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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

MTS Nurul Islam Banjarmasin adalah sekolah Madrasah

Tsanawiyah berbasis islam yang berlokasi di Jalan A. Yani Km.5 No.32

Kecamatan Banjarmasin Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekolah

ini didirikan satu bangunan dengan sekolah Madrasah Ibtidaiyahnya.

2. Jumlah Siswa

Berdasarkan data MTS Nurul Islam Banjarmasin tahun 2017/2018 jumlah

siswa seluruhnya adalah 85 orang.

Tabel 4.1 jumlah siswa MTS Nurul Islam Banjarmasin

Kelas Jenis Kelamin Jumlah Siswa %
VII L 24 28,2

P 16 18,9
VIII L 14 16,4

P 6 7
IX L 17 20

P 8 9,4
Total 85 100,0

Sumber: Profil MTS Nurul Islam Banjarmasin, 2018

3. Ketenagaan

Saat ini jumlah tenaga pendidik di MTS Nurul Islam Banjarmasin adalah

11 orang guru.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2018

dengan jumlah responden sebanyak 60 orang, didapatkan hasil gambaran

umum mengenai objek penelitian yang tersaji dalam tabel-tabel berikut:
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1. Karakteristik Responden

a. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data yang didapat, pendidikan orang tua

responden di MTS Nurul Islam Banjarmasin dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan
orang tua di MTS Nurul Islam Banjarmasin

No. Klasifikasi Orang Tua

Ayah % Ibu %

1 SD 10 16,7 10 16,7

2 SMP 15 25 16 26,7

3 SMA 20 33,3 20 33,3

4 Akademik/PT 15 25 14 23,3

Total 60 100,0 60 100,0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak orang tua

(Ayah) responden berpendidikan SMA, yaitu sebanyak 20 orang

(33,3%) dan paling sedikit berpendidikan SD, yaitu sebanyak 10

orang (16,7%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak orang tua

(Ibu) responden berpendidikan SMA, yaitu sebanyak 20 orang

(33,3%) dan paling sedikit berpendidikan SD, yaitu sebanyak 10

orang (16,7%).

b. Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data yang didapat, Pekerjaan orang tua

responden di MTS Nurul Islam Banjarmasin dapat dilihat pada tabel

berikut:
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Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan
orang tua di MTS Nurul Islam Banjarmasin

No. Klasifikasi Orang Tua

Ayah % Ibu %

1 PNS 16 26,7 10 16,7

2 Wiraswasta 31 51,7 11 18,3

3 IRT - - 29 48,3

4 Dll 13 21,6 10 16,7

Total 60 100,0 60 100,0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak pekerjaan

orang tua (Ayah) responden adalah Wiraswasta, sebanyak 31 orang

(51,7%) dan paling sedikit adalah dll, sebanyak 13 orang (21,6%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak pekerjaan

orang tua (Ibu) responden adalah IRT, sebanyak 29 orang (48,3%)

dan paling sedikit adalah PNS dan dll, sebanyak 10 orang (16,7%).

2. Gambaran Peran Orang Tua tentang Pubertas pada Remaja di MTS

Nurul Islam Banjarmasin

Berdasarkan data yang diperoleh tentang Gambaran Peran Orang

Tua tentang Pubertas pada Remaja di MTS Nurul Islam Banjarmasin,

didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Peran Orang Tua tentang Pubertas pada
Remaja di MTS Nurul Islam Banjarmasin

No. Klasifikasi F %
1 Baik 44 73,3
2 Kurang Baik 16 26,7

Total 60 100,0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua mempunyai peran

yang Baik tentang pubertas pada remaja yaitu sebanyak 44 responden
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(73,3%) dan orang tua mempunyai peran yang Kurang Baik tentang

pubertas pada remaja yaitu sebanyak 16 responden (26,7%).

