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ABSTRAK 

 

Peran Future Orientation Sebagai Moderator Pada Pengaruh Jenis Kelamin 

Teman Sebaya Terhadap Risk Taking Behavior 

 

Nurul Ulfah 

145120307111042 

nurul.ulfah96@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran future orientation sebagai 

moderator pada pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap risk taking 

behavior. Penelitian ini menggunakan desain between-subject experiment dengan 

partisipan siswa SMP dan SMA Malang sebanyak 58 orang. Partisipan dibagi 

menjadi dua kondisi eksperimen; kondisi same sex dan mixed sex. Dalam setiap 

kondisi eksperimen, partisipan akan berada pada satu kelompok yang terdiri dari 2 

orang fake partisipan dan partisipan itu sendiri. Future orientation partisipan 

diukur menggunakan stanford time perspective inventory (STPI) dan risk taking 

behavior partisipan diukur menggunakan ballon analogue risk task for youth 

(BART-Y). Partisipan penelitian juga diberikan skala tingkat pertemanan (degree 

of friendship) untuk mengetahui seberapa dekat hubungan pertemanan partisipan 

dengan fake partisipant. Berdasarkan analisis awal, diketahui bahwa degree of 

friendship memiliki korelasi terhadap perilaku berisiko (p<0,05). Hasil analisis 

hipotesis menunjukkan bahwa jenis kelamin teman sebaya tidak dapat 

memengaruhi risk taking behavior. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa future 

orientation tidak sepenuhnya memiliki peran pada pengaruh jenis kelamin teman 

sebaya terhadap riks taking behavior, karena hanya signifikan pada dimensi future 

(p<0,05) sedangkan pada dimensi hedonistic present dan fatalistic present tidak 

signifikan (p>0,05). 

 

 

Kata kunci: BART-Y, degree of friendship, future orientation, jenis kelamin 

teman sebaya, risk taking behavior, STPI 
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ABSTRACT 

 

 

The Role of Future Orientation as a Moderator on the Influence of Sex Peer 

towards Risk Taking Behavior 

 

Nurul Ulfah 

145120307111042 

nurul.ulfah96@gmail.com 

 

This study aimed to determine the role of future orientation as a moderator on the 

influence of sex peer towards risk taking behavior. This research used between- 

subject experiment design with the participation of 58 junior high and high school 

students of Malang. Participants were divided into two experimental conditions, 

same sex and mixed sex conditions. In each experimental condition, the 

participants were put in a group of 2 fake participants and the participants 

themselves. The future orientation of participants was measured using the 

Stanford Time Perspective Inventory (STPI) and participant’s risk-taking 

behavior was measured using the Balloon Analogue Risk Task for Youth (BART-

Y). Participants were also given a degree of friendship to find out how close their 

relationships were with fake participants. Based on a preliminary analysis, it is 

known that degree of friendship is correlated with risk taking behavior (p 

<0,05).Test results of the hypothesis showed that gender peer was unable to affect 

risk taking behavior. The results of the test also provided evidence that future 

orientation does not fully play a role on the influence of sex peer towards risk 

taking behavior, as it was only significant in the future aspect (p <0,05) while not 

significant in the hedonistic present and fatalistic present aspect (p> 0,05). 

 

 

Keywords: BART-Y, degree of friendship, future orientation, sex peer, risk taking 

behavior, STPI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penelitian ini merupakan studi replikasi dari Boer,Peeters,dan 

Koning (2016) yang meneliti mengenai pengaruh teman sebaya dan jenis 

kelamin terhadap risk taking behavior. Risk Taking Behavior sendiri yang 

selanjutnya akan disebut RTB merupakan perilaku yang dapat 

menimbulkan penyakit hingga menyebabkan kematian (CDC, 2013). 

Seseorang dapat dikatakan melakukan RTB ketika perilaku individu 

tersebut menempatkan dirinya dalam situasi berisiko yang dapat membawa 

keuntungan maupun kerugian baik secara fisik, sosial, atau psikologis 

(Leigh, 1999; Lejuez, 2002; Resnick dalam Carr-Gregg, Enderby, & 

Steinberg, 2003). RTB tersebut dapat beragam bentuknya seperti diet yang 

tidak sehat, gaya hidup bebas, berhubungan seksual tanpa menggunakan 

alat kontrasepsi (CDC, 2013), merokok, mengonsumsi alkohol, 

menggunakan narkoba (Robbins & Bryan, 2004), serta terlibat dalam 

tindak kekerasan dan perilaku kriminal lainnya (Steinberg, 2008).  

RTB tersebut sangat rentan terjadi pada masa remaja dibandingkan 

orang dewasa (Galvan, Hare, Voss, Glover, & Casey, 2007; Gardner & 

Steinberg, 2005; Steinberg, 2008). Remaja menurut Hurlock (1989) yaitu 

seorang individu yang berada di usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun. 

Masa remaja sendiri merupakan masa pencarian identitas diri, periode 

perubahan seperti meningginya emosi, perubahan tubuh, 
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perubahan nilai akibat berubahnya pola pikir individu, dan juga dikatakan 

sebagai usia yang cenderung bermasalah dikarenakan ketidakmampuan 

remaja dalam mengatasi masalahnya sendiri (Hurlock, 1989). RTB yang 

dilakukan remaja dapat berdampak buruk bagi individu tersebut seperti 

gangguan kesehatan mental, kecelakaan lalu lintas (Carr-Gregg dkk., 

2003), overdosis obat (Daniel, 2016), kehamilan diusia remaja, dan 

kematian (CDC, 2013). Rentannya remaja terhadap RTB, berbanding lurus 

dengan tingginya angka kematian remaja yang disebabkan oleh perilaku 

seperti halnya kecelakaan dalam berkendara, infeksi saluran pernafasan 

bawah, self harm, dan bunuh diri (WHO, 2017), sedangkan penyebab 

kematian pada anak-anak dan orang dewasa mengarah pada komplikasi 

persalinan prematur (balita), infeksi saluran pernafasan akut, diare, 

penyakit lain (WHO, 2018). Akan tetapi, RTB tidak selalu berhubungan 

dengan hal negatif, karena RTB juga dapat memiliki aspek positif 

didalamnya (Leigh, 1999).  

RTB dapat menunjukkan bahwa manusia memiliki keberanian 

dalam mengeksplor hal-hal baru yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya, berani dalam bertindak dan membuat keputusan (Leigh, 

1999). Sedangkan sebaliknya, RTB tersebut akan semakin tinggi dan 

cenderung mengarah pada hal negatif apabila tindakan yang dilakukan 

memiliki tingkat konsekuensi negatif atau kerugian yang kuat, yaitu 

keuntungan yang mungkin didapat dari hasil keputusan tersebut jauh lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan risiko kerugian yang mungkin diterima 
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individu tersebut (Byrnes, Miller, & Schafer, 1999; Gullone, Moore, 

Moss, & Boyd, 2000)   

Terlibatnya remaja dalam RTB disebabkan karena adanya 

ketidakseimbangan kognisi dan sensitivitas terhadap penghargaan, 

meningkatnya reaktivitas terhadap emosi, belum matangnya kemampuan 

mengatur diri (Steinberg, 2008), konsekuensi positif dan negatif yang 

diperoleh oleh individu dimana ketika individu mendapatkan konsekuensi 

positif dari hasil RTB maka individu tersebut akan lebih rentan terlibat 

RTB begitu juga sebaliknya (Galvan dkk., 2007), kurangnya pengetahuan 

akan konsekuensi atau risiko atas perilakunya serta ketidakmampuan 

mereka dalam memahami risiko tersebut secara akurat, dan perbedaan 

individu lainnya (Reyna & Farley, 2006). Dalam aspek biologis, 

peningkatan pengambilan risiko antara remaja terutama disebabkan oleh 

peningkatan pencarian sensasi yang terkait dengan perubahan pola 

aktivitas dopaminergik pada saat pubertas (Steinberg, 2008) dimana 

perbedaan individu pada aktivitas dopaminergik ini memungkinkan 

adanya perbedaan kecenderungan untuk terlibat dalam RTB (Galvan dkk., 

2007).  Salah satu penyebab lain munculnya RTB adalah perbedaan jenis 

kelamin teman sebaya (Boer, Peeters, & Koning, 2016; Byrnes dkk., 1999; 

Castillo, Leo, & Petrie, 2015; Gardner & Steinberg, 2005; McCoy, Dimler, 

Samuels, & Natsuaki, 2017; Reniers, Murphy, Lin, & Bartolomé 2016).   

