
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum dilakukan analisis data, perlu dilakukan uji asumsi 

terhadap data yang ada supaya data tersebut memenuhi syarat untuk 

dianalisa dengan menggunakan analisis Product Moment. Uji asumsi yang 

dilakukan adalah uji normalitas dan uji linearitas variabel. Pengujian 

statistik ini dilakukan dengan menggunakan komputer program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows Release 11.00. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada variabel kualitas pertemanan diperoleh nilai K-S Z 

sebesar 0,613 dengan (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi 

sebarannya normal. Dari uji normalitas variabel kecemasan anak 

perempuan pada masa pubertas menghadapi perubahan fisik diperoleh 

nilai K-S Z sebesar 0,918 dengan (p > 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa distribusi sebarannya normal. Data uji normalitas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran E. 

2. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas variabel kecemasan anak perempuan pada 

masa pubertas menghadapi perubahan fisik terhadap variabel kualitas 

pertemanan menunjukkan hubungan yang bersifat linear dengan Flinier 

sebesar 7,265 dan p < 0,05. Data uji linearitas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran F. 

 



3. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan linearitas dan memenuhi 

persyaratan, selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

korelasi Product Moment. Hasil perhitungan statitik diketahui bahwa 

ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara kecemasan anak 

perempuan pada masa pubertas menghadapi perubahan fisik dengan 

kualitas pertemanan. Hal tersebut dapat dilihat dari rxy = -0,420 dengan 

p < 0,01. Data selengkapnya mengenai uji analisis data hipotesis dapat 

dilihat pada lampiran G. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh korelasi 

negatif antara kualitas pertemanan dengan kecemasan anak perempuan 

pada masa pubertas menghadapi perubahan fisik. Hal itu dapat dilihat dari 

hasil analisis data dengan rxy = -0,420 dengan p < 0,01 yang berarti ada 

hubungan negatif antara kecemasan anak perempuan pada masa pubertas 

menghadapi perubahan fisik dengan kualitas pertemanan. Hal ini berarti 

bahwa semakin tinggi kualitas pertemanan maka kecemasan anak 

perempuan pada masa pubertas menghadapi perubahan fisik akan semakin 

rendah, dan sebaliknya, semakin rendah kualitas pertemanan maka 

kecemasan anak perempuan pada masa pubertas menghadapi perubahan 

fisik akan semakin tinggi.  

Pertemanan adalah hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan antara dua remaja, dimana seorang yang satu memberi 

perhatian kepada seorang yang lain. Di sisi lain, Dimyati (1989, h. 179) 



berpendapat bahwa kelompok teman sebaya dalam hal ini adalah 

kelompok remaja tertentu yang saling berinteraksi, setiap kelompok 

memiliki tata sosial dan harapannya sendiri bagi para anggotanya serta 

memiliki kebiasaan, tradisi, perilaku dan bahkan bahasanya sendiri. Selain 

itu, Seifert dan Hoffnung (1991, h. 67) mengatakan bahwa kelompok 

teman sebaya adalah sebuah kelompok yang terdiri dari teman-teman 

seusia yang saling mengenal dan saling berinteraksi satu sama lain. 

Ditambahkan oleh Kimmel dkk (dikutip Gunawan, 1991, h. 490) 

pertemanan adalah hubungan pribadi antara dua orang yang terjadi karena 

adanya kesamaan minat dan rasa afektif yang mendalam, ditandai dengan 

tindakan saling memperhatikan, penyerahan diri total, saling membagi atau 

sharing serta saling mengungkapkan kehidupan pribadi masing-masing. 

Dapat dikatakan bahwa dalam berteman akan menimbulkan rasa saling 

menghargai satu sama lain pada diri masing-masing individu.  

Diantara berbagai bentuk hubungan dengan teman sebaya, 

pertemanan memiliki arti khusus bagi anak perempuan pada masa 

pubertas. Hal itu merupakan strategi untuk mengatasi kecemasan akan 

penolakan pertemanan karena perubahan diri baik fisik maupun psikis 

pada anak perempuan di masa pubertas. Oleh sebab itu anak perempuan 

pada masa pubertas mulai membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya 

untuk membicarakan masalah-masalah pribadi dan hal-hal baru dalam 

masa perkembangannya, sehingga anak perempuan cenderung memilih 

teman sebagai tempat untuk berbagi perasaan.  

Pengaruh masa puber yang berpengaruh pada perubahan fisik akan 

lebih menimbulkan kecemasan pada anak perempuan. Kecemasan ini 



muncul karena perubahan fisik yang sedang dialami akan berpengaruh 

pada bentuk fisik di masa dewasa nanti. Kecemasan yang dialami oleh 

anak perempuan juga dipengaruhi oleh adanya penilaian diri yang negatif. 