3. Gambaran Peran Teman Sebaya tentang Pubertas pada Remaja di MTS

Nurul Islam Banjarmasin

Berdasarkan data yang diperoleh tentang Gambaran Peran

Teman Sebaya tentang Pubertas pada Remaja di MTS Nurul Islam

Banjarmasin, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Peran Teman Sebaya tentang Pubertas
pada Remaja di MTS Nurul Islam Banjarmasin

No. Klasifikasi F %
1 Baik 39 65
2 Kurang Baik 21 35

Total 60 100,0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua mempunyai peran

yang Baik tentang pubertas pada remaja yaitu sebanyak 39 responden

(65%) dan orang tua mempunyai peran yang Kurang Baik tentang

pubertas pada remaja yaitu sebanyak 21 responden (35%).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 60 responden

tentang Peran Orang Tua dan Teman Sebaya tentang Pubertas pada remaja

di MTS Nurul Islam Banjarmasin didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Gambaran Karakteristik Orang Tua berdasarkan Pendidikan dan

Pekerjaan

a. Karakteristik Orang Tua berdasarkan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak orang tua

(Ayah) responden berpendidikan SMA, yaitu sebanyak 20 orang
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(33,3%) dan paling sedikit berpendidikan SD, yaitu sebanyak 10

orang (16,7%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak orang tua

(Ibu) responden berpendidikan SMA, yaitu sebanyak 20 orang

(33,3%) dan paling sedikit berpendidikan SD, yaitu sebanyak 10

orang (16,7%).

Menurut BKKBN (2008) Tingkat pendidikan juga mempengaruhi

peran orang tua kepada remaja. Semakin tinggi pendidikan orang tua

semakin kaya informasi dan pengetahuan yang bisa diterapkan untuk

remaja. Orang tua wajib memberikan bimbingan dan arahan kepada

anak-anaknya. Orang tua perlu menanamkan arti penting dari

pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah,

diluar sekolah serta didalam keluarga.

b. Karakteristik Orang Tua berdasarkan Pekerjaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak pekerjaan

orang tua (Ayah) responden adalah Wiraswasta, sebanyak 31 orang

(51,7%) dan paling sedikit adalah dll, sebanyak 13 orang (21,6%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling banyak pekerjaan

orang tua (Ibu) responden adalah IRT, sebanyak 29 orang (48,3%)

dan paling sedikit adalah PNS dan dll, sebanyak 10 orang (16,7%).

Pendapat yang disampaikan Sukmadinata (2003), faktor lain

yang juga mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah status

ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan pokok (primer) maupun

kebutuhan sekunder, keluarga dengan status ekonomi yang baik akan

lebih mudah tercukupi dibanding keluarga dengan status ekonomi

yang lebih rendah. Hal ini akan mempengaruhi pemenuhan
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kebutuhan akan informasi pengetahuan yang termasuk kebutuhan

sekunder.

2. Gambaran Peran Orang Tua tentang Pubertas pada Remaja

Hasil penelitian yang dilakukan pada 60 responden, menunjukkan

bahwa peran orang tua tentang pubertas pada remaja di MTS Nurul Islam

Banjarmasin dengan kategori Baik sebanyak 44 responden (73,3%),

kategori Kurang Baik sebanyak 16 responden (26,7%).

Menurut Aryani (2010) Peran orang tua sebagai titik awal proses

identifikasi diri bagi remaja yang dapat memberikan pengaruh terhadap

perkembangan jiwa remaja. Orang tua mempunyai peran yang besar

dalam memberikan informasi tentang perkembangan pada remaja, oleh

karena itu, orang tua diharapkan dapat memberikan dukungan emosi

sehingga remaja merasa nyaman dan tidak takut untuk mengalami

perkembangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri

Munandari (2012) mengemukakan bahwa sebagian besar peran orang

tua dalam kategori cukup sebanyak 59,9% dan kategori sedang sebanyak

61,5% sehingga ada Hubungan Peran Orang Tua dengan Pengetahuan

Remaja tentang Perubahan-perubahan masa Pubertas Remaja Putri.

Untuk itu orang tua wajib memberikan bimbingan dan arahan kepada

anak-anaknya. Nilai-nilai agama yang ditanamkan orang tua kepada

anaknya sejak dini merupakan bekal dan benteng mereka untuk

menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi agar kelak menjadi

remaja yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian menurut karakteristik orang tua responden yang

meliputi pendidikan bahwa paling banyak orang tua berpendidikan SMA
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yaitu sebanyak 20 responden (33,3%) ini dikarenakan semakin tinggi

tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dengan pengetahuan

dan informasi yang akan diberikan orang tua kepada anak-anaknya dan

hasil penelitian menurut karakteristik orang tua responden yang meliputi

pekerjaan bahwa paling banyak pekerjaan orang tua (Ayah) adalah

Wiraswasta dan orang tua (Ibu) adalah Ibu Rumah Tangga yaitu

sebanyak 31 responden (51,7%) dan 29 responden (48,3%) ini

dikarenakan orang tua yang bekerja sebagai Wiraswasta dan Ibu Rumah

Tangga lebih banyak mempunyai waktu luang untuk anak-anaknya

sehingga mempengaruhi peran dari masing-masing orang tuanya.