Dalam teman sebaya itu sendiri terdapat kelompok dengan kelamin 

sama (same sex) yaitu laki-laki atau perempuan, dan berbeda jenis kelamin 
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(mixed sex) yaitu campuran antara laki-laki dan perempuan (Boer dkk., 

2016). Kelompok same sex akan lebih cenderung melakukan RTB 

dibandingkan dengan kelompok mixed sex, terutama pada kelompok same 

sex laki-laki (Boer dkk., 2016). Sedangkan, kelompok teman sebaya 

berjenis kelamin hanya perempuan akan lebih rentan terhadap RTB 

dibandingkan dengan teman sebaya berbeda jenis kelamin (Boer dkk., 

2016; Castillo dkk., 2015). Pada kelompok teman sebaya berjenis kelamin 

laki-laki tingkat RTB lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok teman 

sebaya perempuan dan kelompok teman sebaya berbeda jenis kelamin 

yang didominasi oleh perempuan (Boer dkk., 2016; McCoy dkk., 2017). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki akan lebih rentan 

melakukan RTB ketika bersama teman berjenis kelamin sama 

dibandingkan dengan teman yang berbeda jenis kelamin. (Boer dkk., 

2016). Laki-laki diketahui akan lebih rentan terhadap RTB secara 

signifikan ketika mereka memiliki kemungkinan untuk berkomunikasi dan 

berkolaborasi bersama teman sebaya dibandingkan dengan perempuan 

(Boer dkk., 2016; McCoy dkk., 2017).  

Anak laki-laki memiliki testosteron yang dapat meningkatkan 

motivasi mereka untuk mencapai status yang lebih tinggi dalam konteks 

sosial (Boer dkk., 2016; Wallen, 2001). Oleh karena itu, Anak laki-laki 

akan cenderung meningkatkan RTB karena memiliki pemikiran bahwa 

RTB tersebut merupakan bagian dari reputasi kepopuleran mereka dan 

cenderung untuk mendapatkan dominasi maupun kekuatan sehingga 



5 

 

 

 

dengan mereka mengambil risiko mereka menganggap bahwa mereka 

akan mendapatkan keuntungan dalam status sosial (Boer dkk., 2016). 

Sedangkan, perempuan lebih menghargai kedekatan antara satu dengan 

yang lain sehingga cenderung akan menghindari konflik (Demir & Urberg, 

2004), lebih memperhatikan lingkungan sekitar dan mencoba meniru 

perilaku orang lain, mempertimbangkan keputusan nya sesusai dengan 

konteks sosial yang ada (Byrnes dkk, 1999; Castillo dkk., 2015). 

Walaupun jenis kelamin teman sebaya  memiliki kecenderungan 

yang dapat mempengaruhi munculnya RTB, namun kecenderungan ini 

tidak selalu memiliki perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan 

perempuan ketika mereka seorang diri (Boer dkk., 2016). Terdapat 

pertimbangan variabel future orientation yang ada di dalam diri individu 

yang memiliki keterlibatan dengan RTB (Robbins & Bryan, 2004; So, 

Voisin, Burnside, & Gaylord-Harden, 2016; Steiger, Stoddard, & Pierce, 

2016). Future orientation sendiri merupakan orientasi atau harapan 

individu akan masa depan dan berusaha untuk mencapai tujuan masa 

depannya tersebut (Zimbardo & Boyd, 1999). Future orientation yang 

dimiliki oleh individu ini dapat memberikan pemahaman bahwa RTB yang 

dilakukan pada saat ini dapat merusak tujuan masa depan yang telah 

individu rencanakan sehingga mereka akan berusaha menghindari RTB 

tersebut (Steiger dkk., 2016)  

Tingginya harapan masa depan yang positif, akan membuat 

individu semakin optimis tentang masa depan mereka, yaitu perencanaan 
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masa depan dapat membantu fokus perhatian pada perilaku positif dan 

memotivasi tindakan berorientasi masa depan (Steiger dkk., 2016). 

Apabila orientasi masa depan cenderung negatif, maka individu tersebut 

akan cenderung melakukan hubungan seks dengan pengaruh alkohol, 

risiko yang dirasakan lebih tinggi terkait dengan perilaku menyimpang, 

penggunaan ganja lebih banyak, penggunaan obat-obatan yang lebih 

banyak, kuantitas dan frekuensi penggunaan alkohol semakin tinggi 

(Robbins & Bryan, 2004). 

Penelitian mengenai pengaruh jenis kelamin teman sebaya 

terhadap risk taking behavior itu sendiri sudah pernah dilakukan (Boer 

dkk., 2016; Byrnes dkk., 1999; Castillo dkk., 2015; Gardner & Steinberg, 

2005; McCoy dkk., 2017; Reniers dkk., 2016). Selain itu, penelitian 

mengenai pengaruh future orientation terhadap RTB juga telah beberapa 

kali dilakukan (Robbins&Bryan, 2004; So dkk., 2016; Steiger dkk., 2016). 

Akan tetapi, peran future orientation sendiri sebagai variabel moderator 

pada pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap risk taking behavior 

belum diteliti dalam suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran future 

orientation pada pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap risk taking 

behavior.  
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah jenis kelamin teman sebaya berpengaruh terhadap risk taking 

behavior? 

2. Apakah future orientation berperan sebagai moderator pada pengaruh 

jenis kelamin teman sebaya terhadap risk taking behavior? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui apakah jenis kelamin teman sebaya berpengaruh terhadap 

risk taking behavior. 

2. Mengetahui apakah future orientation berperan sebagai moderator 

pada pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap risk taking 

behavior. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah 

terdapat pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap risk taking 

behavior serta apakah future orientation dapat menjadi variabel 

moderator dari  pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap risk 

taking behavior. 

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah menjadi masukan bagi 

para praktisi pada bidang psikologi untuk mempertimbangkan aspek 
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perbedaan jenis kelamin yang dapat memengaruhi risk taking behavior 

individu, terutama pada future orientation sebagai salah satu variabel 

moderator yang dapat memengaruhi risk taking behavior tersebut. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang telah dirangkum oleh penulis disajikan pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan Tahun Deskripsi Temuan 

1. Boer, Peeters, dan 

Konin (2016) 

Merupakan penelitian 

eksperimen dengan 140 

partisipan. Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana 

teman sebaya dan jenis 

kelamin sebagai prediktor 

penting terhadap RTB 

pada remaja 

 

Remaja cenderung lebih 

banyak terlibat dalam 

RTB ketika bersama 

teman sebaya, laki-laki 

lebih cenderung terlibat 

RTB bersama teman 

sebaya dibandingkan 

perempuan. 

2. Byrnes, Miller, dan, 

Schafer (1999) 

 

Merupakan penelitian 

meta-analisis dengan 

melibatkan 150 

studi/penelitian. Fokus 

penelitian ini adalah 

untuk mengetahui makna 

dari hasil teori 

pengambilan risiko dan 

kebutuhan akan studi 

tambahan untuk 

memperjelas 

kecenderungan usia 

dalam RTB. 

Laki-laki lebih rentan 

terhadap RTB 

dibandingkan perempuan, 

ada pergeseran yang 

signifikan pada 

kesenjangan gender 

antara tingkat usia yang 

berurutan, dan 

kesenjangan gender 

terlihat semakin menurun 

dari waktu ke waktu. 

3. Gardner dan 

Steinberg (2005) 

 

Merupakan penelitian 

eksperimen dengan 306 

partisipan dalam 3 

kelompok umur yaitu 

remaja (13-16 tahun), 

RTB dan pengambilan 

keputusan yang berisiko 

menurun seiring 

bertambahnya usia, 

individu yang rentan 
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pemuda (18-22 tahun), 

dan orang dewasa (24 

tahun dan lebih tua). 

Penelitian ini menguji 

efek perbedaan dari 

kehadiran teman sebaya 

dalam pengambilan 

risiko, preferensi risiko, 

dan pembuatan keputusan 

berisiko di kalangan 

remaja. Penelitian 

bertujuan untuk 

mengetahui apakah risk 

taking, risk preference, 

dan risky decision akan 

menurun seiring 

bertambahnya usia, RTB 

dipengaruhi oleh teman 

sebaya, dan tingkat risk 

taking, risk preferensi, 

pengambilan keputusan 

yang berisiko dengan dan 

tanpa kehadiran dari 

teman sebaya akan 

menurun seiring 

bertambahnya usia 

 

terhadap RTB lebih fokus 

pada manfaatnya 

daripada dampak RTB, 

dan teman sebaya 

berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan 

berisiko atau RTB dan 

pengambilan keputusan 

yang berisiko lebih kuat 

di kalangan remaja 

daripada orang dewasa. 

