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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Adakah pengaruh teman sebaya 

terhadap perilaku seks pranikah pada siswa kelas XI di SMA Negeri 6 Binjai. Sedangkan 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teman sebaya terhadap perilaku seks 

pranikah pada siswa kelas XI di SMA Negeri 6 Binjai. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 6 Binjai 

tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 185 siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil 

sebanyak 30% dari jumlah populasi, pengambilan sampel menggunakan purposif sampling, 

disini peneliti hanya mengambil 30% siswa dari setiap-setiap kelas yang sudah memiliki 

pacar dengan menggunakan random sampling untuk diteliti sehingga diperoleh 54 orang 

siswa yang layak dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk penelitian 

korelasional, yakni menggambarkan paradigm dalam menunjukan hubungan antara variable 

yang akan diteliti sekaligus mencerminkan teknik analisis statistik yang akan digunakan. 

Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu teman sebaya (X) sebagai variable bebas dan 

perilaku seks pranikah (Y) sebagai variable terikat. Instrument yang digunakan untuk 

menjaring data tentang pengaruh teman sebaya terhadap perilaku seks pranikah pada siswa 

adalah angket. Bentuk angket yang digunakan adalah angket tertutup dengan 4 pilihan 

jawaban yang mengacu kepada skala likert. Teknik analisis data menggunakan rumus product 

moment dan untuk mengetahui signifikan tidaknya hubungan kedua variable maka digunakan 

uji tfihser.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh teman sebaya terhadap perilaku 

seks pranikah pada siswa kelas XI di SMA Negeri 6 Binjai Tahun Ajaran 2011/2012, hal ini 

diketahui dari hasil perhitungan diperoleh harga rxy > rtabel  yaitu 0,389 > 0,266 dan pengaruh 

tersebut signifikan, hai ini diketahui setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan tfiher  

diperoleh harga thitung  >  ttabel yaitu 3,59 > 2,021 yang berarti hipotesis yang berbunyi : “ ada 

pengaruh teman sebaya terhadap perilaku seks pranikah pada siswa kelas XI di SMA Negeri 

6 Binjai dapat diterima” 
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