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ABSTRACT 

The aim of this study was to verify the effects of parent-adolescent 
relationship and adolescents' self-esteem to peer pressure on adolescent. 
The research subject were 398 adolescents consist of 202 males and 196 
females, age span 15 to 18 years old that were randomly sampledfrom 
48 high schools in Yogyakarta. Four questionnaires were used in 
collecting data. Multiple regression analysis were applied to analyzed 
the data. The important result of this study was the parent-adolescent 
relationship and self-esteem as predictors of peer pressure on 
adolescent (F=28,106, p<O,Ol). The factors affecting the vulnerability 
to peer pressure as indicated by the effective contribution of 12% 
(R=0,353, p<0,01, Adjusted R Square=0,12). Based on the result of 
research, it was suggested that the efforts of preventing peer pressure on 
adolescent should simultaneously take the above mentioned factors into 
account by improving the quality of the parent-adolescent relationship 
and the adolescents 'self-esteem. 
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PENGANTAR 

Sesuai dengan tahap perkembangannya, pada umumnya remaja mudah mengalami 
atau rentan terhadap tekanan ternan sebayanya terutama untuk hal-hal/perilaku yang 
negatif. Menurut Tate (200 1) tekanan untuk mengikuti ternan sebaya menjadi sangat 
kuat pada masa~ remaja dan dapat berefek positif atau negatif. Efek positifnya adalah 
menggerakkan semangat, memotivasi untuk sukses, dan perilaku sehat (Nguyen dkk., 
2006) serta remaja menjadi aktif dalam kegiatan-kegiatan agama, kegiatan sosial, 
menolong orang lain, bergabung dalam tim olah raga, dan kegiatan belajar (Lingren, 
1995). Namun dapat berefek negatif apabila tekanan ternan sebaya itu menyebabkan 
perilaku seperti penggunaan obat-obatan terlarang, konsumsi alkohol, seks pranikah, 
dan perilaku bermasalah lainnya.Teman sebaya adalah remaja dengan tingkat usia atau 
tingkat kedewasaan yang sama. 
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Salah satu tekanan negatif dari ternan sebaya yang sering dialami oleh remaja 
yaitu berkaitan dengan tekanan untuk melakukan perilaku seksual pranikah. Perilaku 
seksual pranikah merupakan masalah yang menonjol pada masa remaja, karena memang 
pada masa remaja terjadi perkembangan fisik dan seksual yang pesat dan muncul 
dorongan untuk melakukan aktivitas seksual. Dalam penelitian ini yang dimaksud 
dengan tekanan ternan sebaya berkaitan dengan tekanan dari ternan sebaya untuk 
melakukan perilaku seksual pranikah, dan untuk selanjutnya istilah yang dipakai adalah 
tekanan ternan sebaya. 

Bagi remaja, salah satu fungsi utama dari kelompok ternan sebaya adalah untuk 
menyediakan berbagai informasi mengenai dunia di luar keluarga (Santrock, 1996)). 
Selain itu melalui kelompok ternan sebaya, remaja memperoleh umpan balik mengenai 
kemampuan mereka dan belajar tentang apakah yang mereka lakukan lebih baik, sama 
baiknya, atau ballkan lebih buruk dari yang dilakukan oleh remaja lain. Menjadi anggota 
kelompok ternan sebaya adalah tujuan utama dari banyak remaja. Rasa memiliki dan 
penerimaan sosial sangat · kuat pada tahapan perkembangan ini. Pada kebanyakan remaja, 
bagaimana mereka dipandang oleh ternan sebayanya merupakan aspek yang terpenting 
dalam kehidupan mereka. Remaja akan melakukan apapun agar dapat dimasukkan 
sebagai anggota kelompok. Bagi remaja, dikucilkan oleh ternan atau kelompoknya 
berarti stres, frustrasi, dan kesedihan (Santrock, 1996). 

