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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatoris. Menurut Singarimbun 

dan Effendi (1995) penelitian eksplanatory yaitu tipe penelitian untuk 

memperoleh kejelasan atau menjelaskan suatu fenomena, menjelaskan 

hubungan dan menguji hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian 

eksplanatory ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan statistik 

korelasional untuk generalisasi data sampel pada populasi dengan menarik 

sampel random dari suatu populasi yang diteliti. 

B. Definisi Konseptual  

Untuk memudahkan dalam memahami dan menafsirkan berbagai teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini, maka ditentukan konsep-konsep yang 

digunakan dengan menjelaskannya dalam definisi konseptual berikut:  

a. Peer Pressure adalah tekanan sosial dari sebuah kelompok 

masyarakat, yang mengharuskan seseorang untuk bertindak dan 

berpikiran dengan cara tertentu, agar dia dapat diterima oleh 

kelompok masyarakat tersebut. Tekanan untuk mengikuti teman 

sebaya menjadi sangat kuat pada masa remaja (Santrock, 2003). 

b. Kenakalan Remaja atau Juvenile delinquency atau kenakalan remaja 

adalah perilaku jahat atau kenakalan anakanak muda, merupakan 
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gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 

disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka 

mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan 

remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang 

tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak 

kriminal (Kartono, 2003). 

c. Remaja adalah suatu periode perkembangan dari transisi masa anak-

anak dan dewasa, yang diakui oleh perubahan biologis, kognitif, 

sosioemosional (Santrock, 2008). 

 

C. Definisi Operasional dan Indikator Variabel 

Definisi operasional merupakan penjabaran dari masing-masing variabel 

tersebut. Penjabaran definisi operasional dan indikator-indikator yang 

digunakan untuk mengukur penelitian ini antara lain ialah sebagai berikut:  

a.    Peer Pressure adalah tekanan sosial dari sebuah kelompok masyarakat, 

yang mengharuskan seseorang untuk bertindak dan berpikiran dengan 

cara tertentu, agar dia dapat diterima oleh kelompok masyarakat 

tersebut (Santrock, 2003). Menurut Santrock (2008) Peer Pressure bisa 

mendatangkan hal yang positif maupun hal yang negatif, tergantung 

dari lingkungan pergaulan remaja. Akan tetapi dalam faktanya,  Peer 

Pressure lebih sering mendatangkan hal negatif bagi para remaja 

(Boujlaleb, 2006) hal ini bisa dilihat dari banyaknya remaja 

yang berperilaku menyimpang dari pada remaja yang berprestasi. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud Peer Pressure adalah suatu 
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tekanan teman sebaya dalam kaitannya dengan perilaku kenakalan 

remaja di SMP Negeri 9 Bandar Lampung.  

Indikatornya adalah: 

1. Kuantitas bertemu di SMP Negeri 9 Bandar Lampung. 

2. Kegiatan berkumpul di SMP Negeri 9 Bandar Lampung. 

3. Memiliki tingkat kekompakan, kesepakatan, dan ketaatan yang 

tinggi di SMP Negeri 9 Bandar Lampung. 

4. Kegiatan yang bersifat mempengaruhi remaja di SMP Negeri 9 

Bandar Lampung. 

5. Memiliki keinginan untuk diterima dalam suatu kelompok di SMP 

Negeri 9 Bandar Lampung. 

6. Memiliki kecenderungan untuk melakukan suatu tekanan terhadap 

teman sebaya di SMP Negeri 9 Bandar Lampung. 

7. Remaja sekolah mudah merespon atau menerima suatu tekanan yang 

dilakukan oleh teman sebaya. 

 

b. Kenakalan remaja atau Juvenile delinquency atau kenakalan remaja 

adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan 

gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang 

disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka 

mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan 

remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang 

tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak 

kriminal (Kartono, 2003). Menurut Drs.B.Simandjutak,S.H. (Dalam 

Simandjuntak, 1989) kenakalan remaja adalah “Perbuatan-perbuatan 
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anak remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang ada 

dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan anti sosial 

dimana di dalamnya terkandung unsure-unsur anti normative”. 

Dengan demikian kenakalan remaja yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja 

akibat adanya pengaruh dari teman sebayanya. 

Indikatornya adalah: 

1. Merokok di lingkungan sekolah 

2. Suka berkelahi 

3. Suka menonton video porno 

4. Merusak fasilitas sekolah 

5. Bolos sekolah 

6. Melawan orang tua atau guru 

7. Tawuran 

8. Suka membuat keributan dalam kelas 

9. Memalak 

10.  Menyontek 

 

D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian  ini dilakukan di SMP Negeri 9 Bandar Lampung yang 

beralamat di Jl Amir Hamzah No. 34 Gotong Royong, Kecamatan Tanjung 

Karang, Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja 

dengan pertimbangan bahwa setelah peneliti melakukan observasi di SMP 

Negeri 9 Bandar Lampung banyak ditemukan data yang menunjukkan 
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bahwa para peserta didik tersebut melakukan berbagai macam tindak 

kenakalan remaja yang disebabkan oleh pengaruh teman sebaya (Peer 

Pressure). 

