain. Melalui pergi bersama, tingkat keterbukaan satu

sama lain meningkat. Misalnya, saat pergi jalan-jalan atau travelling

membahas suatu permasalahan diantara anggota kelompok tentang kondisi

emosionalnya, keluarga, pasangan, bahkan studi. Waktu perjalanan saat

travelling ini digunakan oleh mereka untuk saling bercerita. Selain itu, siswa

yang sudah berada di tahap pergi jalan-jalan bersama kelompok teman

sebayanya merasa sudah diterima dalam kelompoknya dibandingkan dengan

mereka yang tidak diajak pergi jalan-jalan (travelling).
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2.3.12 Menghabiskan Waktu dengan Peer Group Sampai Larut Malam

Diagram 2.3.12.1

Menghabiskan waktu sampai larut malam

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa, hampir seluruh

responden jarang bahkan tidak pernah menghabiskan waktu dengan teman

sebaya sampai larut malam. Hal ini bisa disebabkan karena aturan keluarga

yang melarang anak untuk bermain sampai larut malam terutama pada hari-

hari sekolah. Selain itu, kecenderungan siswa sekarang memiliki jadwal

tambahan pelajaran di luar sekolah yang cukup padat, seperti les. Ditambah

lagi aturan beberapa sekolah yang menganut sistem full day school dan belum

lagi adanya tambahan tugas dari sekolah (PR) sehingga siswa sulit untuk

menghabiskan waktu bertemu secara langsung dengan teman sebaya atau

kelompoknya.

Tidak Pernah
27%

Jarang
60%

Sering
8%

Selalu
5%

Tidak Pernah Jarang Sering Selalu



67

2.3.13 Menginap di Rumah Peer Group

Diagram 2.3.13.1

Menginap di rumah peer group

Berdasarkan diagaram di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh

responden jarang bahkan tidak pernah menginap di rumah teman sebaya. Hal

ini bisa disebabkan aturan keluarga yang belum memberikan kebebasan

kepada anak untuk menginap. Sedangkan untuk responden yang masuk ke

dalam kategori tinggi bisa jadi disebabkan karena mereka ingin mengganti

waktu bermain secara intens di akhir pekan atau hari libur karena tidak dapat

dilakukan di hari biasa.
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2.3.14 Berkomunikasi dengan Peer Group saat Pelajaran Sekolah

dibandingkan Menyelesaikan Tugas

Diagram 2.3.14.1

Berkomunikasi dengan peer group dibandingkan menyelesaikan tugas

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian

terkait berkomunikasi dengan teman sebaya saat pelajaran sekolah

dibandingkan menyelesaikan tugas tergolong jarang. Artinya, terdapat siswa

yang masih mementingkan pelajaran sekolah daripada berkomunikasi dengan

teman sebayanya seperti bercanda atau mengobrol saat pelajaran. Namun,

tetap terdapat siswa yang lebih mementingkan bercanda atau mengobrol

dengan teman sebaya atau kelompoknya dibandingkan menyelesaikan tugas.

Berkomunikasi dengan teman sebaya saat pelajaran sekolah dibandingkan

menyelesaikan tugas termasuk dalam pengaruh komunikasi peer group yang

Tidak Pernah
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28%

Tidak Pernah Jarang Sering Selalu
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bermakna negatif. Karena siswa lebih mementingkan kelompok dibandingkan

menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan tugas.

2.3.15 Pengalaman Bermain ke Rumah Peer Group

Diagram 2.3.15.1

Pengalaman bermain ke rumah peer group

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa, hampir setengah dari

responden termasuk dalam kategori sering bermain ke rumah teman sebaya.

Siswa sering bermain ke rumah teman sebaya bisa disebabkan karena mereka

ingin mengganti waktu bermain secara intens di akhir pekan atau hari libur

karena tidak dapat dilakukan di hari biasa.
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2.3.16 Pengalaman Teman Sebaya Bermain ke Rumah

Diagram 2.3.16.1

Pengalaman teman sebaya bermain ke rumah

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa teman

sebaya bermain ke rumah termasuk dalam kategori sering. Artinya, teman

sebaya sering bermain ke rumah teman yang bersangkutan. Hal ini bisa

disebabkan karena keterbatasan teman yang dikunjungi sehingga sulit untuk

bertemu. Misalnya, anggota kelompok teman sebaya tidak bisa berkumpul

dengan kelompoknya karena harus merawat orang tua yang sakit dirumah.

Selain itu, ada rasa untuk saling bergantian bermain ke rumah anggota

kelompok teman sebaya.
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2.3.17 Berkomunikasi dengan Peer Group Melalui LINE/Whatsapp

Diagram 2.3.17.1

Berkomunikasi dengan Peer Group Melalui LINE/Whatsapp

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh

responden terlibat aktifitas komunikasi yang intensif dengan teman sebaya

lewat LINE/Whatsapp. Artinya bahwa penting bagi siswa untuk selalu

terhubung dengan kelompok teman sebayanya. Hal ini juga menjadi alasan

bagi siswa yang sulit bertemu dengan kelompok teman sebayanya baik karena

larangan orang tua untuk bermain atau keterbatasan jarak dengan kelompok

teman sebayanya. Jarak disini memiliki arti lokasi tempat tinggal antar

anggota kelompok yang berbeda-beda.
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2.3.18 Memiliki Jadwal Rutin Bertemu Peer Group

Diagram 2.3.18.1

Memiliki jadwal rutin bertemu

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh

responden berada dalam kategori tidak pernah, yakni siswa tidak memiliki

jadwal rutin bertemu dengan teman sebaya dalam seminggu. Artinya bahwa

siswa bertemu dengan teman sebaya atau kelompoknya secara tidak rutin dan

tidak sengaja. Selain itu dikarenakan mereka sudah cukup bertemu setiap hari

di sekolah.
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2.3.19 Melakukan Hobi yang Sama dengan Peer Group

Diagram 2.3.19.1

Melakukan hobi yang sama

Berdasarkan diagram di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh

responden berada dalam kategori selalu dalam hal melakukan hobi yang sama.