Harga diri yang rendah dan rasa malu kerap dimiliki oleh anak perempuan 

sebagai akibat dari periode pubertas. Contohnya, apabila seorang gadis 

atau anak perempuan usia pubertas biasanya mulai berjerawat, apabila 

anak perempuan yang berjerawat tersebut diejek maka hal itu dapat 

menimbulkan masalah yang membuat anak perempuan tersebut menjadi 

tidak percaya diri, minder dan cemas akan penampilan yang tidak menarik. 

 Menurut Kartono (1992, h. 33), pada masa pubertas banyak anak 

perempuan yang merasa kurang mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, karena dihinggapi oleh bermacam-macam konflik batin. 

Konflik batin tersebut antara lain berupa perasaan kecemasan akan hal 

yang samar-samar, rasa ketakutan, kecemasan dan rasa ketidakpastian 

yang disebabkan oleh kesadaran akan kebodohan dan kelemahan diri 

sendiri. Menurut Poerwadarminta (1987, h. 528) kualitas pertemanan 

adalah baik buruknya hubungan antar teman, dengan menekankan rasa 

setia, saling percaya dan mampu memberikan dukungan bila sedang ada 

permasalahan. Pertemanan dapat digunakan untuk saling mengungkapkan 

isi pikiran dan perasaan, saling menghibur antar seorang yang satu 

dengan seorang yang lain (Carolyn dan Shantz dalam Hoffman, 1994, 

h.359) 

Pengaruh kualitas pertemanan terhadap kecemasan anak perempuan 

pada masa pubertas menghadapi perubahan fisik memang tidak besar, hal 

tersebut ditunjukkan dengan sumbangan efektif kualitas pertemanan 



terhadap kecemasan anak perempuan pada masa pubertas menghadapi 

perubahan fisik sebesar 17,6 %. Sedangkan sisanya sebesar 82,4 % berasal 

dari faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain tersebut adalah faktor 

lingkungan, pengalaman yang tidak menyenangkan, kehilangan orang 

dekat serta terjadinya konflik.  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, kecemasan anak perempuan 

pada masa pubertas menghadapi perubahan fisik tergolong sedang, hal ini 

ditunjukkan dengan mean empirik sebesar 54,42 dengan standart deviasi 

13, serta jumlah subyek dengan kategori rendah sebanyak 5 orang, 

kategori sedang sebanyak 26 orang, kategori tinggi sebanyak 3 orang, dan 

subyek dengan kategori sangat tinggi sebanyak 2 orang. Berdasarkan dari 

hasil perhitungan statistik yang sama pula, didapat mean empirik kualitas 

pertemanan sebesar 88,08 dengan standart deviasi 15 yang menunjukkan 

kualitas pertemanan tergolong sedang. Jumlah subyek dengan kategori 

rendah sebanyak 4 orang, kategori sedang sebanyak 27 orang, dan subyek 

dengan kategori tinggi sebanyak 5 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kualitas pertemanan juga mempunyai pengaruh yang positif bagi anak 

perempuan pada masa pubertas. Diharapkan dengan adanya kualitas 

pertemanan yang baik, maka kecemasan anak perempuan pada masa 

pubertas dalam menghadapi perubahan fisik menjadi menurun. 

Dalam penelitian ini penulis tidak lepas dari kelemahan-kelemahan 

alat ukur yang digunakan pada pengambilan data, yaitu: 

1. Adanya social desirability sehingga subyek cenderung memberikan 

jawaban yang oleh umum dianggap baik tanpa melihat apakah jawaban 



tersebut sesuai dengan keadaan dirinya atau tidak sehingga 

berpengaruh pada hasil penelitian. 

2. Berkaitan dengan kondisi subyek, seharusnya skala psikologi disajikan 

pada subyek yang kondisinya secara fisik dan psikologis memenuhi 

syarat, misal responden membaca dan menjawab skala bukan dalam 

keadaan sakit, lelah, tergesa-gesa, tidak berminat, merasa terpaksa dan 

semacamnya.  

3. Berkaitan dengan kondisi testing atau situasi tempat. Suasana yang 

ramai di luar ruangan, dan adanya kehadiran orang lain disekitarnya 

membuat subyek merasa kurang nyaman, terlebih kadang dalam 

memberi jawaban subyek terpengaruh oleh jawaban dari teman-teman 

yang duduk disebelahnya yang turut serta membaca skala yang penulis 

berikan, atau bersama-sama mendiskusikan jawabannya. Hal tersebut 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. 
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