Hallsteid dan Reiss (2004) menyatakan bahwa pengaruh ternan sebaya banyak 
ditemukan dalam bentuk saling tukar tambah lagu, di arena bermain, bertukar majalah 
dan video, mendiskusikan pengalaman-pengalaman dan observasi, mengklarifikasi 
perilaku yang diinginkan, sating bertukar gurauan dan kecemasan, penerimaan sosial 
dan pengaruh sosial, dorongan berperilaku tertentu, membangun model dominasi, 
menumbuhkan keingintahuan, ekspresi atau mencari simpati, serta mendiskusikan dan 
memperbaiki sikap serta perilaku tertentu. Menurut Lyness (2004) remaja dapat 
dipengaruhi oleh ternan sebayanya, bahkan secara tidak sadar, hanya dengan 
menghabiskan waktu bersama. Pengaruh negatif dapat terjadi karena remaja ingin sama, 
ingin cocok, ingin mengetahui apa yang dilakukan ternan sebayanya, atau khawatir 
teman-temannya akan mentertawakan hila tidak melakukan hal yang sama. Pendapat 
bahwa "semua orang melakukan ...... " dapat mempengaruhi remaja untuk meninggalkan 
pendapatnya sendiri yang mungkin sebenarnya lebih baik. 

Keterlibatan remaja dengan ternan-ternan sebaya yang berperilaku menyimpang 
merupakan faktor penyumbang terjadinya problem-problem perilaku pada masa remaja 
(French & Dishion, 2003) termasuk aktivitas seksual dan seks tidak aman (Magnani 
dkk., 2001). Remaja yang mempunyai ternan-ternan yang telah melakukan aktivitas 
seksual akan cenderung melakukan aktivitas seksual juga (Steinberg, 2002) dan 
melakukannya pada usia yang lebih awal (Manlove, 2001 ). Pendapat di atas diperkuat 
Padfield (2005) yang menje1askan bahwa ternan dapat memengaruhi remaja dalam 
ban yak hal, baik yang positif maupun negatif. Pengaruh ternan sebaya seringkali negatif 
karena dapat memengaruhi sikap remaja terhadap seks, sikap terhadap orangttia, 
konsumsi alkohol, dan penyakit menular seksual. Menurut Brown yang dikutip oleh 
Warren (2004), memiliki banyak ternan yang berperilaku menyimpang atau negatif 
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merupakan prediktor keterlibatan seksual pada remaja. Blum dan Mmari (2004) yang 
meneliti 1.389 remaja Philadelphia, menyimpulkan bahwa aktivitas seksual remaja 
sangat dipengaruhi oleh keyak.inan atau persepsi mereka bahwa teman-temannya juga 
telah melakukan aktivitas seksual. Remaja yang mengalami tekanan ternan sebaya akan 
cenderung meh.kukan aktivitas seksual pranikah seperti ternan-ternan sebayanya juga. 
Padahal umumnya hubungan seksual pranikah yang dilakukan remaja dapat mempunyai 
efek beruntun (multiplying effect) yang dapat menghambat perkembangan dan kesehatan 
remaja tersebut dan anaknya (hila tidak aborsi) untuk mencapai perkembangan yang 
optimal. Efek beruntun tersebut antara lain: rasa salah atau berdosa, menyesal, self
respect rendah, dan emosi negatif (Maher, 2004 ); kehamilan yang tidak diinginkan, 
rentan terhadap penyakit menular seksual, HIV/AIDS (Chowdury, 2005; Maher, 2004; 
Shrier, Shih, & Beardslee, 2005; Sieving, Eisenberg, Pettingel, & Skay, 2006), dan 
aborsi (Goyal, 2005). 