 

4. Galvan, Hare, Voss, 

Glover, dan Casey 

(2007) 

 

Merupakan penelitian 

eksperimen dengan 25 

partisipan, 12 orang 

dewasa dan 13 anak-

anak. Penelitian ini 

dirancang untuk menguji 

korelasi syaraf dari 

perilaku berisiko untuk 

memprediksi siapa yang 

paling berisiko antara 

remaja, anak-anak dan 

orang dewasa. 

 

Ada hubungan positif 

antara aktivitas 

accumbens dan 

kemungkinan terlibat 

dalam RTB, peringkat 

impulsif tidak terkait 

dengan aktivitas 

accumbens, namun 

seiring dengan 

bertambahnya usia, 

selama masa remaja, 

beberapa individu 

mungkin sangat rentan 

untuk terlibat dalam RTB 

karena perubahan 

perkembangan dalam 

persetujuan variabilitas 

dalam predisposisi 

individu tertentu untuk 

terlibat dalam RTB, 

bukan perubahan 

sederhana secara 
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impulsif. 

 

5. Deutsch, Steinley, 

dan Slutske (2014) 

 

Merupakan penelitian 

kualitatif dengan 

menggunakan sampel 

siswa yang mewakili 

secara nasional dari kelas 

7-12 dari 132 sekolah 

menengah. Jumlah 

sample pada gelombang 1 

sebanyak 3.720 dan 

gelombang 2 sebanyak 

2.776. Penelitian ini 

berusaha untuk 

menyelidiki lebih jauh 

potensi dampak dari 

gender pada pengaruh 

teman-teman terhadap 

perilaku minum remaja 

dengan penekanan 

khusus pada jumlah 

teman sesama jenis dan 

lawan jenis dalam 

jaringan persahabatan 

seseorang, serta 

kedekatan dengan teman-

teman tersebut. 

Komposisi gender dalam 

kelompok persahabatan 

tidak mempengaruhi efek 

teman minum dalam 

perilaku minum individu. 

Namun, kedekatan 

dengan teman memang 

mempengaruhi hubungan 

tersebut.  Ketika 

kedekatan dengan teman 

laki-laki menurun, 

pengaruh perilaku minum 

mereka meningkat, baik 

untuk anak laki-laki 

maupun anak perempuan, 

kedekatan teman 

perempuan tidak 

mempengaruhi 

penggunaan alkohol anak 

perempuan sehingga 

perempuan tidak banyak 

memiliki kesempatan 

untuk melakukan 

tindakan yang berisiko 

bersama kelompok teman 

sebaya berjenis kelamin 

sama dibandingkan laki-

laki 

 

6. Steiger, Stoddard, 

dan Pierce (2016) 

 

 

Merupakan penelitian 

kuantitatif dengan sample 

kelas 9-12 SMA di 

sekolah Midwest. 

Penelitian in bertujuan 

untuk mengeksplorasi 

apakah orientasi masa 

depan (perencanaan masa 

depan, persepsi risiko 

terhadap tujuan masa 

depan, dan harapan masa 

depan yang positif) 

dikaitkan dengan 

penggunaan stimulan dan 

analgesik nonmedis. 

 

 

 

Harapan masa depan 

positif yang lebih tinggi 

berkaitan dengan 

penggunaan stimulan 

nonmedis yang lebih 

rendah, namun bukan 

penggunaan analgesik 

nonmedis. Perencanaan 

masa depan tidak 

berkaitan dengan 

penggunaan nonmedis 

dari stimulan atau 

analgesik 
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7. So, Voisin, Burnside, 

dan Harden (2016) 

 

Merupakan penelitian 

kuantitatif dengan 638 

partisipan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji 

sejauh mana orientasi 

tinggi di masa depan 

berkaitan dengan 

spektrum yang luas yang 

berkaitan dengan  faktor 

kesehatan. 

 

Orientasi masa depan 

yang lebih tinggi 

berkaitan dengan tingkat 

kenakalan yang lebih 

rendah dan kemungkinan 

penurunan terlibat dalam 

seks berisiko, orientasi 

masa depan yang lebih 

tinggi dapat 

meningkatkan hubungan 

antara siswa dan guru. 

 

 

8. Robbins dan Briyan 

(2004) 

 

Merupakan penelitian 

kuantitatif dengan 

partisipan sebanyak 300 

remaja. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji 

hubungan antara orientasi 

masa depan dan konsep 

kepribadian pencarian 

sensasi impulsif terhadap 

RTB 

 

Individu dengan orientasi 

masa depan yang lebih 

positif cenderung tidak 

menggunakan ganja, 

obat-obatan terlarang, 

meminum alkohol selama 

berhubungan seks, 

memiliki lebih sedikit 

masalah alkohol, 

memiliki tingkat 

frekuensi dan kuantitas 

alkohol yang lebih 

rendah, dan beranggapan 

bahwa RTB akan 

berdampak besar bagi 

dirinya. Sedangkan, 

impulsivitas yang tinggi 

dapat mempengaruhi 

individu untuk terlibat 

dalam masalah alkohol, 

penggunaan alkohol, 

penggunaan kondom, dan 

merokok. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Risk taking behavior  

Risk taking behavior yang selanjutnya akan disebut RTB 

merupakan perilaku yang melibatkan beberapa potensi yang akan 

memunculkan dampak negatif dan juga memberikan kesempatan individu 

yang melakukan RTB tersebut mendapatkan beberapa bentuk reward dari 

perilaku nya (Leigh, 1999; Lejuez dkk., 2002). RTB tersebut akan semakin 

tinggi dan cenderung mengarah pada hal negatif apabila tindakan yang 

dilakukan memiliki tingkat konsekuensi negatif yang kuat, yaitu 

konsekuensi negatif akan jauh melebihi konsekuensi positif yang mungkin 

diterima individu tersebut (Gullone dkk., 2000). 

Peningkatan RTB tersebut dapat diakibatkan hasil dari kedua 

sistem otak yaitu sistem sosioemosional dan sistem kontrol kognitif, 

perubahan yang terjadi dalam perubahan sosioemosi dapat meningkatkan 

sensitivitas terhadap penghargaan yang muncul sebelum adanya kontrol 

kognitif sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kontrol kognitif dan 

sensitivitas penghargaan yang dapat membuat kontrol kognitif melemah 

dan hal tersebut dapat meningkatkan terjadinya RTB (Daniel, 2016; 

Steinberg, 2005). Selain itu, menurut Cauffman dan Steinberg (dalam 

Gardner & Steinberg, 2005) kematangan psikososial dari usia tertentu 

seperti pada remaja dan orang dewasa, perbedaan usia tersebut juga dapat
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mempengaruhi individu dalam membuat keputusan yang berisiko. 

Peningkatan pengambilan risiko tersebut juga telah dikaitkan dengan 

motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari teman sebaya (Daniel, 

2016), perbedaan lingkungan sosial dan budaya individu yang dapat 

mempengaruhi sikap dan pemilihan perilaku yang berisiko (Arnett & 

Jensen, 1993; Carlson & Davis, 1971; Kim & Park, 2010; Zinkhan & 

Karande, 2010),  kurangnya pengetahuan akan konsekuensi atau risiko 

atas perilakunya serta ketidakmampuan mereka dalam memahami risiko 

tersebut secara akurat, dan perbedaan individu lainnya (Reyna & Farley, 

2006). Penyebab terjadinya RTB tersebut sejalan dengan dimensi-dimensi 

dari RTB itu sendiri seperti perilaku yang mencari sensasi, perilaku yang 

bersifat menantang, perilaku ceroboh, dan perilaku yang menggambarkan 

antisosial (Gullone dkk., 2000) 

RTB tersebut dapat beragam bentuknya seperti diet yang tidak 

sehat, gaya hidup bebas, berhubungan seksual tanpa menggunakan alat 

kontrasepsi (CDC, 2013), merokok, mengonsumsi alkohol, menggunakan 

narkoba (Robbins & Bryan, 2004), menyetir sambil mabuk, terlibat dalam 

perilaku antisosial minor dan serius (Arnett, 1992), terlibat dalam tindak 

kekerasan dan perilaku kriminal lainnya (Steinberg, 2008). RTB akan 

memiliki dampak buruk bagi individu seperti kecelakaan lalu lintas, 

kehamilan di usia remaja, tertular HIV, gangguan kesehatan mental, 

overdosis obat, dan kematian (Arnett, 1992; Carr-Gregg dkk, 2003; CDC, 

2013; Daniel, 2016; Galvan dkk., 2007). RTB tersebut tidak hanya 
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memiliki dampak buruk bagi diri sendiri, akan tetapi juga dapat 

memberikan dampak pada orang lain di sekitarnya. Misalnya, mengemudi 

di bawah pengaruh alkohol dapat mengancam jiwa pengemudi dan 

pengguna jalan lain (Daniel, 2016). Akan tetapi, RTB tidak selalu 

berhubungan dengan hal negatif karena RTB sendiri memiliki aspek 

positif didalamnya (Leigh, 1999). RTB dapat menunjukkan bahwa 

manusia memiliki keberanian dalam mengeksplor hal-hal baru yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya, berani dalam bertindak dan membuat 

keputusan (Leigh, 1999).  

