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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Partisipan 

1. Populasi  

Populasi penelitian ialah sekelompok subjek yang akan dikenakan 

generalisasi untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian Azwar (2017). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMAN 13 Surabaya, Sekolah 

tersebut berlokasi di Jl. Menganti Lidah Kulon, Lidah Kulon, Kec. 

Lakarsantri, Kota Surabaya populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas 10 dan kelas 11 dari SMAN 13 tersebut, berdasarkan 

keterangan dari tata usaha yang ada di SMAN 13 tersebut siswa kelas 10 dan 

11 berjumlahkan 691 orang. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari subjek dalam suatu populasi yang ada di 

dalam suatu penelitian Azwar,(2017). Setiap subjek yang diambil untuk 

menjadi sampel dalam penelitian harapannya akan mampu untuk mewakili 

populasi dalam suatu penelitian. Alasan untuk dilakukannya pengambilan 

sampel penelitian dari jumlah populasi yang ada dalam penelitian adalah 

ketidakmungkinannya meneliti keseluruhan dari total jumlah populasi yang 

ada di dalam penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang 

besar sehingga akan berdampak pada waktu, tenaga serta juga biaya dalam 

penelitian tersebut. 

Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti untuk menghitung 

jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus yang 

dicetuskan oleh Slovin (dalam Supriyanto & Iswandari, 2017). 

 

𝑛 =
𝑁

1+(𝑁×𝑒2)
                                                 

n : Jumlah Sampel 

N : Jumlah Populasi 

e : Batas Toleransi Kesalahan (margin of error) 

691

(1 + (691𝑥0.052))
 

 

𝑛 =
691

(1 + (691𝑥0.00252))
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𝑛 =
691

(1 + 1.72)
 

 

𝑛 =
691

2,72
 

 

𝑛 = 254 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 254 

siswa siswi SMAN 13 kota Surabaya, dalam penggambilan sampel peneliti 

meminta bantuan kepada 2 orang guru bimbingan konseling yang ada di 

sekolah tersebut. 

B. Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

pendekatan kolerasional. Metode penelitian kuantitatif menurut (Azwar, 

2017)  adalah  metode penelitian yang analisisnya ditekankan pada data-data 

numerikal (angka) yang kemudian diolah dengan metode statistika. Hasil yang 

diperoleh merupakan signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi 

hubungan antar variabel yang diteliti. Pendekatan kolaresional dilakukan 

untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan yang ada diantara variabel-

variabel. Serta berguna untuk mempelajari sejauhmana variasi pada satu 

variabel berkaitan dengan variasi satu atau lebih variabel lain, yang 

berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2017). 

2. Variabel Penelitian 

Menurut azwar (2017) Variabel merupakan konsep mengenai atribut 

sifat yang terdapat pada subjek penelitian yang penelitian yang dapat 

bervariasi secara kuantitatif maupun kualitatif. Variabel adalah gejala yang 

bervariasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian kuantitatif 

variabel dibagi menjadi 2 macam yaitu variabel bebas (Independent) dan 

variabel terikat  (Dependent). 

Variabel bebas  

Variabel bebas (Independent) adalah salah satu variabel yang 

memiliki pengaruh besar terhadap variabel lainya. 

Variabel terikat 

Variabel terikat (Dependent) adalah suatu variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

Variabel X adalah variabel bebas (Independent) : Komformitas Teman 

  Sebaya 
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Variabel Y adalah variabel terikat (Dependent) : Motivasi Belajar 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Skala yang digunakan untuk penelitian ini adalah skala motivasi belajar 

dan skala konformitas teman sebaya. Dalam menyusun skala, peneliti 

menggunakan model skala Likert sebagai alat untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini berisikan 4 pilihan 

jawaban dengan rincian skoring sebagai berikut: 

Tabel I. Skor Skala Likert 

 

Skala Likert dalam penelitian ini menghilangkan jawaban netral 

dikarenakan beberapa hal, antara lain Hadi (Prihandrijani, 2016): 

a. Pilihan jawaban netral memiliki kemungkinan untuk menimbulkan makna 

ganda yakni belum menjawab atau terdapat keraguan dari subjek yang 

menjawab. Kemungkinan tersebut perlu dihindari dikarenakan akan sangat 

berpengaruh dengan hasil penelitian. 

b. Berpotensi menjadikan subjek cenderung menjawab di tengah-tengah 

khususnya bagi subjek yang jawabannya mengarah ke setuju atau tidak setuju. 

c. Dikhawatirkan jika subjek lebih banyak menjawab netral, maka akan banyak 

data penelitian yang hilang serta mengurangi informasi yang harusnya 

didapatkan dari subjek. 

