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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilaksanakan sebelum uji hipotesis. Uji asumsi 

terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui distribusi normal atau tidak, dan juga digunakan untuk 

mengetahui variabel yang dianalisis linier atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Penghitungan uji normalitas pada penelitian ini memakai 

teknik Kolomograv-Smirnov dengan bantuan program komputer. 

Pedoman normal yang digunakan yaitu p>0,05 maka distribusi 

dinyatakan normal dan sebaliknya jika p<0,05 maka distribusi 

dikatakan tidak normal. 

Hasil uji normalitas untuk variabel X (Konformitas teman 

sebaya) adalah K-SZ 0,770 dengan p>0,05. Hasil uji normalitas 

untuk variabel Y (Perilaku seksual pranikah) adalah K-SZ 1,171 

dengan p>0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi kedua 

variabel dalam penelitian ini normal. (Hasil Uji Normalitas dapat 

dilihat di Lampiran halaman 96) 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan nilai F linier sebesar 26,225 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dengan nilai p<0,05 yang 
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maksudnya kedua variable penelitian terdapat hubungan yang 

linier. (hasil uji linieritas dapat dilihat di lampiran halaman 99) 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan bantuan program komputer. Teknik yang dipakai 

untuk menguji hipotesis dengan teknik korelasi product moment. Hasil 

uji hipotesis hubungan konformitas teman sebaya dengan perilaku 

seksual pranikah mahasiswa laki-laki memperoleh koefisien rxy 

sebesar 0, 594 dengan nilai signifikansi 0, 000 (p<0,01). Hal ini 

menujukkan terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual pranikah 

mahasiswa laki-laki, yaitu semakin tinggi konformitas teman sebaya 

maka semakin tinggi pula perilaku seksual pranikah mahasiswa laki-

laki, begitu juga sebaliknya. Berdasakan hasil analisis uji hipotesis 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. (hasil Uji Hipotesis dapat 

dilihat di Lampiran halaman 102) 

B. Pembahasan 

 Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan 

bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

Konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual pranikah mahasiswa 

laki-laki dengan hasil korelasi rxy sebesar 0,594 dengan nilai signifikansi 

0,000 (p<0,01). Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini 

diterima dengan korelasi positif yaitu semakin tinggi konformitas tman 

sebaya maka semakin tinggi pula perilaku seksual pranikah mahasiswa 
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laki-laki dan segitu juga sebaliknya. Sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bongardt, Reitz, Sandfort dan Deković (2015) perilaku 

seksual karena teman sebaya lebih signifikan daripada perilaku seksual 

diri sendiri. 

Pada penelitian Marlia (2015) yang mengatakan bahwa 

pengaruh dari teman sebaya mempunyai peluang 5.313 kali untuk 

melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan dengan yang tidak 

ada pengaruh dari teman sebaya. Penelitiannya lainnya yaitu Lestari, 

Fibriana dan Prameswari (2014) yang melakukan penelitian pada 320 

mahasiswa Unnes dan mendapatkan hasil bahwa peran teman sebaya 

mahasiswa yang mendukung terjadinya perilaku seksual pranikah 

sebesar 83,4%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konformitas teman 

sebaya memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 35,3% pada perilaku 

seksual pranikah mahasiswa laki-laki. Sisanya yaitu sebesar 64,7% 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu dari pengaruh orangtua, biologis, 

prestasi rendah dan perspektif sosial kognitif. Konformitas teman sebaya 

dapat dilihat dari tiga aspek konformitas yaitu kekompakan, kesepakatan 

dan keterikatan yang menunjukkan adanya hubungan perilaku seksual 

mahasiswa. Kekompakan dalam konformitas teman sebaya dapat dilihat 

dari eratnya hubungan individu dengan kelompok misalnya remaja yang 

dalam kelompoknya sudah diterima karena sudah sama perilakunya 

dengan kelompok tersebut maka remaja tersebut cenderung untuk dapat 

semakin diterima dalam kelompok tersebut. Kesepakatan dapat dilihat 

dari keputusan-keputusan dalam kelompok yang sudah bulat dan 
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individu mendapat tekanan untuk dapat menyesuaikan keputusan 

didalam kelompok misalnya anggota yang pedoman didalam kelompok 

mengambil peran yang besar kepada teman lainnya. Keterikatan dapat 

dilihat dari kekuatan yang membuat seseorang mengalami kesulitan 

untuk melepaskan suatu pendapat yang sudah diputuskan sehingga ada 

perasaan terikat pada suatu pendapat di dalam kelompok misal remaja 

mementingkan penerimaan dengan teman-temannya jadi apapun 

dilakukan asalkan diterima oleh teman-temannya. Ketiga aspek tersebut 

perlu diperhatikan karena aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai alat 

ukur dari penelitian ini.  

Dalam pelaksanaanya, penelitian ini secara keseluruhan 

berjalan dengan baik dan sesuai harapan penelti. Walaupun demikian 

peneliti menemukan terdapat kelemahan yang terjadi dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Ada beberapa subyek yang mengisi secara bersama-sama dengan 

temannya, sehingga memungkinkan terjadinya pengisian jawaban 

yang tidak sesuai dengan keadaan subyek sebenarnya. 

2. Ada hal yang hanya disampaikan secara verbal, seperti 

mengonfirmasi status subyek dan instruksi mengenai “pasangan” 

dalam pertanyaan. 
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