Ada berbagai faktor yang memengaruhi kerentanan remaja terhadap tekanan 
ternan sebaya, namun dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari berbagai jumal, 
dapat disimpulkan hasilnya belum konklusif. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji 
dua variabel yaitu hubungan orangtua-remaja dan self-esteem yang mempunyai kaitan 
erat dalam kehidupan dan perkembangan remaja dan yang diduga memengaruhi sejauh 
mana remaja mengalami tekanan ternan sebaya. 

LANDASAN TEORI 

Lingkungan keluarga yang positif dapat menjadi pelindung bagi remaja dari 
pengaruh tekanan ternan sebaya yang negatif, namun sebaliknya menurut Nguyen dkk. 
(2006) remaja cenderung rentan apabila orangtuanya kurang memahami, kurang 
memberi dukungan, dan komunikasi kurang efektif. Menurut Goldstein dkk. (2005), 
merupakan hal yang sulit untuk memahami peran ternan sebaya dalam perkembangan 
remaja tanpa juga memahami secara kritis peran keluarga dalam memfasilitasi 
hubungan remaja dengan ternan sebayanya. Papalia dkk. (2002) menyatakan bahwa 
meskipun pada masa ini remaja banyak menghabiskan waktu dengan ternan sebayanya, 
narnun hubungan remaja dengan orangtuanya tetap dekat dan berpengaruh serta 
rnerupakan faktor esensial yang memengaruhi perilaku remajaPatterson (French & 
Dishion, 2003) mengemukakan bahwa rendahnya pemantauan orangtua dan keterlibatan 
remaja dengan ternan- ternan sebaya yang berperilaku menyimpang rnerupakan faktor 
penyumbang terjadinya problem-problem perilaku .. Menurut Capaldi dkk. (2002) 
secara tidak )angsung, supervisi orangtua akan mencegah remaja terlibat dengan ternan 
sebaya yang berperilaku rnenyimpang dan perilaku anti sosial lainnya. Dari berbagai 
penelitian dapat disirnpulkan bahwa interaksi orangtua-remaja mernainkan peran 
penting berkaitan dengan bagaimana hubungan remaja dengan ternan sebayanya 
(Nguyen dkk., 2006; Updegraff, McHale, Crouter, & Kupanoff, 2001), pemilihan ternan 
yang baik dan menolak tekanan ternan sebaya yang negatif (Top & Chadwick, 1998) 
selama masa remaja. Dari penelitian yang dilakukannya, Miller (1998) menyimpulkan 
bahwa remaja tidak akan rnudah dipengaruhi ternan sebayanya apabila mereka 
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mempunyai hubungan yang baik dengan orangtuanya. Sebaliknya menurut Jaccard, 
Blanton, dan Dodge (2005) remaja akan melakukan identifikasi dengan ternan sebayanya 
yang negatif hila ikatan a tau hubungan dengan orangtuanya buruk atau tidak baik. 

Ikatan emosional yang kokoh dengan orangtua akan meningkatkan hubungan 
remaja dengan ternan sebaya yang kompeten da..'l hubungac erat yang positif di luar 
keluw-ga. Remaja yang mempunyai kedekatan kuat dengan orangtuanya cenderung 
mempunyai kedekatan yang kuat juga dengan ternan-ternan sebaya yang berperilaku 
positif, dan sebaliknya (Armsden & Greenberg dalam Santrock, 1996). Menurut 
Dishion (French & Dishion, 2003), rendahnya pemantauan orangtua dapat berefek 
langsung pada problem-problem perilaku dan berefek tidak langsung pada keterlibatan 
remaja dengan ternan kelompok yang menyimpang. Patterson (French & Dishion, 2003) 
mengemukakan bahwa rendahnya monitoring orangtua dan keterlibatan remaja dengan 
ternan-ternan sebaya yang berperilaku menyimpang merupakan faktor penyumbang 
terjadinya problem-problem perilaku pada remaja termasuk keterlibatannya dalam 
hubungan seksual yang lebih awal. Sebaliknya, menurut Chadwick dan Evans (2003) 
orangtua yang menetapkan aturan-aturan yang tepat, memonitor keluhan, dan yang 
mengeluarkan disiplin yang tepat maka anak-anaknya cenderung tidak mudah 
dipengaruhi hal-hal negatif oleh teman-temannya dan religiusitasnya lebih kuat. Senada 
dengan pendapat tersebut Cruz dkk. (2002) mengemukakan bahwa kontrol orangtua 
sangat penting selama masa remaja karena memengaruhi khususnya hubungan remaja 
dengan ternan sebayanya. Nilai-nilai keluarga dan bimbingan orangtua mempunyai 
pengaruh signifikan dalam upaya menetralisir efek tekanan ternan sebaya yang negatif 
Secara umum lingkungan keluarga yang kuat,stabil, dan lengkap sangatlah penting. 