Artinya bahwa melakukan hobi yang sama lebih nyaman dan menyenangkan

bersama kelompok teman sebaya. Namun, ada siswa yang jarang bahkan tidak

pernah melakukan hobi yang sama dengan kelompok teman sebayanya. Hal

ini bisa disebabkan karena kelompok siswa yang menjawab jarang atau tidak

pernah tersebut melakukan hobi dengan teman yang tidak sebaya atau

kelompok teman tidak sebaya.
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2.3.20 Menonton Konten Video Youtube bersama Peer Group

Diagram 2.3.20.1

Menonton konten video Youtube bersama peer group

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa, mayoritas responden

tergolong sering bahkan jarang menonton vieo Youtube bersama teman

sebayanya. Hal ini bisa disebabkan karena siswa dengan teman sebayanya

memiliki selera, minat, dan pandangan yang sama. Misalnya, siswa dengan

kelompoknya suka menonton video K-pop. Ketika menonton video yang

disukai, siswa dengan kelompoknya cenderung membicarakan dan

mendiskusikan apa yang mereka tonton. Dalam hal ini, aktivitas yang terjadi

tidak hanya sekedar menonton melainkan juga berdiskusi.
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.2.3.21 Kategorisasi Vari

Dari data yang ada, maka varibel X

kelas kategori berdasarkan hasil skor yang responden miliki diantaranya

sebagai berikut:

Kategorisasi Intensitas Komunikasi Peer Group (X2)

Kategorisasi Variabel Intensitas KomunkasiPeer Group

Dari data yang ada, maka varibel X2 dapat dikelompokkan menjadi 4

kelas kategori berdasarkan hasil skor yang responden miliki diantaranya

sebagai berikut:

Responden yang memiliki skor nilai interval 43

kategori tidak pernah berkomunikasi dengan

Responden yang memiliki skor nilai interval 50

kategori jarang berkomunikasi dengan peer group

Responden yang memiliki skor nilai interval 57

kategori sering berkomunikasi dengan peer group

Responden yang memiliki skor nilai interval 64

kategori selalu berkomunikasi dengan peer group

Diagram 2.4.1

Kategorisasi Intensitas Komunikasi Peer Group (X2)
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Peer Group

pat dikelompokkan menjadi 4

kelas kategori berdasarkan hasil skor yang responden miliki diantaranya

Responden yang memiliki skor nilai interval 43-49 tergolong

kategori tidak pernah berkomunikasi dengan peer group

kor nilai interval 50-56 tergolong

peer group

Responden yang memiliki skor nilai interval 57-63 tergolong

peer group

Responden yang memiliki skor nilai interval 64-71 tergolong

peer group

Kategorisasi Intensitas Komunikasi Peer Group (X2)
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Melalui kategorisasi yang telah diketahui, maka diperoleh hasil bahwa

siswa SMA dan SMK di Yogyakarta tegrolong sering berkomunikasi dengan

peer group mereka baik secara langsung maupun melalui chatting messanger

seperti LINE/Whatsapp. Artinya bahwa masih penting bagi siswa untuk

berkomunikasi dengan teman sebaya mereka meski melalui LINE/Whatsapp.

Hal ini bisa disebabkan karena siswa tidak memiliki banyak waktu untuk

berkomunikasi apabila setelah pulang sekolah, karena mereka memiliki

kegiatan lain seperti les. Dengan padatnya aktifitas diluar sekolah, siswa tetap

menyempatkan untuk mengobrol bersama kelompok teman sebayanya melalui

media sosial. Selain itu, berkomunikasi melalui LINE atau Whatsapp salah

satu cara responden berkomunikasi dengan teman sebayanya yang tinggal di

lokasi yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, responden memiliki teman

sebaya lebih dari 10 karena mereka tidak memilih teman berdasarkan

karakteristik tertentu seperti agama, status keluarga, ekonomi dan jenis

kelamin. Banyaknya teman sebaya yang dimiliki, siswa tidak selalu bisa

bertemu dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Sehingga cara mereka

untuk tetap berkomunikasi dengan menggunakan chatting messanger berupa

LINE atau Whatsapp.



2.4 Variabel Prestasi Belajar

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa, mayoritas responden

rata-rata nilai rapor 80

raport menjadi salah satu indikator prestasi belajar karena nilai raport merupakan

evaluasi sumatif yakni untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa

pada akhir periode pengajaran.Nilai raport ini dapat digunaka

naik atau tidaknya siswa ke kelas yang lebih tinggi.

Variabel Prestasi Belajar

Diagram 2.4.1

Nilai Rata-Rata Rapor

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa, mayoritas responden

rata nilai rapor 80-87 sebanyak 37 orang dan 72-79 sebanyak 36 orang.

raport menjadi salah satu indikator prestasi belajar karena nilai raport merupakan

evaluasi sumatif yakni untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa

pada akhir periode pengajaran.Nilai raport ini dapat digunakan dalam menentukan

iswa ke kelas yang lebih tinggi.
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Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa, mayoritas responden memiliki

79 sebanyak 36 orang. Nilai

raport menjadi salah satu indikator prestasi belajar karena nilai raport merupakan

evaluasi sumatif yakni untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa

n dalam menentukan


