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Remaja dan teman sebaya merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan,
seringkali remaja melakukan hal apapun untuk dapat diterima oleh kelompok atau
lingkungannya bahkan dalam hal memilih jurusan. Banyak para remaja khususnya
remaja SMA, mereka memilih jurusan karena ikut teman sebayanya (konfrom),
dan akibat yang terjadi adalah keengganan belajar dan menurunnya kualitas
prestasi akademik karena salah dalam memilih jurusan. Tujuan dari penelitian ini:
1) untuk mengetahui seberapa besar tingkat konformitas teman sebaya, 2) untuk
mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap pengambilan keputusan, 3) untuk
mengetahui pengaruh konformitas teman sebaya terhadap kepuasan memilih
jurusan.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan
data dengan wawancara, observasi dan angket dengan skala psikologi sebagai
instrument pengumpulan data. Skala psikologi yang digunakan adalah dalam
bentuk skala Likert, dengan jumlah item 35 untuk vaiabel konformitas teman
sebaya dan 45 item untuk skala kepuasan memilih jurusan. Penelitian ini
menggunakan populasi 219 siswa-siswi MAN 2 Pamekasan, dan subjek penelitian
sebanyak 88 siswa/siswa. Analisis data yang digunakan adalah teknik regresi
sederhana.
Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa tingkat konformitas teman
sebaya pada siswa-siswi MAN 2 Pamekasan yang berada pada kategori tinggi
sebesar 26%, pada kategori sedang 59% dan pada kategori rendah 15%.
Sedangkan pada tingkat kepuasan pengambilan keputusan, pada kategori tinggi
sebesar 17%, pada kategori sedang 70,5% dan pada kategori rendah 12,5%.
Analisis regresi sederhana konformitas teman sebaya terhadap kepuasan
pengambilan keputusan menghasilkan koefisien regresi (rxy) sebesar 0,264 dengan
p 0,007 < 0,05. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan antara konformitas teman sebaya terhadap kepuasan memilih
jurusan pada siswa-siswi MAN 2 Pamekasan Madura.
Semakin tinggi
konformitas yang terjalin maka kepuasan siswa/siswi juga akan semakin tinggi.
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