Dalam kaitannya dengan self-esteem, menurut Lingren (1995) remaja dengan self
esteem tinggi cenderung kurang atau tidak mudah dipengaruhi dan mempunyai 
kemampuan bertahan dari tekanan negatif ternan sebaya dan tekanan sosial lainnya, 
serta mampu menjalin dan mengembangkan hubungan baik dengan ternan-ternan barn 
yang signifikan baginya. Juga dari penelitian longitudinalnya, Warren (2004) menyatakan 
bahwa fungsi psikologis remaja seperti otonomi, kelekatan, dan self-esteem berperan 
penting dalam menentukan sejauh mana remaja terpengaruh oleh ternan-ternan sebayanya. 
Remaja yang self-esteemnya rendah cenderung mudah terpengaruh ternan-ternan 
sebayanya untuk berperilaku negatif, termasuk perilaku seksual pranikah. 

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa hubungan orangtua
remaja dan self-esteem merupakan prediktor tekanan ternan sebaya pada remaja. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh hubungan orangtua
remaja dan self esteem secara simultan terhadap tekanan ternan sebaya pada remaja. 

METODE PENELITIAN 

1. Definisi operasional variabel penelitian 

a. Hubungan orangtua-remaja yaitu persepsi remaja tentang ikatan yang terjalin 
antara orangtua dan dirinya; meliputi tiga aspek yaitu connection, psychological 
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autonomy, dan regulations, diungkap dengan Skala Hubungan Orangtua·remaja 
yang disusun oleh penulis berdasarkan konsep Gandhi dan Edmonson (2005). 
Makin tinggi skor total yang diperoleh menunjukkan hubungan orangtua·remaja 
yang makin baik, dan sebaliknya. 

b. Self-esteem, yaitu hasil evaluasi remaja terhadap dirinya sendiri. Evaluasi int 
menyatakan seberapa besar remaja menilai bahwa dirinya mempunyai kemampuan, 
keberartian, ketaatan, dan kompetensi. V ariabel ini diukur dengan Skala Self
esteem yang dikembangkan dari skala self-esteem Coopersmith. Makin tinggi 
skor total yang diperoleh menunjukkan tingkat self-esteem yang makin tinggi, 
dan seba!iknya. 

d. Tekanan ternan sebaya yaitu sejauh mana remaja merasa dibujuk, ditekan atau 
dipengaruhi oleh ternan-ternan sebayanya untuk melakukan atau meniru perilaku 
seksual tertentu, baik berupa tekanan yang bersifat aktif (langsung) atau tekanan 
pasif (tak langsung). Disebut tekanan aktif hila tekanan yang dialami remaja 
untuk melakukan perilaku seksual tertentu dalam bentuk ejekan atau janji-janji 
dapat memperoleh kesenangan. Disebut tekanan pasif hila tekanan yang dialarni 
remaja untuk melakukan perilaku seksual tertentu dari rnelihat/mengetahui 
petilaku seksual ternan sebayanya. V ariabel ini diungkap dengan Skala Tekanan 
Ternan Sebaya yang dikembangkan berdasarkan konsep tekanan ternan sebaya 
dari Bransford (2003). Makin tinggi skor total yang diperoleh individu menunjuk
kan tingkat kerentanan terhadap tekanan ternan sebaya yang makin tinggi, dan 
sebaliknya. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian diambil secara random dari 48 SMA di kota Yogyakarta, 
berusia 15-18 tahun, belum menikah, memiliki orangtua lengkap, dan tinggal bersama 
orangtua. Berdasarkan langkah random yang telah ditentukan, diperoleh 398 siswa 
dati 20 kelas yang berasal dati 14 SMA di kota Y ogyakarta. 