 

1. Skala Instrumen Motivasi Belajar 

a. Definisi Operasional Motivasi Belajar 

Definisi operasional merupakan definisi mengenai suatu variabel 

yang dirancang berdasarkan karaktestik atau ciri-ciri dari varibel tersebut 

yang dapat diamati oleh peneliti (Azwar, 2017). Sehingga definisi 

operasional motivasi belajar menurut Sardiman berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan usaha 

karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang 

Jawaban Skor 

Favorable (+) Unfavorable (-) 

SS (Sangat Setuju) 4 1 

S (Setuju) 3 2 

TS (Tidak Setuju) 2 3 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 4 
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tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar 

itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seorang 

siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya 

(Umniah, 2018). 

b. Aspek-aspek Motivasi Belajar 

Aspek-aspek dalam motivasi belajar yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada aspek-aspek yang dikemukakan oleh Sardiman 

(dalam Syahfitri, 2018) adapun beberapa aspek yang dikemukakan oleh 

Sardiman yaitu terdiri dari 8 aspek, adapun 8 aspek tersebut adalah tekun, 

ulet, menunjukkan minat, mandiri, menyukai tantangan, idealis, optimis, dan 

juga senang mencari dan kreatif. 

Tabel II. Blue Print Skala Motivasi Belajar 

Aspek Indikator 
No Item Jumlah 

Favorable Unfavorable  

Tekun - Tekun 

mengerjakan 

tugas 

1,17,34 9,25,40 6 

Ulet - Ulet dalam 

mengahadapi 

kesulitan 

10,26 2,18, 4 

Suka 

tantangan 

- Suka  

menangani 

masalah 

3,19,37 ,27,39,29 6 

Mandiri - Suka bekerja 

mandiri 

 

12,28,38 4,20,35,41, 

43 

8 

Suka dengan 

hal baru  

- Cepat bosan  

pada rutinitas  

 

5,21 13, 11 4 

Idealis - Dapat 

mempertahan

kan 

jawabannya  

 

14,30,33,36, 

42,44 

6,22 8 

Mempunyai 

pemikiran 

yang kuat 

- Tidak mudah 

melepas hal 

yang diyakini  

 

7,23 15,31 4 
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Solutif - Senang 

mencari dan 

memecahkan 

soal 

 

16,32 8,24 4 

Jumlah 23 21 44 

 

c. Uji Alat Ukur 

1) Uji Validitas 

Azwar (2017) dalam bukunya mendefinisikan validitas 

merupakan tingkat kecermatan alat ukur yang digunakan dalam 

fungsinya untuk mengukur indikator-indokator yang akan diukur 

(Prihandrijani, 2016). Dalam uji validitas ini peneliti menggunakan 

bantuan program IBM SPSS for Windows versi 25.0 dengan 

menggunakan batasan koefisien korelasi item total minimal 0,30. 

Artinya item-item yang memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,25 

maka item tersebut valid dan bisa digunakan, sedangkan item-item yang 

memiliki nilai koefisien korelasi di bawah 0,25 maka item tersebut tidak 

valid dan harus digugurkan.  

 

  



 

 

28 

 

Tabel III. Hasil Uji Diskriminasi Skala Motivasi Belajar 

No Aspek Indikator 
No. Item 

Sahih Gugur 

1 Tekun Tekun mengerjakan 

tugas 

1,(F)  

9,25,40(UF) 

34,17(F) 

2 Ulet Ulet dalam 

mengahadapi 

kesulitan 

10,26 (F) 

2(UF) 

18(UF) 

3 Suka 

tantangan 

Suka menangani 

masalah 

3,19,37(F)  27,39,29(UF) 

4 Mandiri Suka bekerja 

mandiri 

 

12,38(F) 

4,20,41,43(UF) 

28(UF) 

35(UF) 

5 Suka 

dengan hal 

baru  

Cepat bosan pada 

rutinitas 

 

11(UF) 5,21(F) 

13(UF) 

 

6 Idealis Dapat 

mempertahankan 

jawabannya 

 

14,30,33,36, 

42,44(F) 

6,22(UF) 

 

7 Mempunyai 

pemikiran 

yang kuat 

Tidak mudah 

melepas hal yang 

diyakini 

 

15(F) 7,23(F) 

31(UF) 

 

8 Solutif Senang mencari dan 

memecahkan soal 

 

16,32(F) 

8,24(UF) 

 

TOTAL 29 15 
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2) Uji Reliabilitas 

