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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

korelasi non parametric yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual pada siswi SMK. Sebelum 

dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji 

linieritas hubungan variabel bebas dan variabel tergantung.  

 

5.1.     Uji Asumsi 

5.1.1.     Uji normalitas 

 Setiap variabel harus diuji normalitasnya dengan menggunakan tes 

Kolmorogorov-Smirnov, dengan program Statistical Packges For Social Sciences 

(SPSS) release 21.00. hasil uji normalitas pada variable perilaku seksual pada 

siswi SMK menunjukan nilai Kolmogorov-Smirnov Z yaitu 2,048 dengan nilai 

p<0,05. Hasil uji normalitas pada variable konformitas teman sebaya 

mendapatkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z yaitu 0,668 dengan p>0,05. Dari uji 

normalitas yang sudah dilakukan tersebut, menunjukan bahwa variable 

tergantung yaitu perilaku seksual pada siswi SMK mempunyai sebaran data yang 

tidak normal, sedangkan untuk variable bebasnya yaitu konformitas teman 

sebaya memiliki sebaran data yang normal. Untuk mengetahui hasil uji 

normalitas yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran E-1.  

5.1.2.     Uji linieritas 

Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah uji linieritas. Uji 

linieritas ini digunakan untuk mengetahui linieritas data konformitas teman
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sebaya dengan data perilaku seksual pada siswi SMK. Hasil uji lineritas ini 

mendapatkan niliai F hitung sebesar 5,841 dengan nilai p<0,05. Dengan 

demikian nilai tersebut dapat diartikan bahwa hubungan antara konformitas 

teman sebaya dengan perilaku seksual pada siswi SMK memiliki hubungan linier. 

Untuk mengetahui hasil uji linieritas yang lebih lengkap dapat dilihat pada 

lampiran E-2. 

 

5.2.     Hasil Analisis Data 

 Melakukan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara konformitas teman sebaya dengan perilaku seksual pada siswi SMK, 

dengan menggunakan teknik korelasi non parametric pada program SPSS 21.00. 

Alasan peneliti menggunakan korelasi non parametric dikarenakan variable 

tergantung yaitu perilaku seksual pada siswi SMK berdistribusi tidak normal. 

Hasil uji korelasi non parametric menghasilkan nilai rho sebesar 0,315 dengan 

nilai p<0,05. Dari hasil nilai yang diperoleh maka dapat diartikan bahwa ada 

hubungan positif yang signifikan antara konformitas teman sebaya dengan 

perilaku seksual remaja pada siswi SMK. Dari pernyataan tersebut maka 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima. Untuk mengetahui hasil uji linieritas 

yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran F. 

 

5.3. Pembahasan 

 Hasil dari analisis data dengan menggunakan uji statistik teknik korelasi 

non parametric yaitu, ada hubungan positif antara konformitas teman sebaya 

dengan perilaku seksual pada siswi SMK. Artinya, dimana perilaku seksual pada 

siswi SMK tersebut dapat terjadi karena adanya konformitas teman sebaya. 
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Semakin tinggi konformitas teman sebaya maka semakin tinggi pula perilaku 

seksualnya, demikian juga sebaliknya. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

konformitas teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

perilaku seksual yang dilakukan oleh siswi SMK Negeri 1 Pringapus Semarang. 

 Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali 

dan Dwyer (2011) yang mendapatkan hasil ada efek positif dan signifikan secara 

statistik dari perilaku seksual teman sebaya pada perilaku seksual individu. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prinstein, Meade dan Cohen (2003) 

mendapatkan hasil secara signifikan bahwa remaja melakukan perilaku seksual 

oral sex, perilaku tersebut muncul karena teman baik mereka juga melakukan 

perilaku seksual tersebut.  

 Papalia, Feldman dan Martorell (2014) mengatakan bahwa perilaku 

seksual merupakan salah satu bagian dalam mencapai identitas seksual. Dalam 

prosesnya didorong oleh faktor biologis dan ekspresi seksual, hal tersebut 

ditentukan oleh adanya budaya. Salah satu faktor yang paling kuat adalah 

persepsi norma-norma dalam kelompok teman sebaya. Menurut Hurlock (1980) 

perilaku seksual remaja pada beberapa tahun yang lalu akan menimbulkan 

perasaan bersalah dan malu jika terjadi dalam kehidupan mereka maupun 

teman-teman sebayanya, sekarang perilaku seksual tersebut sudah dianggap 

wajar dan benar bahkan beberapa sudah diperbolehkan dalam lingkungan 

mereka. Papalia, dkk (2014) mengungkapkan bahwa remaja mempunyai ikatan 

yang cukup kuat dalam kehidupan sosialnya. Pada saat ini, mereka akan lebih 

banyak menghabiskan waktu dengan teman sebayanya dibandingkan bersama 

dengan keluarga. Teman sebaya memberikan panutan, persahabatan serta 

intimasi untuk remaja. Menurut Santrock (2007) remaja mempunyai kebutuhan 
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yang sangat kuat untuk disukai serta diterima oleh teman sebayanya. Maka dari 

itu mereka akan merasa senang jika dapat diterima dan sebaliknya, mereka akan 

merasa tertekan dan depresi jika dikeluarkan dari kelompok. Perasaan takut 

dikeluarkan dari kelompok tersebut membuat mereka melakukan konformitas 

pada kelompok tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Meilinda (2013) bahwa 

saat remaja masuk dalam sebuah kelompok pertemanan maka mereka akan 

selalu mengikuti perilaku yang diinginkan kelompok tersebut. Menurut Rakhmat 

(2018) saat beberapa orang dalam kelompok mengatakan ataupun melakukan 

perilaku tertentu, maka anggota yang lain akan cenderung berkemungkinan 

untuk mengatakan dan melakukan perilaku yang ditunjukkan anggota lain 

tersebut. 