Konsep RTB tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Lejuez dkk. 

(2002) dengan membentuk suatu alat ukur yang dioperasikan melalui 

komputer yaitu Balloon Analogue Risk Task (BART). Pembuatan alat ukur 

tersebut bertujuan untuk memaksimalkan luasnya penilaian pengambilan 

risiko yang mensimulasikan situasi risiko di lingkungan alam untuk 

mengidentifikasi bagaimana kecenderungan individu dalam mengambil 

risiko tertentu yang mengarah pada konsekuensi positif maupun negatif 

(Lejuez dkk., 2002). 

 

B. Jenis Kelamin Teman Sebaya 

Jenis kelamin merupakan dimensi biologis dari perempuan dan 

laki-laki (Santrock, 2012). Selain itu, Santrock (2003) juga menjelaskan 

bahwa teman sebaya dapat diartikan sebagai sekumpulan individu dengan 

usia yang sama atau tidak terlalu jauh berbeda yang memiliki hubungan 
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erat dan saling tergantung, biasanya individu memiliki paling sedikit 2 

atau 3 teman sebaya yang dekat dengannya dan saling mempengaruhi satu 

sama lain (Hurlock, 1989). Pengaruh teman sebaya itu sendiri dapat 

berbeda-beda pada setiap kelompok teman sebaya pada remaja tergantung 

dari jenis kelamin dalam kelompok tersebut, yaitu laki-laki akan 

cenderung lebih rentan terpengaruh oleh teman sebaya yang berjenis 

kelamin sama dalam situasi antsisosial atau berisiko (Gardner & Steinberg, 

2005), dan membuat keputusan ketika mereka memiliki kemungkinan 

untuk berkomunikasi dan berkolaborasi (Boer dkk., 2016). Pada teman 

sebaya yang hanya terdapat laki-laki, mungkin akan timbul persaingan 

untuk dominasi dan peran kepemimpinan, bahkan mungkin lebih kuat 

daripada kelompok teman sebaya berbeda jenis kelamin. (Boer dkk., 

2016). Anak laki-laki cenderung melakukan perilaku untuk mencari 

sensasi, perilaku antisosial, perilaku ceroboh atau gegabah, persepsi dari 

perilaku ceroboh atau gegabah dibandingkan dengan perempuan (Gullone 

dkk., 2000).   

Berbeda dengan laki-laki, teman sebaya berjenis kelamin hanya 

perempuan tampak memperhatikan lingkungan sekitar mereka dan 

kemudian menggabungkan konteks sosial dalam mengambil keputusan 

(Byrnes dkk., 1999). Dalam hubungan sosialnya, perempuan cenderung 

mendapatkan pengawasan yang lebih dibandingkan dengan laki-laki 

sehingga kesempatan perempuan untuk melakukan tindakan berisiko 

cenderung kurang dibandingkan laki-laki ketika ketika bersama kelompok 
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teman sebaya (Deutsch, Steinley, & Slutke, 2014; Svensson, 2003). 

Namun Svensson (2003) menjelaskan bahwa perempuan juga mungkin 

rentan terhadap pengaruh teman sebaya saat pengawasan baik orang tua 

ataupun lingkungan rendah.   

 

C. Future Orientation 

Future orientation termasuk ke dalam teori perspektif waktu yang 

didasari oleh model ruang hidup Lewin dengan memajukan 

konseptualisasi yang luas terhadap perspektif waktu sebagai proses dasar 

baik dalam individu maupun fungsi sosial yang merupakan pengaruh dari 

masa lalu dan masa depan pada perilaku saat ini (Zimbardo & Boyd, 

1999). Lewin (dalam Zimbardo & Boyd, 1999) mendefinisikan perspektif 

waktu sebagai pandangan individu tentang dirinya di masa depan dan 

masa lalu yang ada pada waktu tertentu. Future orientation yang terdapat 

dalam perspektif waktu itu sendiri menurut Stoddard, Zimmerman, dan 

Bauermeister (2010) merupakan konstruksi motivasi kognitif (misalnya 

pikiran, rencana, motivasi, harapan, dan perasaan) yang menjadi dasar 

seseorang untuk menetapkan tujuan dan rencana di masa depan. Orientasi 

masa depan ini dapat dikatakan sebagai fenomena multidimensi yang 

menjadi dasar untuk mengembangkan harapan dan menciptakan makna 

pribadi untuk masa depan individu (McCabe & Barnett, 2000; So dkk., 

2016).  
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Terdapat tiga faktor yang dapat membentuk orientasi masa depan 

individu yaitu future, hedonistic present, fatalistic present (D’Alessio, 

Guarino, Pascalis, & Zimbardo, 2003). Future dengan perencanaan, 

pencapaian tujuan di masa yang akan datang, dan pertimbangan akan 

konsekuensi di masa depan, hedonistic present mengarah pada 

pengambilan risiko, hadirnya kenikmatan, kesenangan, kegembiraan 

terhadap masa kini dan kurang memikirkan konsekuensi di masa depan, 

sedangkan fatalistic present digambarkan dengan tidak adanya fokus 

tujuan dari orientasi masa depan, adanya keyakinan bahwa masa depan 

telah ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh tindakan atau perilaku 

individu pada masa kini, menyalahkan diri sendiri atas kegagalan yang 

terjadi, (D’Alessio dkk., 2003; Zimbardo & Boyd, 1999). 

Orientasi masa depan itu sendiri terkait dengan beberapa dampak 

positif bagi individu seperti status sosial ekonomi yang lebih tinggi, 

prestasi akademik yang baik, dan RTB yang rendah (D’Alessio dkk,. 

2003). Individu yang berorientasi pada masa depan memperlihatkan 

kekhawatiran yang tinggi terhadap dampak dari tindakan yang mereka 

lakukan, termasuk orang yang bertanggung jawab, berprestasi, siap 

mengeluarkan usaha yang besar, cenderung terhindar dari masalah 

emosional, dan memiliki pemikiran yang cerdas karena individu yang 

berorientasi pada masa depan mencari kepuasan jangka panjang 

(D’Alessio dkk., 2003; Zimbardo & Boyd, 1999).  
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Orientasi masa depan cenderung belum tampak pada individu di 

usia muda yang berada pada masa remaja sampai dewasa awal (16-27 

tahun) dikarenakan pada masa tersebut individu lebih fokus atau 

berorientasi pada masa sekarang, namun semakin dewasa tingkat usia 

seseorang maka orientasi terhadap masa depan akan semakin terlihat 

(D’Alessio dkk., 2003). Di sisi lain, orientasi masa depan pada remaja 

dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan tingkat pendidikan individu, yaitu 

lingkungan sosial, politik, dan tingkat pendidikan yang kurang baik 

cenderung membuat individu mengarah pada orientasi masa sekarang 

(present oriented), namun lingkungan dan tingkat pendidikan yang baik 

akan membuat individu mengarah pada orientasi masa depan (Zimbardo & 

Boyd, 1999). 

Individu dengan tingkat pendidikan sekolah dasar atau menengah 

cenderung menunjukkan sikap fatalistik dibandingkan dengan lulusan 

sekolah yang lebih tinggi, yaitu standar pendidikan yang rendah akan 

berkaitan dengan status sosial ekonomi yang rendah pula terlepas dari 

kemampuan untuk belajar akan membuat individu tidak mampu dalam 

merencanakan masa depannya sehingga menunjukkan sikap yang pasif 

atau pasrah akan suatu kejadian (D’Alessio dkk., 2003; Zimbardo & Boyd, 

1999).  
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D. Keterkaitan Jenis Kelamin Teman Sebaya, Risk taking behavior, dan 

Future Orientation  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi RTB individu 

satu dengan yang lainnya, salah satunya yaitu jenis kelamin teman sebaya 

dimana laki-laki cenderung lebih rentan terhadap RTB dibandingkan 

perempuan (Boer dkk., 2016; Byrnes dkk., 1999; Castillo dkk., 2015; 

Gardner & Steinberg, 2005; McCoy dkk., 2017; Reniers dkk., 2016). 