3. Instrumen Penelitian dan Basil Uji Coba 
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Data penelitian diperoleh dengan skala lapor-diri (self-report) yaitu {a) skala hubungan 
orangtua-remaja, (b) skala self-esteem, dan (c) skala tekanan ternan sebaya. Ketiga 
skala ini menggunakan model penilaian summated ratings dari Likert dengan 5 
kategori pilihan jawaban. Uji coba instrumen melibatkan 150 siswa yang diambil 
dari 3 sekolah SMA di kota Yogyakarta dan berusia 15-18 tahun. Validitas meng
gunakan. uj.i korelasi tiap butir dengan total (item-total correlation) dengan batas 
minimal koefisien korelasi _::: 0,3 (Azwar, 2008). Untuk reliabilitas menggunakan 
teknik alpha Cronbach. Perhitungan dengan SPSS version ·15.0. hasilnya sebagai 
berikut: 

a. Skala Hubungan Orangtua-remaja. Jumlah pernyataan 14 butir (semula 16 
butir) dengan nilai corrected item-total correlation bergerak dari 0,343 0,623. 
Skala ini juga memenuhi syarat reliabel per aspek/dimensi, dan reliabilitas 
keseluruhan sebesar 0,854. 



b. Skala Self-Esteem. Jumlah pernyataan skala ini 13 butir (sernula 17 butir) 
dengan nilai corrected item-total correlation bergerak dari 0,334 0,870. 
'Seluruh dirnensi self-esteem juga rnernenuhi syarat reliabel dan reliabilitas 
keseluruhan sebesar 0,919. 

c. Skala Tekanan Teman Sebaya. Jumlah pernyataan 11 butir (semula 12 butir) 
dengan nilai corrected item-total correlation bergerak dari 0,323- 0,765. Setiap 
dimensi tekanan ternan sebaya rnernenuhi syarat reliabel dan reliabilitas 
keseluruhan yaitu 0,842. 

4. Analisis Data Penelitian. Data penelitian dianaliis dengan Analisa Regresi Berganda 
dengan bantuan SPSS version 15.0. Dernikian pula untuk deskripsi data dan uji 
asumsJ. 

HASIL PENELITIAN 

1. Uji Asumsi ( normalitas, linieritas, dan multikolonieritas) 

Dari perhitungan dengan SPSS 15.0, dengan uji Kolornogorov-Smirnov ketiga variabel 
menunjukkan distribusi normal (p > 0,05). Selain itu uji F menunjukkan sernua 
variabel bebas berkorelasi tinier dengan variabel tergantung dan uji rnultikolinieritas 
rnenunjukkan tidak tetjadi rnultikolinieritas . 

2. Uji Bipotesis. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda diperoleh F = 28,106, nilai 
signifikansi = 0,000 (p < 0,01) yang bermakna bahwa ada pengaruh hubungan 
orangtua-rernaja dan self-esteem secara sirnultan (bersama) terhadap kerentanan 
tekanan ternan sebaya pada remaja. Variabel hubungan orangtua-rernaja dan self
esteem rnerupakan prediktor kerentanan tekanan ternan sebaya pada remaja. Dengan 
demik:ian hipotesis bahwa hubungan orangtua-remaja dan self-esteem berpengaruh 
secara simultan (bersama) terhadap tekanan teman sebaya, dapat diterima. 