Azwar (2017) dalam bukunya mendefinisikan reliabilitas 

adalah konsistensi alat ukur dalam penelitian, artinya hasil pengukuran 

cenderung tidak berubah secara signifikan ketika dilakukan pengukuran 

secara berulang dengan subjek yang sama (Prihandrijani, ). Dalam uji 

reliabilitas peneliti menggunakan reliability coefisient Alpha Cronbach 

yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS for 

windows versi 25.0 dengan batas nilai koefisien reliabilitas sebesar0,60-

0,90.Artinya jika nilai koefisien reliabilitas di atas 0,60-0,90 maka alat 

ukur tersebut dapat dikatakan reliabel, sedangkan jika nilai koefisien 

reliabilitas di bawah 0,60 maka alat ukur tersebut tidak dapat dikatakan 

reliabel dengan metode alpha Cronbach. 

Hasil uji reliabilitas skala Motivasi Belajar setelah dilakukan 

1x putaran analisis, diperoleh koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

sebesar 0,838 dengan total aitem valid 29. 

 

Tabel IV. Uji Reliabilitas Skala Motivasi Belajar 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,838 44 

 

Dari tabel diatas didapatkan nilai reliabilitas sebesar 0,838, 

artinya nilai reliabilitas dapat dikatakan sempurna atau dapat dikatakan 

konsisten tinggi dan memenuhi syarat uji reliabilitas. 

2. Skala Instrumen Konformitas Teman Sebaya 

a. Definisi Operasional Konformitas Teman Sebaya 

Definisi operasional merupakan definisi mengenai suatu variabel 

yang dirancang berdasarkan karaktestik atau ciri-ciri dari varibel tersebut 

yang dapat diamati oleh peneliti (Azwar, 2017). Sehingga definisi 

operasional konformitas teman sebaya itu sendiri adalah Menurut Sears  

konformitas dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang timbul apabila 

individu mencontoh, melihat sikap atau perilaku individu lain yang secara 

sukarela karena individu lain tersebut juga melakukan hal tersebut. 

Konformitas itu sendiri akan mengalami peningkatan pada individu di fase 

remaja sebab remaja lebih menghabiskan waktu lebih banyak bersama 

teman di sekolahnya ataupun untuk bermain hinga saling mengerti satu sama 
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lain atau curhat, Sehingga dapat mengalami perubahan pada cara berbicara 

ataupun perilaku remaja tersebut. Remaja akan mengalami peningkatan 

yang nyata ataupun tidak nyata pada dirinya yang dipengaruhi dari teman 

sebayanya (Vatmawati, 2019). 

b. Aspek-aspek Konformitas Teman Sebaya 

Aspek-aspek dalam Konformitas Teman Sebaya yang digunakan 

dalam penelitian ini mengacu pada aspek-aspek yang dikemukakan oleh 

Sears dkk (dalam Vatmawati, 2019) mengutarakan bahwa  aspek aspek yang 

menandai adanya konformitas adalah sebagai berikut:  

a) Kekompakan 

Kekompakan adalah Perasaan dekat dengan anggota kelompok 

serta rasa perhatian terhadap kelompok dikarenakan keinginan idnividu 

untuk memperoleh pengakuan dan menghindari penolakan dari anggota 

kelompok yang diinginkan oleh individu tersebut sehingga individu 

akan cenderung selalu melakukan sesuatu secara bersama dengan 

kelompoknya, menyelesaikan suatu permasalahn yang dilakukan 

bersama dengan kelompoknya serta individu yang memiliki perasaan 

kekompakan akan selalu loyal atau sering membantu kelompok disaat 

kelompok tersebut memiliki sebuah permasalahan 

b) Kesepakatan 

Kesepakatan dapat diartikan sebagai Kepercayaan terhadap 

suatu kelompok oleh individu serta kesepakatan ialah persamaan 

pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok karena adanya 

ketergantungan individu terhadap kelompok tersebut, individu yang 

memiliki sikap sepakat akan kelompoknya akan lebih banyak 

mendengarkan arahan yang diberikan oleh kelompok teman sebayanya 

dan lebih banyak sepakat dalam usulan-usulan teman/kelompoknya 

tersebut. 

c) Ketaatan 

Ketaatan adalah Kerelaan untuk melakukan tindakan serta 

sikap yang dilakukan oleh individu, walaupun individu tersebut tidak 

menginginkan untuk melakukannya hal tersebut dilakukan oleh 

individu dikarenakan  tekanan dari anggota kelompok dan ingin 

memenuhi harapan kelompok tersebut biasanya individu yang taat 

dengan kelompknya atau teman sebayanya akan cenderung untuk 

melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kelompok, kerapkali 

menurututi keinginan kelompok tersebut dan ingin di pandang sebagai 

individu yang berguna dalam kelompok. 
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Tabel V. Blue Print Skala Konformitas Teman Sebaya 

