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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

 Berdasarkan data skala perilaku penyalahgunaan ganja dan data 

skala konformitas teman sebaya dilakukan pengujian terhadap hipotesis 

penelitian dengan menggunakan tehnik analisis korelasi Product Moment 

untuk menguji hubungan antara konformitas teman sebaya dengan perilaku 

penyalahgunaan ganja. Sebelum dilakukan analisis statistik untuk menguji 

statistik, peneliti akan melakukan uji asumsi yang menyangkut uji 

normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi ini dilakukan untuk mengetahui 

sebaran item dan juga untuk mengetahui linier atau tidaknya hubungan 

antara kedua variabel.  

B. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

  Pengujian normalitas untuk melihat apakah kedua variabel 

yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Penghitungan ini 

dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z (K-S Z). 

Distribusi data normal ditunjukan dengan probabilitas (signifikansi) 

lebih besar dari 0,05.  

Hasil uji normalitas tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Hasil uji normalitas pada variabel perilaku penyalahgunaan ganja  

menunjukan perolehan nilai K-S Z sebesar 1,343 dengan p sebesar 

0,054 (p>0,05). Hal ini menandakan bahwa skor variabel perilaku 
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penyalahgunaan ganja memiliki distribusi normal. Hasil uji 

normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 

2. Hasil uji normalitas pada variabel konformitas teman sebaya 

menunjukan perolehan nilai K-S Z sebesar 0,939 dengan p sebesar 

0,341 (p>0,05). Hal ini menandakan bahwa skor variabel 

konformitas teman sebaya memiliki distribusi normal. Hasil uji 

normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 

b. Uji Linieritas 

  Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah variabel yang 

sedang diteliti memiliki hubungan yang linier. Variabel konformitas 

teman sebaya dan perilaku penyalahgunaan ganja memiliki 

hubungan dengan nilai Flinier dengan nilai p sebesar 0,003 

(p<0,005), yang berarti bahwa hubungan antara konformitas teman 

sebaya dan perilaku penyalahgunaan ganja adalah linier. Hasil uji 

linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-2. 

c. Uji Hipotesis 

 Setelah dilakukan uji asumsi, maka tahap selanjutnya adalah 

uji hipotesis, metode analisis yang digunakan adalah tehnik korelasi 

product moment dengan menggunakan bantuan program Statistical 

Packages For Social Science (SPSS) 16.0 For Windows.  

 Hasil uji korelasi product moment yang menguji hubungan 

antara konformitas teman sebaya dan perilaku penyalahgunaan ganja 

pada mahasiswa menghasilkan koefisien rxy  sebesar 0,412 dengan 

signifikasi 0,001 (p<0,01). Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa 
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hipotesis yang mengatakan “Ada hubungan positif antara 

konformitas teman sebaya dan perilaku penyalahgunaan ganja. 

Semakin tinggi konformitas teman sebaya yang dimiliki, maka 

perilaku penyalahgunaan ganja juga semakin tinggi, demikian juga 

sebaliknya”, dapat diterima pada signifikansi 1%. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat dilampiran F. 

C. Pembahasan  

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan 

menggunakan tehnik analisis product moment. Dari pengujian diperoleh 

koefisien korelasi rxy sebesar 0,412 (p<0,01) yang menyatakan bahwa 

hipotesis penelitian diterima dengan korelasi positif yaitu semakin tinggi 

konformitas teman sebaya yang dimiliki mahasiswa maka akan semakin 

tinggi perilaku penyalahgunaan ganja begitupun sebaliknya semakin rendah 

konformitas teman sebaya maka akan semakin rendah juga perilaku 

penyalahgunaan ganja. 

 Pada penelitian ini konformitas mempunyai sumbangan efektif 

sebesar 16,9% yang cukup berpengaruh terhadap perilaku penyalahgunaan 

ganja yang dilakukan oleh mahasiswa. Menurut peneliti sumbangan itu 

dirasa cukup karena masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan 

seorang mahasiswa menggunakan ganja seperti keinginan untuk mencoba 

sesuatu yang baru, lingkungan, tingkat religius yang rendah, tidak percaya 

diri, serta keluarga yang tidak utuh. Hal ini sependapat dengan Simon,dkk 

(dalam Lee, Neighbors,Woods, 2007, h.1385) yang mengatakan bahwa 

konformitas dan lingkungan sosial bukanlah faktor utama dalam perilaku 

penyalahgunaan ganja tetapi juga terkadang perilaku penggunaan ganja 
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muncul karena adanya penggunaan alkohol dan motif-motif lain yang dapat 

mendukung munculnya perilaku.   

 Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Hawari (dalam 

Anindyajati , Karima,  2004, h.50) bahwa pengaruh teman merupakan titik 

awal seseorang untuk menggunakan narkoba. Pendapat ini menunjukan 

perilaku penyalahgunaan ganja dapat dipengaruhi oleh pengaruh teman-

teman individu tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan individu memiliki 

kecenderungan untuk lebih mengikuti atau konform pada teman-teman 

disekitarnya supaya mendapatkan penerimaan dalam kelompok teman. 

 Penelitian ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lokollo (2005) yang mendapatkan hasil bahwa konformitas mempunyai 

pengaruh dalam perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja. Pada 

penelitian Lokollo, konformitas memberikan sumbangan 24,2% pada 

perilaku penyalahgunaan narkoba pada remaja.  

 Berdasarkan penelitian ini, konformitas tidak selalu memberikan 

efek yang baik tetapi konformitas antar teman sebaya juga dapat 

memberikan efek yang negatif. Tidak hanya meliputi soal pakaian, model 

rambut, model alat komunikasi yang digunakan, tetapi konformitas yang 

ada juga dapat menimbulkan perilaku yang negatif seperti perilaku 

penyalahgunaan ganja.    

 Hasil penelitian ini yang menunjukan konformitas mempunyai 

sumbangan efektif sebesar 16,9% juga diperkuat dengan hasil penelitian 

yang dilakukan Lee, Neighbors, Woods, (2007) bahwa tekanan teman 

sebaya menyumbangkan 16,40% dalam perilaku penyalahgunaan ganja 

yang dikarenakan teman sekitarnya juga melakukan hal yang sama. Selain 
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itu terdapat faktor lain seperti untuk mendapatkan kesenangan semata, 

untuk relaksasi, peningkatan aktivitas, mengurangi kecemasan, dan untuk 

pelarian dari suatu permasalahan yang dihadapi. Menurut Lee, Neighbors, 

Woods (2007) terdapat tiga motif utama seseorang menggunakan ganja 

yaitu eksperimen, kesenangan dan konformitas.  

 Subjek yang memiliki sebuah nilai konformitas yang tinggi pada 

teman-teman sebayanya akan mempercayai informasi, akan melakukan 

penyesuaian persepsi, menyetujui pandangan dan norma yang ada pada 

kelompok teman sebayanya terkait dengan perilaku penyalahgunaan ganja. 

Menurut Buckner J.D, dkk (2007) terdapat beberapa individu yang 

menggunakan ganja dikarena memiliki ketakutan mendapatkan tanggapan 

negatif dari teman-temannya yang menggunakan ganja jika individu 

tersebut tidak ikut menggunakan ganja.  

 Berdasarkan hasil perhitungan pada penelitian ini ditemukan bahwa 

perilaku penyalahgunaan ganja memiliki Mean empirik (Me) sebesar 38,80 

dan standar deviasi empirik (SDe) sebesar 9,572, maka hal ini mengindikasi 

bahwa terdapat 9 mahasiswa yang memiliki perilaku penyalahgunaan ganja 

rendah, 19 mahasiswa yang memiliki perilaku penyalahgunaan ganja 

sedang, dan 22 mahasiswa memiliki perilaku penyalahgunaan ganja tinggi.  

 Selain itu, hasil perhitungan pada penelitian ini ditemukan juga 

bahwa konformitas teman sebaya memiliki Mean empirik (Me) sebesar 

36,00 dan standar deviasi empirik (SDe) sebesar 7,941, maka hal ini 

mengindikasi bahwa terdapat 9 mahasiswa yang memiliki konfromitas 

teman sebaya rendah, 29 mahasiswa yang memiliki konformitas teman 
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sebaya sedang, dan 12 mahasiswa yang memiliki konformitas teman sebaya 

tinggi. 

 Dalam pelaksanaannya penelitian ini sudah berjalan dengan baik, 

tetapi penelitian ini juga tidak lepas dari kelemahan. Kelemahan tersebut 

berupa tempat pengisian skala yang terlalu ramai yang membuat subjek 

mengisi skala dengan sembunyi-sembunyi. Selain itu kelemahan penelitian 

ini adalah hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada jenis 

narkoba lainnya. Penelitian ini juga memiliki kelebihan seperti bahasa yang 

digunakan dalam skala menggunakan bahasa yang mudah dipahami, hal ini 

ditunjukan dengan tidak adanya subjek yang bertanya terkait dengan item 

pertanyaan.    


