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ABSTRAK 

 

Siska Tri Ardialita,1154010130. (2019). Pengaruh Konformitas Kelompok 

Sebaya terhadap Kemandirian Personal (Penelitian terhadap Siswa Kelas XI 

MA Ar-Rosyidiyah Kota Bandung) 

Pada pertemanan, remaja memiliki tuntutan akan konformitas. Remaja 

membutuhkan tingkat kemandirian yang tinggi sebagai salah satu cara untuk 

mempersiapkan diri memasuki masa dewasa serta supaya tidak memiliki sifat 

ketergantungan kepada teman sebayanya.  

Tujuan penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui konformitas kelompok 

sebaya yang terjadi di sekolah. 2) Untuk mengetahui kemandirian siswa yang terjadi 

di sekolah.3) Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh konformitas kelompok 

sebaya terhadap kemandirian siswa 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI MA Ar- Rosyidiyah Kota Bandung berjumlah 75 

orang. Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah skala konformitas 

kelompok sebaya dengan  skala kemandirian personal, dengan teknik non probability 

sampling yaitu sampling populasi. 

Teori yang digunakan tentunya harus memiliki relevansi dengan apa yang 

dibahas dalam penlitian ini. Teori yang digunakan yaitu menurut (Monks, dkk, 

2004:283) menyatakan bahwa pada remaja yang memiliki konformitas yang tinggi, 

mereka cenderung akan sangat tergantung pada aturan dan norma yang berlaku dalam 

kelompoknya, karena mereka beranggapan bahwa setiap aktivitas yang dilakukannya 

tidak akan berarti tanpa dukungan kelompok, hal ini tentunya mempengaruhi 

kemandirian pada seseoang. 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda diperoleh kekuatan hubungan antara 

kedua variabel ini ditunjukan oleh koefisien korelasi sebesar R=0,877; p=0,00 

(p<0,05), F Hitug 243,415> dan F tabel = 1,992. Artinya ada hubungan yang 

signifikan antara konformitas teman sebaya dengan kemandirian pada siswa kelas XI 

MA Ar- Rosyidiyah Kota Bandung. Kontribusi variabel X terhadap variabel Y lebih 

tinggi dengan R Square pada koefisien determinasi sebesar 0,769. Artinya 

konformitas kelompok sebaya memberikan kontribusi 76,9% terhadap kemandirian 

personal. Sedangkan 23,1%  dipengaruhi oleh faktor lain.  

Penelitian ini disimpulkan bahwa konformitas teman sebaya memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemandirian personal MA Ar-Rosyidiyah 

Kota Bandung, dilihat dari hasil analisis instrument yang mengambarkan bahwa 

sebagian besar siswa menyesuikan tindakan dan perilaku teman sebaya mereka di 

sekolah.  
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