Tabel 1. Anava 

Sum of I 

I 
Model Squares df Mean Square F Sig. 

1 . Regression 3524.599 2 1762.299 28.106 .oooa 
Residual I 24766.929 I 395 62.701 
Total 1 28291.528 397 

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar = 0,120, yang bermakna bahwa 
12% variansi tekanan ternan sebaya pada rernaja dijelaskan oleh variabel hubungan 
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orangtua-remaja dan self-esteem.· Hal ini juga bermakna bahwa 88% variansi 
tekanan ternan sebaya ,dijelaskan oleh variabel selain hubungan orangtua-remaja 
dan self-esteem. 

Tabel 2. Sumbangan Efektif 

R R square Adjusted R square Sig. 
0,353 0125 0,120 0,000 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 persen dari variansi tekanan negatif 
ternan sebaya pada rernaja dapat dijelaskan atau diprediksi secara simultan (bersama) 
melalui variabel hubungan orangtua-remaja dan self-esteem. Walaupun sumbangannya 
tidak besar, namun sejauh mana remaja terpengaruh oleh tekanan ternan sebayanya 
juga tergantung pada bagairnana hubungan rernaja dengan orangtuanya dan self
esteemnya. Hal ini dapat dipahami karena intervensi orangtua yang berupa kontrol dan 
aturan-aturan (Cruz, Laguna, & Raymundo, 2001) dan orangtua yang kurang rnernberi 
nasehat (Choo, 2000) dapat memengaruhi kerentanan rernaja terhadap tekanan ternan 
sebaya. Nilai-nilai keluarga dan birnbingan orangtua mempunyai pengaruh yang 
signifikan berkaitan dengan upaya-upaya rnenetralisir efek tekanan ternan sebaya yang 
negatif. Kualitas hubungan orangtua-remaja yang tercermin dari adanya connection, 
psychologycal autonomy, dan regulationS (Rice & Dolgin, 2002~ Choo, 2000) akan 
menciptakan suasanaflingkungan yang kondusif untuk proses pengalihan nilai-nilai, 
sikap, dan ketrampilan sosial bagi remaja. Kondisi ini akan mendorong dan rnernbantu 
remaja belajar rnemahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan
nya, menghindari tekanan negatif ternan sebaya, dan membentuk harga diri yang tinggi. 
Hubungan yang baik dengan orangtua menyebabkan remaja merasa nyaman untuk 
berkomunikasi dengan orangtuanya tentang hal-hal yang baik maupun buruk; sehingga 
remaja dapat menentukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak 
mudah terpengaruh tekanan negatif ternan sebaya. Dernikian juga adanya peraturan
peraturan orangtua yang ditetapkan bersarna remaja, akan menyebabkan remaja 
rnemiliki kontrol diri yang baik dan mernbantu mereka menghindari perilaku yang 
merugikan. 