Kecenderungan endogen seperti pencarian sensasi akan dapat 

mempengaruhi tingkat RTB (Arnett, 1992), maka dari itu pria akan 

mengambil lebih banyak risiko daripada wanita dalam kebanyakan budaya 

(karena pencarian sensasi ditemukan lebih sering pada pria daripada 

wanita (Byrnes dkk., 1999)  

Anak laki-laki akan cenderung lebih mudah terpengaruh untuk 

melakukan RTB dibandingkan dengan anak perempuan ketika bersama 

teman-teman sejenisnya (Boer dkk., 2016; McCoy dkk., 2017). Walaupun 

jenis kelamin teman sebaya memiliki kecenderungan yang dapat 

mempengaruhi munculnya RTB, namun kecenderungan ini tidak selalu 

memiliki perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki ketika 

mereka seorang diri (Boer dkk., 2016). Penelitian lain menemukan bahwa 

terdapat faktor lain yaitu futre orientation yang dapat mempengaruhi risk 

taking behavior dimana setiap individu memiliki tingkatan orientasi masa 

depan yang berbeda-beda (Robbins & Briyan, 2004; So dkk., 2016; 

Steiger dkk., 2016). 
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Sejalan dengan itu, Penelitian Robbins dan Briyan (2004) 

mengungkapkan bahwa usia, jenis kelamin, pencarian sensasi, dan 

orientasi masa depan memperhitungkan proporsi varians dalam RTB. 

Individu yang memikirkan dirinya di masa depan seperti yang diinginkan 

akan termotivasi untuk berperilaku positif dan cenderung mengurangi 

perilaku yang dapat menghambat dirinya utnuk mencapai tujuan nya 

tersebut (So dkk., 2016). Individu yang memiliki orientasi masa depan 

yang tinggi cenderung akan lebih optimis terhadap masa depannya 

sedangkan individu yang memiliki orientasi masa depan yang rendah akan 

cenderung terlibat dalam RTB (Robbins & Briyan, 2004; Steiger dkk., 

2016). 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian digambarkan sebagai berikut .                        

 

 

 

 

 
 

         Gambar 1. 

        Kerangka pemikiran 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Jenis kelamin teman 

sebaya berperan sebagai variabel independen (X) yang memiliki dua 

X 

Jenis Kelamin 

Teman Sebaya 

M 

Future Orientation 

Y  

Risk Taking 

Behavior         
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kondisi perlakuan yaitu kelompok same sex (KE 1) dan kelompok mixed 

sex (KE 2). Setiap kelompok terdapat 3 orang didalamnya, dengan kondisi 

same sex (3 laki-laki/ 3 perempuan) dan kondisi mixed sex (2 laki-laki 1 

perempuan dan 1 laki-laki 2 perempuan). RTB berperan sebagai variabel 

dependen (Y), dan future Orientation berperan sebagai variabel moderator 

(M) yang mempengaruhi pengaruh variabel X dan Y. Oleh karena itu, 

penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi jenis 

kelamin teman sebaya pada setiap kondisi yang berbeda dan juga future 

orientation yang berperan sebagai moderator terhadap RTB.  

 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibuat, maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh jenis kelamin teman sebaya tehadap risk taking 

behavior. 

2. Terdapat peran future orientation sebagai variabel moderator pada 

pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap risk taking 

behavior. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen dengan 

menggunakan teknik between subject experiment yang dilakukan dalam 

setting laboratorium. Penelitian ini merupakan studi replikasi dari Boer, 

Peeters, dan Koning (2016) dan merupakan bagian dari grand design 

penelitian payung mengenai Risk Taking Behavior (2017) dengan 

melibatkan dua variabel independen yaitu peers influence (peers vs non 

peers) dan jenis kelamin teman sebaya (same sex vs mixed sex). Selain itu 

terdapat pula variabel dependen yaitu risk taking behavior serta empat 

variabel moderator yaitu future orientation, impulsivity, self control, dan 

self regulation. (lihat pada gambar 1. Grand design penelitian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.  

     Grand Design Penelitian

Peers Influence 

(X1) 

 

Jenis Kelamin 

Teman Sebaya 

(X2) 

 

Risk Taking 

Behavior 

(Y) 

Moderator 

Self Regulation Self Control Future Orientation Impulsivity 
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Peneliti sendiri berfokus untuk mengetahui peran future orientation 

sebagai moderator pada pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap 

risk taking behavior. Pada penelitian ini, partisipan dibagi menjadi dua 

kelompok eksperimen yaitu kelompok eksperimen dengan jenis kelamin 

sama (same sex) dan kelompok eksperimen dengan berbeda jenis 

kelamin/campuran (mixed sex), partisipan akan terbentuk ke dalam satu 

kelompok beranggotakan 3 orang dimana 2 orang di dalam kelompok 

tersebut merupakan fake partisipant yang akan ditempatkan ke dalam 

kelompok same sex dan kelompok mixed sex tersebut  (Boer dkk., 2016). 

(lihat pada gambar 2. Desain penelitian) 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 3. 

                Desain Penelitian 

 

Pada setiap kondisi, partisipan akan ditempatkan secara berdekatan 

antara anggota kelompok dimana mereka akan mendapatkan satu tugas 

individu untuk satu anggota kelompok namun anggota kelompok lainnya 

dapat melihat pekerjaan dari salah satu anggota kelompok tersebut dan 

diperbolehkan untuk berdiskusi, berkomunikasi, ataupun membantu 

anggota kelompok mereka.  

 

Jenis Kelamin Teman 

Sebaya 

(same sex vs mixed sex) 

(X2) 

(Same sex vs Mixed sex) 

Risk Taking 

Behavior 

(Y) 

M: future orientation -> Stanford 

Time Perspective Inventory (STPI) 
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B. Identifikasi Variabel 

1. Variabel Independen (X) 

Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel independen yaitu jenis 

kelamin teman sebaya yang terdiri dari dua versi kelompok yaitu 

berjenis kelamin sama dan campuran (berbeda jenis kelamin). 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah RTB (risk taking 

behavior). 

3. Variabel Moderator (M) 

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah future orientation. 

 

C. Definisi Operasional  

1. Risk taking behavior 

RTB merupakan kebiasaan perilaku yang dapat merugikan 

individu baik secara fisik, sosial atau psikologis seperti halnya 

merokok, gaya hidup bebas, perilaku seksual tanpa alat pengaman, diet 

yang tidak sehat, mengkonsumsi obat terlarang dan minuman 

beralkohol, perilaku kekerasan. Pada penelitian ini, RTB akan diukur 

menggunakan BART-Y yang diadaptasi oleh Lejues dkk (Boer dkk., 

2016). 
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2. Jenis Kelamin Teman Sebaya 

Jenis kelamin teman sebaya merupakan jenis kelamin pada 

kelompok teman sebaya secara biologis. Pada penelitian ini kondisi 

jenis kelamin pada teman sebaya ini akan terbagi menjadi dua kondisi 

yaitu kondisi dengan kelompok berjenis kelamin sama dan kelompok 

campuran (berbeda jenis kelamin). 

 

3. Future Orientation 

Future Orientation  merupakan gambaran kognitif individu 

mengenai rencana dan harapan masa depan yang positif dimana 

individu akan termotivasi dan berusaha untuk melakukan kegiatan 

positif yang berorientasi pada tujuan masa depan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Pada penelitian ini, future orientation akan diukur 

menggunakan skala Stanford Time Perspective Inventory (STPI) yang 

disusun oleh D’Alessio, Guarino, dan Pascalis (2015).  

 

D. Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa SMP dan SMA yang 

terdiri dari siswa SMPN 8 Malang (sekolah A) dan SMP-SMA Adventist 

Academy Malang (sekolah B).  Partisipan selanjutnya akan mendapatkan 

reward atau kompensasi berupa snack setelah rangkaian eksperimen 

berakhir. Berdasarkan perhitungan G*Power 3.1.9.2 dengan effect size 

medium f=(0.15) dan power = (0.95) diperlukan minimum 107 partisipan 
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untuk 2 kondisi perlakuan, sehingga setiap perlakuan dibutuhkan minimal 

54 partisipan. Untuk penentuan kondisi partisipan menggunakan random 

assignment. Pada penelitian ini  hanya terdapat 58 partisipan yang 

selanjutnya akan terbagi ke dalam kedua kondisi dengan menggunakan 

random assignment. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Risk taking behavior: 

1. BART-Y 

Pengukuran RTB menggunakan BART-Y seperti pada 

penelitian Boer, Peeters, dan Koning (2016) dimana BART-Y itu 

sendiri merupakan adaptasi dari Lezues et al (Boer, Peeters, dan 

Koning, 2016). BART-Y memiliki reliabilitas sebesar r = 0,7 hal 

tersebut menunjukkan bahwa stabilitas tes alat ukur tersebut baik 

(Lejuez, Aklin, Daughters, Zvolensky, Kahler, & Gwadz, 2007). 