 

E. Populasi dan Sampel 

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1989), populasi adalah 

jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diteliti. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah para peserta didik kelas VII dan VIII di 

SMP Negeri 9 Bandar Lampung (Jl Amir Hamzah  No. 34  Gotong Royong  

Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung) yang berjumlah 713 siswa.  

Menurut Arikunto (2006) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

akan diteliti. Sampel digunakan apabila peneliti tidak memungkinkan 

meneliti secara keseluruhan populasi karena keterbatasan waktu dan tenaga 

(Sugiyono, 2006). Dalam penelitian ini banyaknya sampel penelitian 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan :  

N : banyaknya populasi  

n  : banyaknya sampel  

d  : sampling error (ditetapkan 10 %)  

(Sutrisno Hadi, 1983)            

Berdasarkan rumus pengambilan sampel, maka banyaknya sampel  

penelitian adalah: 
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Maka sampel pada penelitian ini adalah 87,69 dibulatkan menjadi 88 

remaja. Teknik penentuan responden dilakukan dengan metode purposive 

sampling, yaitu sampel dipilih sebagai informan secara sengaja dengan 

pertimbangan mampu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan 

yang menjadi target dalam penelitian ini. 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau 

daftar pertanyaan tertulis yang telah disiapkan dan disusun sedemikian 

rupa sehingga responden tinggal mengisi dan menandainya dengan cepat. 

Adapun tujuannya ialah: 

a. Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 

b. Untuk memperoleh reabilitas dan validitas setinggi-tingginya.  

Di dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini pertama-

tama penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam 

bentuk angket, kemudian disebarkan kepada para responden. Hal ini 
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bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal apa saja yang 

menyebabkan remaja sekolah melakukan tindak kenakalan remaja. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan 

tertentu dengan menggunakan format Tanya jawab yang terencana, untuk 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kelengkapan 

informasi (Singarimbun dan Effendi, 1989) 

3. Observasi  

Pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenao 

fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data 

melalui pengamatan dan pencatatan langsung tentang objek yang akan 

menjadi topik kajian penelitian. Teknik observasi dimaksudkan untu 

mengungkapkan fenomena yang tidak diperoleh dari angket atau 

kuesioner. 

G. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data dari hasil penelitian ini dikumpulkan, maka untuk tahap   

selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan 

data sebagai berikut: 

1. Editing 

Sebelum data yang terkandung di dalam kuesioner diolah, jawaban di 

dalam kuesioner tersebut harus diperiksa terlebih dahulu melalui proses 
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editing. Editing dilakukan terhadap kelngkapan rekaman jawaban-

jawaban yang telah dituliskan ke dalam kuesioner oleh para responden. 

2.   Koding 

Pengkodean ini dilakukan untuk menyederhanakan jawaban responden, 

juga untuk memudahkan mengolah melalui software pengolahan data 

statistik. 

3.  Tabulasi 

Tabulasi dilakukan dengan menyusun dan menghitung data hasil 

pengkodean, kemudian dibuat tabel agar mudah terbaca. Dalam keadaan 

yang ringkas dan tersusun dalam suatu tabel yang baik, data dibaca 

dengan mudah dan maknanya pun akan mudah dipahami. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinteropretasikan. Menurut M. Nasir (2003), data yang 

diperoleh dari lapangan akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa 

deskriptif kuantitatif, data yang terkumpul dimasukkan ke dalam tabel 

tunggal dan tabel silang untuk dihitung frekuensi dan persentasinya. Fungsi 

pokok dalam teknik analisa data ini adalah menyederhanakan data penelitian 

yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih 

mudah untuk diamati (Singarimbun dan Effendi, 1989). Uji statistik pada 

penelitian ini menggunakan korelasi. Korelasi dapat diartikan sebagai 

hubungan antarvariabel dan atau hubungan yang bersifat prediksi dari 

variabel bebas (independent) terhadap variabel tergantung (dependent) 
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(Soepeno, 1997). Uji korelasi yang digunakan yaitu dengan corelation 

product moment yang merupakan teknik analisis data untuk menguji hipotesis 

asosiatif (uji hubungan) dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio 

(Hasan, 1999). 

Tabel 3. Makna Nilai Korelasi Product Moment 

 

Koefisien 
Kekuatan Hubungan 

0 Tidak ada korelasi 

0,00 - 0,25 Korelasi sangat lemah 

0,25 – 0,50 Korelasi cukup 

0,50 – 0,75 Korelasi kuat 

0,75 – 0,75 Korelasi sangat kuat 

Hasan (1999) 

Metode itu yang kemudian akan penulis terapkan dalam penelitian  ini untuk 

mengungkap dan menganalisa data yang berkaitan dengan  pengaruh Peer 

Pressure terhadap tingkat kenakalan remaja di SMP Negeri 9 Bandar 

Lampung. 