 King (2010) juga menyatakan bahwa proses berpikir seorang remaja 

memiliki sifat egosentris, dimana aspek dari egosentris tersebut dapat 

memunculkan kerusakan yaitu kekebalan. Dari keyakinan yang muncul 

mengakibatkan remaja terdorong dalam berperilaku negatif seperti penggunaan 

obat-obatan, percobaan bunuh diri, perilaku seks tidak aman sampai terinfeksi 

penyakit menular seksual ataupun kehamilan remaja. Remaja yang memiliki 

kelompok teman sebaya yang terlibat dalam berbagai macam permasalah, 

individu tersebut cenderung melakukan perilaku seksual beresiko (Metzler, Noell, 

Biglan, Ary & Smolkowski, 1994). Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat 

Jaccard, Blanton dan Dodge (2005) yang pada hasil penelitiannya ia menyatakan 

bahwa individu yang melakukan hubungan seksual cenderung memiliki teman 

yang terlibat dalam seks. Salah satu faktor dari luar individu yang mendukung 

terjadinya perilaku seks adalah konformitas pada remaja terhadap kelompoknya, 
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konformitas tersebut yang mendorong individu harus melakukan hubungan 

seksual (Cynthia, 2007). 

Hasil penelitian pada remaja SMA yang dilakukan oleh Hidayatullah 

(2014) menyatakan bahwa remaja yang memiliki tingkat konformitas teman 

sebaya yang tinggi maka akan semakin tinggi pula perilaku seksualnya dan 

sebaliknya, semakin rendah konformitas teman sebayanya maka semakin 

rendah pula perilaku seksual yang dimunculkan oleh remaja tersebut. 

Hasil di atas juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Apsari 

dan Purnamasari (2017) yang dilakukan pada remaja usia lima belas tahun 

sampai delapan belas tahun dan mendapatkan hasil bahwa ada hubungan positif 

antara konformitas dengan perilaku seksual pranikah, yang berarti bahwa 

semakin tinggi tingkat konformitasnya maka semakin tinggi pula perilaku seksual 

pranikah remaj dan sebaliknya, semakin rendah tingkat konformitasnya maka 

semakin rendah pula perilaku seksualnya. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pranata dan Indrawati (2017) 

mendapatkan hasil bahwa ada hubungan signifikan dan positif antara 

konformitas teman sebaya dengan intensi seksual pranikah pada siswa SMA 

Negeri 10 Semarang yang berarti bahwa konformitas teman sebaya yang tinggi 

maka akan tinggu pula intensi seksual pranikah siswa dan sebaliknya, semakin 

rendah konformitas teman sebaya maka semakin rendah pula intensi 

seksualnya. 

Berdasarkan analisis data pada penelitian memperoleh hasil koefisiensi 

korelasi sebesar rho=0,315 dengan p<0,05, sedangka sumbangan efektifnya 

sebesar 9,92%. Nilai tersebut mennjukan bahwa konformitas teman sebaya 

mempengaruhi perilaku seksual pada siswi SMK sebesar 9,92% dan sisanya 
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90,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti, perubahan secara hormonal, 

kurangnya pendidikan dan informasi, penundaan usia perkawinan dan pergaulan 

bebas. Pada tabulasi data perilaku seksual diketahui bahwa dari semua subjek 

yang menjawab pernyataan, sebagian besar subjek terlihat rendah dalam 

perilaku seksualnya. 

 

5.4.     Keterbatasan Penelitian 

 Setelah memperoleh hasil penelitian, peneliti menyadari adanya 

kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini yaitu, keterbatasan subjek yang 

sesuai dengan kriteria penelitian dan saat pengisian skala penelitian dilakukan di 

dalam ruang kelas dan satu meja digunakan oleh dua orang siswi, sehingga 

subjek dapat melihat jawaban teman sebangkunya. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi jawaban siswi dan mempengaruhi kejujuran siswi dalam memilih 

jawaban, yang sebenarnya subjek melakukan perilaku seksual namun mereka 

menjadi tidak jujur dengan jawaban yang diberikan. Selain hal tersebut, 

kelemahan lain dalam penelitian ini adalah pengambilan data pada skala 

konformitas teman sebaya tidak ada kejelasan mengenai teman sebaya mana 

yang diacu, apakah teman sebaya yang bersifat positif ataukah teman sebaya 

yang bersifat negatif. Hal tersebut kemungkinan menyebabkan bias pada hasil 

penelitiannya. Selain itu konformitas dengan siapa juga tidak ditanyakan dalam 

penelitian ini. Item konformitas teman sebaya juga dirasa kurang atau terlalu 

sedikit sehingga membuat area yang dicakup menjadi sedikit, sedangkan 

permasalahan yang ada cukup banyak.  

  