BART-Y merupakan sebuah permainan yang dioperasikan melalui 

komputer yang menilai perilaku pengambilan resiko. Akan ada 30 

balon yang harus dipompa oleh partisipan, semakin besar balon 

maka semakin banyak poin yang didapatkan partisipan dalam 

permainan tersebut. Namun, balon-balon tersebut dapat meletus 

kapan saja dan partisipan tidak akan mendapatkan poin dari balon 

yang meletus tersebut. Skor BART-Y yang lebih tinggi 

menunjukkan RTB lebih tinggi. Instrument BART-Y sendiri 
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terbukti berkorelasi dengan sejumlah bentuk RTB seperti 

penggunaan narkoba, perilaku seksual, dan kenakalan (Lejuez, 

Aklin, Daughters, Zvolensky, Kahler, & Gwadz, 2007). 

 

Future Orientation: 

2. Skala Stanford Time Perspective Inventory (STPI) 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

persepsi atau orientasi partisipan mengenai masa depannya. Skala 

Stanford Time Perspective Inventory ini merupakan short version 

dari Zimbardo Time Perspective Inventory milik Zimbardo dan 

Boyd (1999) yang diadaptasi oleh D’Alessio,Guarino,Pascalis 

(2015). Skala STPI sendiri memiliki 22 item pernyataan dari 3 

aspek yang terdapat didalamnya yaitu future (α = 0,67), hedonistic 

present (α = 0,544), fatalistic present (α = 0,489) (D’Alessio, 

Guarino, Pascalis, & Zimbardo, 2003). Skala tersebut kemudian 

diadaptasi dalam bahasa Indonesia dan diujicobakan pada 

mahasiswa, didapatkan reliabilitas dimensi future sebesar α = 

0,526 yang merupakan reliabilitas moderat (Hinton, Brownlow, 

McMurray, Cozens, 2004), fatalistic present memiliki reliabilitas 

yang lebih rendah yaitu sebesar α = 0,395, dan hedonistic present 

memiliki reliabilitas yang paling rendah yaitu α sebesar 0,327.  
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Pengajuan Etika 
Penelitian 

Uji Coba 

 (Pilot Study) 

Rekrutmen 
Partisipan 
Penelitian  

Mengatur Ruang 
Eksperimen 

Pelaksanaan 
Penelitian 

Analisis Data 

Pemberian 
Informasi Secara 

Lisan Dan 
Pengisian 

Informed Consent 

Pengerjaan BART-
Y 

Pengisian Skala 

Pengisian Degree 
of Friendship 

Penutup dan 
Debrief 

3. Skala Tingkat Pertemanan (degree of friendship): 

Skala mengenai tingkat pertemanan dengan anggota 

kelompok (triad) dari rentang 1 sampai 10, dimana 1 berarti sama 

sekali tidak berteman dan 10 berarti sangat berteman baik. Skala 

ini akan diberikan kepada kelompok eksperimen dan skor 

kelompok rata-rata akan digunakan sebagai penilaian tingkat 

pertemanan pada masing-masing triad (Boer dkk., 2016). 

 

F. Prosedur Penelitian 

 Terdapat beberapa tahapan yang akan dilaksanakan pada 

penelitian ini. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4. 

     Alur Pelaksanaan Penelitian 



29 
 

 

 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan persetujuan etika penelitian dengan menyertakan lembar 

persetujuan etika penelitian yang ditandatangani oleh dosen pembimbing, 

kepala Laboratorium Psikologi UB, dan ketua Jurusan Psikologi UB. 

Peneliti selanjutnya melakukan uji coba alat ukur yang akan digunakan 

yaitu skala UPPS-P, STPI, SSRQ, dan self control kepada mahasiswa 

angkatan 2016 Psikologi UB yang mengikuti mata kuliah statistik 

psikologi pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 15.00 WIB dan tanggal 

12 Desember 2017 pukul 12.20 WIB. Peneliti selanjutnya melakukan pilot 

study sebanyak 2 kali yaitu untuk yang pertama, dilaksanakan di ruang 

komputer FISIP UB pada pukul 10.00 WIB. Partisipan pilot study pertama 

merupakan mahasiswa Psikologi FISIP UB dengan jumlah partisipan 

kondisi eksperimen sebanyak 4 orang dan fake partisipan sebanyak 8 

orang, sedangkan partisipan pada kondisi kontrol sebanyak 4 orang. 

Adapun hasil dari evaluasi pilot study yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2 

Hasil Pilot Study 1 

No. Evaluasi Perubahan 

1. Saat pilot study dilakukan, 

peneliti belum menetapkan 

standar waktu pengambilan data. 

Dalam protokol penelitian, peneliti 

telah menetapkan standar waktu 

pengambilan data. 

2. Pembacaan instruksi dianggap 

kurang terdengar. 

Peneliti menginstruksikan kepada 

eksperimenter untuk memperjelas 

suaranya saat memberikan 

instruksi. 

3. Masih terdapat beberapa 

kesalahan ketik dalam skala yang 

diberikan. 

Peneliti memperbaiki kesalahan 

ketik dalam skala. 

4. Dalam skala terdapat beberapa 

istilah yang tidak awam sehingga 

partisipan kesulitan untuk 

Sebelum pengerjaan skala dimulai, 

beberapa istilah yang tidak awam 

dituliskan di papan tulis beserta 
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memahami. dengan pengertiannya. Selanjutnya 

eksperimen menambahkan instruksi 

kepada partisipan untuk 

memperhatikan kata-kata yang 

terdapat di papan tulis atau 

mengangkat tangan untuk bertanya 

jika partisipan menemukan kata 

yang sulit dipahami. 

5. Pelaksanaan eksperimen kurang 

efektif dan koordinasi kurang 

baik. 

Peneliti memperbaiki protokol 

penelitian dan melakukan simulasi 

sebelum pilot study dimulai. 

6. Instruksi yang diberikan kurang 

jelas dan berbelit-belit. 

Peneliti memperbaiki instruksi 

menjadi lebih ringkas dan jelas. 

7. Belum terdapat instruksi bahwa 

partisipan dalam satu kelompok 

yang sama tidak diperbolehkan 

berinteraksi dengan partisipan 

kelompok lain. 

Peneliti menambahkan instruksi 

bahwa partisipan dari kelompok 

yang berbeda tidak boleh saling 

berinteraksi. 

8. Instruksi bawaan dalam aplikasi 

BART masih dalam bahasa 

Inggris sehingga peneliti perlu 

mempersiapkan translate instruksi 

di kertas terpisah. 

Instruksi bawaan dalam aplikasi 

BART diganti menggunakan 

bahasa Indonesia. 

 

Untuk pilot study kedua, dilaksanakan di SMP dan SMA Taman 

Siswa Malang dengan mengikutsertakan siswa kelas 7,8 SMP dan 10,11 

SMA. Adapun hasil dari evaluasi pilot study yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 3 

Hasil Pilot Study 2 

No Evaluasi Perubahan 

1. Pengkondisian triad pada 

kelompok eksperimen dilakukan 

pada saat awal eksperimen 

dimulai 

Pengkondisian triad pada kelompok 

eksperimen dilakukan setelah 

pengerjaan skala 

2. Eksperimenter memberikan 

kertas no urut partisipan dan no 

laptop kepada partisipan yang 

menghabiskan waktu lebih lama 

Eksperimenter tidak memberikan 

kertas no urut partisipan dan no 

laptop, tetapi no urut partisipan 

tetap diberikan secara lisan 

3.. Instruktur eksperimen 

menggunakan tim peneliti  

Instruktur dalam eksperimen 

berasal dari luar tim peneliti 

 

4. Instruksi BART-Y yang 

diberikan kurang efektif dan sulit 

Perbaikan kalimat instruksi 

pengerjaan BART-Y menjadi lebih 
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dimengerti sehingga beberapa 

partisipan menanyakan kembali 

instruksi yang diberikan 

efektif dan mudah dimengerti 

5. Ada beberapa tampilan pada 

permainan BART-Y yang 

menggunakan bahasa inggris 

Tampilan pada permainan BART-Y 

telah dirubah dalam bahasa 

indonesia 

6. Eksperimenter kurang 

mempersiapkan kebutuhan 

eksperimen seperti laptop 

Eksperimenter lebih 

mempersiapkan kebutuhan 

eksperimen 

7. Eksperimenter kurang 

memperhatikan dan mengawasi 

partisipan bayangan sehingga 

partisipan bayangan mengambil 

alih kursor dalam pengerjaan 

BART-Y 

Eksperimenter lebih di briefing 

untuk memperhatikan dan 

mengawasi partisipan sehingga 

tidak ada partisipan bayangan yang 

ikut serta dalam pengerjaan BART-

Y 

 

8. Partisipan kesulitan mengartikan 

beberapa kata yang ada di skala. 