Dari basil penelitian juga diketahui bahwa variabel hubungan orangtua berpengaruh 
lebih besar qari.pada self-esteem. Hal ini rnenunjukkan bahwa hubungan yang baik 
antara orangtua~remaja berkaitan dengan berbagai perilaku positif pada rernaja. Fasula 
dan Miller (2006) menyatakan bahwa hubungan orangtua-remaja yang baik merupakan 
penangkal pengaruh negatif ternan sebaya. Sejauh mana rernaja mengalarni tekanan 
negatif ternan sangat tergantung pada bagaimana kedekatannya dengan orangtuanya. 
Selanjutnya dikernukakan bahwa orangtua dan ternan sebaya mempunyai pengaruh 
yang mutually contingent dalarn dinarnika sosial kehidupan remaja. Meskipun ternan 
sebaya sangat penting bagi remaja, namun strategi-strategi intervensi tidak dapat 
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mengabaikan kekhasan peran orangtua dan kemampuannya meningkatkan penundaan 
aktivitas seksual remaja. Remaja dengan self-esteem yang tinggi cenderung tidak mudah 
mengalami tek:anan ternan sebaya karena seperti dikemukakan oleh Clemes dkk. (1993), 
remaja dengan self-esteem tinggi ak:an bertindak mandiri, menerima tanggungjawab, 
merasa bangga akan presttisinya, mendekati tantangan baru dengan penuh antusias, serta 
menunj ukkan sederet per: tSaan dan emosi. Roosenberg ( 1979) menyatak:an orang yang 
mempunyai self-esteem tinggi akan merasa dirinya berharga, berkualitas, bangga akan 
dirinya, bersikap positif, menghormati diri sendiri, dan merasa berguna. Demikian pula 
Frey dan Carlock (1987) mengemukak:an bahwa orang yang mempunyai self-esteem 
tinggi, mampu menghargai dan menghormati dirinya sendiri, berpandangan dirinya 
sejajar dengan orang lain, tidak perfeksionis, mengenali keterbatasannya, dan berharap 
untuk senantiasa bertumbuh. Sebaliknya remaja dengan harga diri rendah ditandai 
antara lain dengan perasaan diri kurang berharga, kurang bermanfaat, kurang dicintai, 
kurang yakin akan kemampuannya, dan mudah dipengaruhi orang lain. Kondisi ini 
menyebabkan remaja dengan harga diri rendah mudah dipengaruhi dan mengikuti 
perilaku-perilaku negatif temannya. Seringkali peniruannya terhadap perilaku tersebut 
hanya dengan maksud agar dihargai oleh teman-temannya. Selain itu, mereka juga 
cenderung memasuki kelompok ternan sebaya yang negatif dan mudah juga meniru dan 
mengikuti perilaku negatif teman-temannya, dengan maksud agar tidak berbeda dan 
diterima oleh ternan-ternan kelompoknya. Hal ini karena pada umumnya individu ak:an 
memasuki atau bergabung dengan kelompok ternan sebaya yang mempunyai kriteria 
"sama" dengan dirinya. Warren (2004) dari penelitian longitudinalnya menyimpulkan 
bahwa harga diri remaja dapat memengaruhi remaja ak:an terpengaruh atau tidak oleh 
teman-temannya yang berperilaku negatif Remaja yang harga dirinya rendah cenderung 
mudah dipengaruhi tekanan negatif ternan-ternan sebayanya untuk melakukan perilaku 
seksual pranikah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Hubungan orangtua-remaja dan self-esteem secara bersama berpengaruh (negatif) 
signifikan terhadap sejauh mana remaja mengalami tekanan ternan sebaya dan 
memberi sumbangan efektif sebesar 12 persen, sehingga upaya preventif agar 
remaja tidak mudah terpengaruh tekanan negatif dari ternan sebayanya harus 
memperhatikan faktor-faktor tersebut secara bersarna (simultan). Peningkatan kualitas 
hubungan orangtua-remaja dapat dilakuk:an melalui program-program pendidikanl 
training bagi orangtua dan remaja yang dirancang dengan menarik dan melibatkan 
peran ak;tif peserta. Demikian pula untuk peningkatan self-esteem pada remaja perlu 
dilakukan dalam bentuk kegiatanltraining yang diramu secara menarik dan sesuai 
dengan perkembangan remaja. Kegiatan-kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara 
kerjasama antara orangtua, sekolah, dan lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga 
tertentu yang menangani remaja. 

b. Peneliti berikutnya disarankan membuat model yang berbeda dengan menggunakan 
atau menambahkan variabel-variabel lainyang juga berpengaruh terhadap tekanan 
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ternan sebaya agar didapatk:an model yang konklusif. Selain itu dapat menggunakan 
subjek penelitian remaja UI'Iium atau yang tinggal di desa karena responden 
penelitian ini adalah remaja bersekolah yang tinggal di kota. 
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