Aspek Indikator 
No Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Kekompakan 

 

- Selalu 

melakukan 

sesuatu secara 

bersama dengan 

teman 

1,17 10,27 4 

 - Selalu 

menyelesaikan 

suatu permasalah 

dengan teman 

8,24 16,29 4 

 - Selalu menolong 

teman dikala 

sedang 

kesusahan 

15,26 9, 25 4 

Ketaatan - Melakukan hal-

hal yang 

dilakukan oleh 

kelompok 

6,28 14, 18 4 

 - Menurut dengan 

teman ketika 

teman 

mempunyai 

keinginan 

11,19 7,32 4 

 - Selalu ingin di 

dipandang oleh 

sekelompok 

temannya 

13,22 2,20 4 

Kesepakatan - Selalu 

mendengarkan 

arahan dari 

teman  

4,30 12,23 4 

 - Selalu sepakat 

dengan pendapat 

teman  

3,21 5,31 4 

JUMLAH 16 16 32 
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c. Uji Alat Ukur 

1) Uji Validitas 

Azwar (2017) mendefinisikan validitas merupakan tingkat 

kecermatan alat ukur yang digunakan dalam fungsinya untuk mengukur 

indikator-indokator yang akan diukur (Prihandrijani, 2016). Dalam uji 

validitas ini peneliti menggunakan bantuan program IBM SPSS for 

Windows versi 25.0 dengan menggunakan batasan koefisien korelasi 

item total minimal 0,25. Artinya item-item yang memiliki nilai 

koefisien korelasi di atas 0,25 maka item tersebut valid dan bisa 

digunakan, sedangkan item-item yang memiliki nilai koefisien korelasi 

di bawah 0,25 maka item tersebut tidak valid dan harus digugurkan. 
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Tabel VI. Hasil Uji Diskriminasi Skala Konformitas Teman Sebaya 

No Aspek Indikator 
No. Item 

Sahih Gugur 

1 Kekompakan  Selalu melakukan 

sesuatu secara 

bersama-sama 

dengan teman 

27(UF) 1,17(F) 

10(UF) 

  Selalu menyelesaikan 

suatu permasalah 

dengan teman 

29(UF) 8,24(F) 

16(UF) 

  Selalu menolong 

teman dikala sedang 

kesusahan 

26(F)  

25(UF) 

9,15(UF) 

2 Ketaatan  Melakukan hal-hal 

yang dilakukan oleh 

kelompok 

6,28(F)  

 

14,18(UF) 

  Menurut dengan 

teman ketika teman 

mempunyai 

keinginan 

7,32(UF) 11,19(F) 

  Selalu ingin di 

dipandang oleh 

sekelompok 

temannya 

13(F)  

 

22(F) 

2,20(UF) 

3 Kesepakatan Selalu mendengarkan 

arahan dari teman  

4(F)  

23(UF) 

30(F) 

12(UF) 

  Selalu sepakat 

dengan pendapat 

teman  

31(UF) 3,21(F) 

5(UF) 

TOTAL 12 20 
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2) Uji Reliabilitas 

Azwar (2017) mendefinisikan reliabilitas adalah konsistensi 

alat ukur dalam penelitian, artinya hasil pengukuran cenderung tidak 

berubah secara signifikan ketika dilakukan pengukuran secara berulang 

dengan subjek yang sama (Prihandrijani, 2016). Dalam uji reliabilitas 

peneliti menggunakan reliability coefisient Alpha Cronbach yang 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS for 

windows versi 25.0 dengan batas nilai koefisien reliabilitas sebesar0,60-

0,90 (Azwar, 2017). Artinya jika nilai koefisien reliabilitas di atas 0,60-

0,90 maka alat ukur tersebut dapat dikatakan reliabel, sedangkan jika 

nilai koefisien reliabilitas di dibawah 0,60 maka alat ukur tersebut tidak 

dapat dikatakan reliabel. Dengan metode alpha Cronbach. 

Hasil uji reliabilitas skala Motivasi Belajar setelah dilakukan 

1x putaran analisis, diperoleh koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

sebesar 0,672 dengan total aitem valid 12. 