Eksperimenter menjelaskan kata-

kata yang sulit dipahami di awal 

pengerjaan skala 

9. Durasi pada saat eksperimen 

tidak sesuai dengan yang 

seharusnya karena terpotong 

ketika menunggu pergantian 

kelas sehingga partisipan terburu-

buru dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan 

Durasi eksperimen telah 

dikonsultasikan dengan pihak 

sekolah agar durasi eksperimen 

sesuai dengan yang dibutuhkan 

 

Setelah pelaksanaan pilot study selesai, peneliti melakukan 

rekrutmen partisipan penelitian. Ketentuan partisipan dalam penelitian ini 

sendiri yaitu remaja SMP dan SMA, namun peneliti tidak memberikan 

ketentuan lain sehingga dalam penentuan partisipan dilakukan secara 

random dari keseluruhan SMP dan SMA yang terdapat di Malang. 

Sebelum pelaksanaan dimulai, ruang eksperimen akan dikondisikan 

terlebih dahulu dimana baik kelompok partisipan kondisi eksperimen 

dengan jenis kelamin sama (same sex) dan berbeda jenis kelamin (mixed 

sex) akan memiliki kondisi ruang eksperimen yang sama, tempat duduk 

partisipan akan diatur berdekatan setiap anggota kelompok dengan jumlah 
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3 orang partisipan (terdiri dari 1 partisian dan 2 fake participant). Setiap 3 

partisipan menghadap 1 komputer. Pada pelaksanaan eksperimen, 

partisipan akan datang ke ruang eksperimen pada jadwal yang telah 

ditentukan. Sebelum memasuki ruang eksperimen, partisipan melakukan 

registrasi terlebih dahulu. Setelah itu, partisipan masuk ke ruangan 

eksperimen dengan duduk di depan komputer sesuai dengan nomor 

partisipan yang diperolehnya. Eksperimenter memberikan pembukaan dan 

informasi singkat mengenai eksperimen secara lisan kepada partisipan 

sekaligus memberikan lembar informed consent yang berisi penjelasan 

tentang eksperimen, persetujuan partisipan, dan data demografis. Setelah 

pengisian lembar informed consent telah selesai, eksperimenter kemudian 

memberikan instruksi pengerjaan skala UPPS-P, STPI, SSRQ, dan self 

control dan mempersilahkan partisipan untuk mengisi skala tersebut 

setelah eksperimenter meninggalkannya. 

Eksperimenter akan memberikan instruksi pengerjaan BART-Y 

setelah partisipan menyelesaikan skala yang diberikan. Pengerjaan BART-

Y hanya dilakukan oleh salah satu anggota kelompok dimana setiap 

anggota kelompok lain diperbolehkan untuk saling bekerja sama dan 

memberikan saran. Seusai pengerjaan BART-Y, eksperimenter kemudian 

memberikan lembar skala mengenai tingkat pertemanan dengan anggota 

kelompok dari rentang 1 sampai 10, dimana 1 berarti sama sekali tidak 

berteman dan 10 berarti sangat berteman baik. Eksperimenter kemudian 

menutup eksperimen sedangkan debriefing mengenai penelitian sekaligus 
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penetralisir efek jangka panjang perlakuan akan dikirimkan melalui e-mail 

setelah seluruh kegiatan eksperimen selesai dilakukan. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data menggunakan teknik moderasi sederhana macro 

process hayes dengan software SPSS 23 untuk mengetahui pengaruh jenis 

kelamin teman sebaya yang di moderatori oleh future orientation terhadap 

RTB dimana secara teoretis, jenis kelamin teman sebaya (variabel 

prediktor/X) memiliki pengaruh terhadap RTB (variabel hasil/Y), dan 

pengaruh tersebut akan dimoderasi oleh future orientation (Variabel 

moderator/M).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Partisipan 

Partisipan dalam grand design penelitian ini berjumlah 174 orang, 

dengan pembagian 58 orang menjadi partisipan penelitian, 116 orang 

lainnya menjadi fake participant yang berada pada setiap kelompok 

eksperimen. Data demografis partisipan dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

 Tabel 4 

 Data Demografis Partisipan 

 

 

 

 

 

 

Dalam pelaksanaan eksperimen, 58 partisipan terdiri dari 35 laki-

laki (60,3%) dan 23 perempuan (39,7%). Partisipan dibagi menjadi 2 

kondisi kelompok, yaitu 33  partisipan dalam kelompok same sex 

(kondisi I) dan 25 partisipan dalam kelompok mixed sex (kondisi II). 

Usia partisipan berkisar antara 13-17 tahun. 
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2. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif menggambarkan bagaimana RTB, 

future, hedonistic present, fatalistic present, dan degree of friendship 

antara kondisi kelompok eksperimen same sex (KE 1) dan kelompok 

eksperimen mixed sex (KE 2). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 

didapatkan hasil sebagai berikut. 

 Tabel 5 

 Hasil Statistik Deskriptif Berdasarkan Kelompok Same Sex  

 dan Mixed Sex 

 

 

 

 

 

 

 

3. Baseline Check dan Analisis Awal 

Peneliti melakukan baseline check pada degree of friendship antara 

kondisi same sex dan mixed sex untuk mengetahui keberhasilan dalam 

randomisasi penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan uji beda pada 

perbedaan sekolah, jenis kelamin dengan variabel dependen RTB 

(diukur dengan menggunakan BART-Y). Peneliti juga melakukan uji 

korelasi degree of friendship dan usia dengan RTB. Analisis tersebut 

dilakukan untuk mengetahui apakah DoF, perbedaan sekolah, jenis 
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kelamin, dan usia partisipan merupakan kovariat dalam penelitian. 

Berdasarkan analisis t-test tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 6 

Hasil T-test Berdasarkan Sekolah, Jenis Kelamin, dan Usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilihat dari Tabel 6, dapat diketahui bahwa degree of friendship 

antara kelompok same sex dan mixed sex diketahui tidak ada 

perbedaan, hal tersebut menunjukkan bahwa randomisasi yang 

dilakukan berhasil. Pada analisis RTB pada jenis kelamin kelamin 

tidak berbeda atau tidak signifikan, begitu juga pada RTB sekolah 

A/B, dan usia. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin, 

perbedaan sekolah, dan juga usia partisipan tidak perlu dijadikan 

kovariat pada penelitian.  

Pada analisis korelasi antara degree of friendship dan RTB 

diperoleh nilai p sebesar  0,012 (p < 0.05), yang menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi antara dua variabel tersebut. Berdasarkan analisis 
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tersebut, maka degree of friendship akan dijadikan kovariat dalam 

analisis hipotesis. 

 

4. Uji Hipotesis 

Teknik analisis moderasi sederhana dan bootstrap (resampling) 

sebesar 5000 digunakan untuk menguji hipotesis yaitu, (1) Terdapat 

pengaruh jenis kelamin teman sebaya tehadap risk taking behavior dan 

(2) Terdapat peran future orientation sebagai variabel moderator pada 

pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap risk taking behavior. 

Hasil uji hipotesis dapat dilihat sebagai berikut. 

    Tabel 7 

    Hasil Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7, tidak terdapat perbedaan 

RTB antara same sex maupun mixed sex. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis pertama ditolak karena jenis kelamin teman sebaya 

tidak memiliki pengaruh terhadap RTB. Hasil analisis juga 

menunjukkan bahwa dimensi hedonistic present dan fatalistic present 
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tidak dapat memoderasi pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap 

RTB. Namun, hanya dimensi future yang mampu menjadi moderator 

antara jenis kelamin teman sebaya dan RTB tersebut. 

 

5. Analisis Tambahan 

Peneliti melakukan pemecahan dan penjabaran kembali terhadap 

jenis kelamin teman sebaya pada kelompok same vs mixed sex menjadi 

jenis kelamin teman sebaya (boys vs girls vs mixed sex) dan jenis 

kelamin teman sebaya (boys vs girls vs boys mixed vs girls mixed) 

untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang berbeda antara jenis 

kelamin teman sebaya pada perbedaan komposisi triad tersebut 

terhadap RTB dan apa terdapat peran future orientation pada pengaruh 

jenis kelamin teman sebaya pada triad yang berbeda terhadap RTB. 

Namun, hasil tetap menunjukkan bahwa jenis kelamin teman sebaya 

tidak signifikan terhadap RTB dan future orientation juga tidak 

signifikan pada semua kondisi. Berikut ini merupakan hasil analisis 

yang didapatkan. 