Hasil analisis berupa kuesioner yang terdiri dari 8 pertanyaan

tentang bagaimana peran orang tua tentang pubertas pada remaja,

kebanyakan responden mengatakan bahwa orang tua menjelaskan

bagaimana peristiwa pubertas itu terjadi, yang dapat dilihat dari 60

responden 52 orang (86%) pada pertanyaan nomor 1 responden

menjawab “Ya” yang artinya orang tua menjelaskan bagaimana peristiwa

pubertas itu terjadi dan kebanyakan responden mengatakan bahwa orang

tua melarang mereka untuk dekat dengan lawan jenis ketika sudah

pubertas, yang dapat dilihat dari 60 responden 52 orang (86%) pada

pertanyaan nomor 6 responden menjawab “Ya” yang artinya mereka

dilarang untuk dekat dengan lawan jenis ketika sudah mengalami

pubertas.

Menurut pendapat peneliti penting bagi orang tua mendampingi

dan mengarahkan bagaimana pubertas itu terjadi karena akan banyak

perubahan-perubahan yang akan dialami pada remaja itu sendiri baik

secara fisik maupun psikologis dan ketika orang tua berperan baik itu

sangat mempengaruhi terhadap pengetahuan remaja tentang pubertas.
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3. Gambaran Peran Teman Sebaya tentang Pubertas pada Remaja

Hasil penelitian yang dilakukan pada 60 responden, menunjukkan

bahwa Peran teman sebaya tentang pubertas pada remaja di MTS Nurul

Islam Banjarmasin dengan kategori Baik sebanyak 39 responden (65%),

kategori Kurang Baik sebanyak 21 responden (35%).

Teman sebaya mempunyai sejumlah peran dalam proses

perkembangan sosial anak. Menurut Santrock (2011) peranan teman

sebaya dalam proses perkembangan sosial anak antara lain sebagai

sahabat, stimulasi, sumber dukungan fisik, sumber dukungan ego, fungsi

perbandingan sosial dan fungsi kasih sayang. Peran teman sebaya juga

dikemukakan oleh Yusuf (2010) yaitu memberikan kesempatan

berinteraksi dengan orang lain, mengontrol perilaku sosial,

mengembangkan keterampilan dan minat sesuai dengan usianya dan

saling bertukar pikiran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Titin Christina

(2014) mengemukakan bahwa peran teman sebaya berkategori Baik

sebanyak 71,7% dengan tingkat kecemasan sedang sebayak 78,3% dan

ada hubungan antara peran teman sebaya dengan kecemasan remaja

putri pada masa pubertas dalam mengahadapi perubahan fisik. Untuk itu

dukungan teman sebaya sangat penting bagi remaja untuk memperoleh

informasi atau hal-hal yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

Kebanyakan remaja akan menghabiskan waktu bersama teman

sebayanya dibandingkan bersama orang tuanya untuk mendiskusikan

masalah kesehatan reproduksi yang terkait pada masa pubertas.

Hasil analisis berupa kuesioner yang terdiri dari 11 pertanyaan

tentang bagaimana peran teman sebaya tentang pubertas pada remaja,

kebanyakan responden mengatakan dengan adanya informasi dari teman
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sebaya dapat menambah pengetahuan tentang pubertas, yang dapat

dilihat dari 60 responden 54 orang (90%) pada pertanyaan nomor 6

responden menjawab “Ya” yang artinya dengan adanya informasi dari

teman sebaya dapat menambah pengetahuan tentang pubertas dan

kebanyakan dari responden mengatakan menjawab jujur ketika ditanya

teman sebaya apakah sudah mengalami pubertas atau belum, yang

dapat dilihat dari 60 responden 52 orang (86%) pada pertanyaan nomor 1

menjawab “Ya” yang artinya responden menjawab jujur ketika ditanya

teman sebaya apakah sudah mengalami pubertas atau belum.

Menurut pendapat peneliti Teman Sebaya juga mempunyai

peranan yang penting, karena jika teman sebaya memiliki fungsi sebagai

sumber informasi ini akan berdampak baik pada hubungan sosialnya dan

ketika remaja ditanya lalu mereka menjawab jujur berarti melalui teman

sebaya remaja berhasil belajar standar moralitas orang dewasa seperti

kerja sama, tanggung jawab dan kejujuran.