Tabel VII. Uji Reliabilitas konformitas teman sebaya 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,672 32 

 

Dari tabel diatas didapatkan nilai reliabilitas sebesar 0,672, artinya nilai 

reliabilitas dapat dikatakan rendah dan memenuhi syarat uji reliabilitas  

D. Uji Prasyarat dan Analisis Data 

3. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji data yang dilakukan dalam penelitian 

untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas penting untuk dilakukan dikarenakan jika data tersebut 

berdistribusi normal maka data tersebut dianggap dapat untuk mewakili 

populasi. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov dengan bantuan 

program IBM SPSS for windows versi 25.0 dengan ketentuan jika 

signifikansi p<0.05 maka data tidak berdistribusi normal, sedangkan jika 

signifikansi p>0.05 maka data berdistribsi normal (Duwi Priyatno, 2018). 
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Tabel VIII. Hasil Uji Normalitas Sebaran 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 276 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 8,96741842 

Most Extreme Differences Absolute ,030 

Positive ,030 

Negative -,021 

Test Statistic ,030 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Hasil uji normalitas sebaran untuk variabel Konformitas Teman 

Sebaya dengan Motivasi Belajar menggunakan One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test dengan bantuan program SPSS for Windows versi 25, diperoleh 

signifikansi p= 0.200 >0.05. Artinya sebaran data berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linearitas data yang 

berguna untuk mengetahui apakah dua variable mempunyai hubungan yang 

linear atau tidak. Dalam penelitian ini uji linearitas dilakukan dengan 

menggunakan test for linearity dengan bantuan program IBM SPSS for 

windows versi 25.0 dengan ketentuan batas nilai signifikansi pada Uji 

linearitas adalah 0,05. Artinya jika hasil uji linearitas didapatkan hasil 

signifikansi p<0,05 maka hubungan tidak linier sedangkan jika hasil uji 

linearitas didapatkan hasil signifikansi p>0,05 maka hubungan antar 

variabel tersebut dikatakan linier (Duwi Priyatno, 2018). 
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Tabel IX. Hasil Uji Linieritas  Hubungan Motivasi Belajar Dengan  Konformitas 

Teman Sebaya 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

motivasi 

belajar * 

Konformitas 

teman 

sebaya 

Between 

Groups 

(Combined) 4094,391 20 204,720 2,623 ,000 

Linearity 1882,722 1 1882,722 24,122 ,000 

Deviation from 

Linearity 

2211,669 19 116,404 1,491 ,088 

Within Groups 19902,344 255 78,048   

Total 23996,736 275    

 

Hasil uji linieritas hubungan antar variabel menggunakan Compare 

Menas dengan bantuan program SPSS for Windows versi 25 diperoleh skor 

Deviat from Linierity dengan signifikansi = 0.088>0.05. Artinya terdapat 

hubungan yang linier antara variabel motivasi Belajar dengan Konformitas 

Teman Sebaya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan metode statistik. Dengan menggunakan bantuan program SPSS 

Product Moment Pearson atau korelasi pearson dalam perhitungan korelasi pearson 

akan didapat koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antara 2 

variabel tersebut. 

Berdasarkan Hasil uji prasarat sebelumnya, yakni uji normalitas dan uji 

linieritas, maka distribusi data pada kedua variabel penelitian ini adalah linier. Oleh 

karena itu uji korelasi menggunakan metode analisis parametrik. Teknik analisis 

yang digunakan untuk menguji menggunakan teknik analisis korelasi pearson. 

Analisis Korelasi pearson untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari 

dua variabel, yakni satu variabel independen dan satu variabel dependen. Teknik 

analisis korelasi pearson diolah menggunakan IBM SPSS 25.0 for windows. 
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Tabel X.  Hasil Uji Analisis Korelasi Pearson 

Correlations 

 motivasi belajar Konformitas teman sebaya 

motivasi belajar Pearson Correlation 1 -,280** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 276 276 

Konformitas 

teman sebaya 

Pearson Correlation -,280** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 276 276 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Hasil analisis data menggunakan Korelasi Pearson diperoleh skor korelasi 

sebesar -0.280 dengan signifikansi p=0.000 (p<0.05). Artinya terdapat hubungan 

Negatif signifikan antara Konformitas Teman Sebaya dangan Motivasi Belajar. 

Adanya hubungan negatif dapat diartikan semakin tinggi Konformitas Teman 

Sebaya seseorang maka akan semakin Rendah Motivasi Belajarnya . 

Sumbangan efektif dari penelitian ini sebesar 0.078, artinya Konformitas 

Teman Sebaya memiliki pengaruh sebesar 8% terhadap Motivasi Belajar, selebihnya 

yang mempengaruhi Motivasi belajar adalah faktor-faktor lain yang tidak di lakukan 

dalam penelitian ini. 