Tabel 8 

Analisis Tambahan Berbeda kondisi Triad 

Kondisi Dimensi Interaksi B t(53) P 

Jenis 

kelamin 

teman 

sebaya 

(boys vs 

girls vs 

mixed sex) 

Future X-Y -0,6106 -0,5159 0,6081 

M-Y -0,2069 -0,9582 0,3423 

X-M-Y -0,3368 -1,3107 0,1956 

Hedonistic 

Present 

X-Y -0,1070 -0,0901 0,9285 

M-Y 0,3995 1,4451 0,1543 

X-M-Y 0,0649 0,2190 0,8275 

Fatalistic 

Present 

X-Y -0,3421 -0,2910 0,7722 

M-Y 0,5183 1,3010 0,1989 

X-M-Y -0,0208 -0,0495 0,9607 
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Jenis 

kelamin 

teman 

sebaya 

(boys vs 

girls vs 

boys 

mixed vs 

girls 

mixed) 

Future X-Y -0,2673 -0,3217 0,7490 

M-Y -0,1948 -0,9115 0,3661 

X-M-Y -0,2696 -1,5960 0,1164 

Hedonistic 

Present 

X-Y 0,0357 0,0416 0,9669 

M-Y 0,3982 1,3940 0,1691 

X-M-Y 0,0704 0,3474 0,7297 

Fatalistic 

Present 

X-Y -0,2066 -0,2449 0,8075 

M-Y 0,5223 1,3247 0,1910 

X-M-Y 0,0385 0,1299 0,8971 

                  *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah jenis kelamin teman 

sebaya memiliki pengaruh terhadap RTB dan apakah future orientation 

memiliki peran pada pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap RTB. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh tipe komposisi jenis kelamin 

teman sebaya tidak berpengaruh terhadap RTB. Sementara itu hanya 

dimensi future yang terdapat pada future orientation yang mampu 

berperan sebagai moderator pada pengaruh jenis kelamin teman sebaya 

terhadap RTB. 

Hasil analisis yang menunjukkan bahwa tidak signifikannya jenis 

kelamin dan RTB berbanding terbalik dengan dasar penelitian Boer dkk., 

(2016) yang menunjukkan bahwa jenis kelamin teman sebaya dapat 

mempengaruhi RTB. Hal tersebut mungkin dapat terjadi karena peluang 

untuk melakukan RTB antara perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda, 

dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki 

memiliki tingkat kerentanan yang sama untuk melakukan RTB (Abbot-

Chapman, Denholm, &, Wyld, 2007 ; Santor, Messervey, & Kusumakar, 
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2000). Oleh karena itu, jenis kelamin teman sebaya, baik same sex ataupun 

mixed sex, tidak begitu tampak dan tidak mempengaruhi RTBnya.  

Kemungkinan lain yang dapat menyebabkan tidak adanya 

pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap RTB yaitu dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa degree of frriendship memiliki korelasi positif 

yang signifikan terhadap RTB individu sedangkan dalam penelitian 

Boer,dkk., (2016) degree of friendship tidak memiliki korelasi terhadap 

RTB. Oleh karena itu, ketika individu memiliki interaksi dengan teman 

sebaya seperti berdiskusi dan saling memberikan saran dalam pengerjaan 

tugas pengambilan risiko, kelompok dengan tingkat pertemanan yang 

tinggi memungkinkan individu di dalam triad untuk terpengaruh pada 

kehadiran teman sebaya pada RTB. McPhee (dalam Gardner & Steinberg, 

2005) menemukan bahwa individu lebih cenderung memberikan tekanan 

dan pengaruhnya kepada teman yang dekat dengannya dibandingkan 

dengan orang yang hanya dikenal.  

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian lain yang menjelaskan 

bahwa remaja yang memiliki orientasi teman sebaya yang kuat tanpa 

melihat jenis kelamin dapat menjadi faktor yang membuat individu rentan 

terhadap kehadiran teman sebaya untuk melakukan RTB. Sehingga 

kehadiran teman sebaya yang memiliki pengaruh yang lebih kuat akan 

mempengaruhi bagaimana individu yang lebih rentan bertindak, tidak 

melihat dari jenis kelamin dari teman sebaya itu sendiri (Abbott-Chapman 

dkk., 2007; Blais & Weber, 2001; Brown, 1982).  



41 

 

 

 

Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa future pada future 

orientation mampu menjadi moderator pada pengaruh jenis kelamin teman 

sebaya terhadap RTB. Namun, tidak semua dimensi di dalam future 

orientation memiliki peran pada pengaruh jenis kelamin teman sebaya 

terhadap RTB. Dapat dilihat bahwa hanya dimensi future yang memiliki 

hasil signifikan. Future orientation sendiri merupakan faktor internal 

individu dan variabel penting yang dapat mempengaruhi bagaimana 

individu tersebut berperilaku (Zhang, Zhao, Liu, Xu, & Lu, 2015). 

Sehingga, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa future yang ada di 

dalam diri individu dapat berbeda-beda dan mempengaruhi tinggi 

rendahnya pengaruh jenis kelamin teman sebaya (faktor eksternal) 

terhadap RTB. Keberagaman individu tersebut penting untuk 

dipertimbangkan ketika akan memeriksa hubungan antara otak dengan 

perilaku terkait pengambilan risiko, karena perbedaan individu tersebut 

dapat membantu menjelaskan kerentanan individu untuk melakukan RTB 

terkait dengan penggunaan zat, dan akhirnya, kecanduan (Galvan dkk., 

2007). Pada penelitian-penelitian terdahulu juga dijelaskan bahwa faktor 

future ini merupakan prediktor yang cukup kuat dari perilaku sehat dan 

berisiko individu (Hamilton, Kives, Micevski, & Grace, 2003; Henson, 

Carey, Carey, & Maisto, 2006; Stoddard dkk., 2010).  

Dimensi hedonistic present dan fatalistic present diketahui tidak 

memiliki peran pada pengaruh jenis kelamin teman sebaya terhadap RTB. 

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kontrol pada faktor 
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sosiodemografi seperti status ekonomi individu di dalam triad tersebut, 

sehingga present orientation (hedonistic dan fatalistic) menjadi tidak 

signifikan terhadap perilaku sehat/berisiko individu (Griva, Tseferidi, & 

Anagnos, 2015; Hamilton dkk., 2003). Pada penelitian Hamilton dkk. 

(2003) juga menjelaskan bahwa ketika faktor sosiodemografi tersebut 

telah dikontrol, present orientation menjadi signifikan terhadap perilaku 

sehat.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan 

yang peneliti temukan, yaitu : 

1. Alat ukur STPI memiliki reliabilitas pada kategori rendah dan 

moderat. Keterbatasan tersebut disebabkan karena jumlah item 

pada skala STPI tidak terlalu besar dan setiap dimensi memiliki 

jumlah item yang berbeda-beda (D’Alessio dkk., 2003). 

2. Peneliti kurang memperhatikan pemilihan kata dan kalimat 

dalam skala STPI yang tidak di sesuaikan dengan umur dan 

budaya di Indonesia. 

3. Tidak tercapainya jumlah partisipan minimum dalam penelitian 

berdasarkan perhitungan G*Power. 

4. Interaksi antara teman sebaya dan partisipan penelitian tidak 

dikendalikan sehingga interaksi yang terjadi dapat berupa 

interaksi positif atau negatif terhadap RTB. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Jenis kelamin teman sebaya tidak dapat mempengaruhi risk taking 

behavior. 

2. Future orientation tidak sepenuhnya memiliki peran pada pengaruh 

jenis kelamin teman sebaya terhadap risk taking behavior, karena 

hanya signifikan pada satu dimensi dari ketiga dimensi yang terdapat 

pada future orientation yaitu dimensi future, sedangkan tidak 

signifikan pada hedonistic present dan fatalistic present. 

3. Degree of friendship signifikan terhadap risk taking behavior pada 

semua kondisi, sehingga dapat dikatakan bahwa DoF tersebut dapat 

mempengaruhi RTB pada semua kondisi jenis kelamin teman sebaya. 

 

B. Saran 

1. Menggunakan partisipan yang lebih besar jumlahnya, paling tidak 

sesuai dengan jumlah minimal partisipan yang seharusnya. 

2. Memastikan reliabilitas alat ukur yang akan digunakan. Adaptasi alat 

ukur ke dalam bahasa Indonesia juga harus diperhatikan dengan baik, 

sesuai dengan umur partisipam, budaya, dan kebiasaan masyarakat 

sekitar. Sehingga, butir-butir yang terdapat di dalam skala tetap 

mengukur konstrak yang diukur dan hasilnya akurat. 
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3. Peneliti lebih baik mengontrol interaksi yang terjadi antara teman 

sebaya dan partisipan penelitian sehingga peneliti dapat melihat 

perbedaan antara pengaruh dari interkasi positif dan negatif terhadap 

RTB. 

4. Degree of Friendship dapat dijadikan variabel dependen pada 

penelitian selanjutnya. 
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