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BAB V 

PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Tujuan dilakukannya uji asumsi adalah supaya data yang 

tersedia memenuhi syarat, sehingga dapat dianalisis dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment. Uji asumsi yang 

dilakuka adalah uji normalitas sebaran variabel penelitian dan uji 

linieritas hubungan variabel bebas dan variabel tergantung. 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya sebaran nilai variabel religiusitas dengan perilaku 

berpacaran pada remaja. Sedangkan uji linieritas dilakukan untuk 

melihat hubungan variabel religiusitas dengan perilaku berpacaran 

pada remaja. 

a. Uji Normalitas 

Berdasarkan perhitungan dengan Statistical Package for 

Social Science (SPSS) for Windows Release 16.00 dengan teknik 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diketahui bahwa : 

1) Perilaku Berpacaran Pada Remaja 

Uji normalitas terhadapt skala perilaku berpacaran pada 

remaja dalam menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang 

menunjukan hasil K-S Z = 0,718 dengan p > 0,05 sebesar 

0,681 yang berarti bahwa distribusi sebaran item adalah 
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normal.  Hasil uji normalitas variabel perilaku berpacaran 

pada remaja selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran D. 

2) Religiusitas 

Uji normalitas terhadap skala religiusitas dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov  yang menunjukan 

hasil K-S Z = 0,620 dengan p > 0,05 sebesar 0,837 yang 

berarti bahwa distribusi sebaran item adalah normal. Hasil uji 

normalitas variabel religiusitas selengkapnya dapat dilihat 

dalam lampiran D. 

b. Uji Linieritas  

Uji liniearitas adalah salah satu syarat dalam analisis 

korelasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

dua variabel yang sudah ditetapkan, satu variabel independen, 

dan satu variabel dependen memiliki hubungan yang linear 

atau tidak secara signifikan 

Hasil uji linieritas menujukan korelasi yang linier 

antara variabel religiusitas dengan variabel perilaku 

berpacaran pada remaja. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

uji linearitas dengan nilai Flinier = 5,985 dengan (p < 0,05). 

Maka hasil menunjukkan bahwa hubungan antara religiusitas 

dengan perilaku berpacaran pada remaja bersifat liniear. Hasil 

uji liniearitas dapat dilihat pada lampiran D. 
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2. Analisis Data Penelitian 

Setelah melakukan uji asumsi, maka dilakukan uji hipotesis. 

Pada tahap ini dilakukan untuk menguji hubungan antara religiusitas 

dengan perilaku berpacaran pada remaja dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment. 

Hasil uji korelasi Product Moment yang menguji hubungan 

antara religiusitas dengan perilaku berpacaran menghasilkan nilai 

dari uji korelasi diketahui (rxy) = -0,219 dengan (p <0,01). Hal 

tersebut menunjukan bahwa Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara variabel religiusitas 

dengan perilaku berpacaran. Hal ini berarti semakin positif atau 

tinggi tingkat religiusitas remaja, maka semakin rendah pula perilaku 

berpacaran pada remaja. Begitu juga sebaliknya. Artinya hipotesis 

penelitian ini diterima. Hasil uji hipotesis dapat dilihat dalam 

lampiran E. 

 

B. Pembahasan 

Hasil uji analisis koefisien antara religiusitas dengan perilaku 

berpacaran pada remaja adalah sebesar -0,219 (p<0,01). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara variabel religiusitas dengan perilaku berpacaran. 

Hal ini berarti semakin positif atau tinggi tingkat religiusitas remaja, 

maka semakin rendah pula perilaku berpacaran pada remaja. 

Demikan pula sebaliknya. Artinya hipotesis penelitian ini diterima. 
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Penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan seperti penelitian Fernandez (2009, h. 68) menunjukan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

religiusitas dengan perilaku berpacaran. Mawardah (2014, h. 28) 

menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif yang  sangat 

signifikan antara perilaku berpacaran pada remaja dengan 

religiusitas. 

Hurlock (dalam Sulistiowati, h.5) menyatakan perilaku 

pacaran berhubungan dengan dimulainya ketertarikan remaja dengan 

lawan jenis dan usaha untuk memenuhi dorongan seksual yang ada 

pada dirinya, Hasil penelitian Soetjiningsih (dalam Sulistiowati, 

2015, 1) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi perilaku 

berpacaran adalah adanya hubungan tekanan negatif ketertarikan dari 

lawan jenis. Salah satu aspek dalam masa remaja adalah menyangkut 

pergaulan, baik pergaulan dengan adanya ketertarikan sesama jenis, 

maupun dengan lawan jenis. Jika tidak dapat mengendalikan diri, 

pergaulan lebih sangat berpotensi membawa masa remaja jatuh 

kedalam pergaulan yang buruk. Pada diri remaja, dan terhadap 

pengaruh lingkungan dalam menentukan perilaku diaukui cukup 

kuat. 

Hurlock (dalam Mawardah, 2014, h. 36) Tugas perkembangan 

yang harus dipenuhi seorang remaja adalah menjalin hubungan 

dengan lawan jenis saat remaja harus mempersiapkan diri untuk 

mendapatkan pasangan hidup. Pacaran pada masa remaja dapat 

membantu proses pembentukan hubungan yang romantis. Pacaran 
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bagi remaja bertujuan untuk menemukan dan mengetahui lebih jauh 

mengenai seseorang yang berbeda jenis kelamin yang disukainnya, 

intinya adalah seorang remaja dapat menemukan pasangan. 

Menurut Himawan (dalam Soepardan, Iriyanti, Wulandari 

2015, h.2) menyatakan bahwa seorang remaja yang sedang 

berpacaran akan mengalami pendekatan dengan sepasang remaja 

dalam menjalin cinta kasih. Sehingga seseorang yang mengalami 

proses berpacaran akan merasakan adanya perasaan cinta, perlakuan 

kasih sayang, dan penerimaan lawan jenis, serta rasa aman terhadap 

pasangan. 

Remaja memiliki suatu tugas perkembangan yang harus 

dijalani yaitu menjalin hubungan baru dan lebih matang dengan 

adanya ketertarikan dengan lawan jenis. Pada masa ini remaja mulai 

mengembangkan minat terhadap lawan jenisnya. Remaja mulai 

melakukan pendekatan yang diawali dengan berteman, bersahabatan, 

serta berpacaran, dan menjalin ketertarikan dengan lawan jenisnnya. 

Hal ini pacaran yang merupakan dapat terjadinya  hubungan seksual 

pada remaja, merupakan hal yang wajar dialami oleh para remaja. 

Menurut DeGanova & Rice (dalam Yulika, & Setiawan, h. 3) 

menyatakan pacaran merupakan suatu hubungan ketertarikan antara 

lawan jenis, sering melakukan serangkaian aktivitas bersama agar 

dapat saling mengenal satu sama lain.  

Hal ini karena pacaran tersebut tidak bisa terlepas dari aspek 

agama. Oleh karena pacaran dalam agama banyak menimbulkan 

masalah dari dua hal seperti perasaan cinta, dan hawa nafsu 

terkadang dua hal itu selalu bersaing untuk menempati hati 
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 seseorang. jika dalam berpacaran selalu menggunakan rasa sayang, 

maka pacaran itu bisa dilakukan dengan sehat dan akan membawa 

dampak yang baik bagi seorang remaja. Sehingga jika dalam 

berpacaran banyak melakukan hawa nafsu maka pacaran itu akan 

keluar dari norma-norma khususnya dalam norma agama, maka akan 

terjadi hal-hal yang negatif atau buruk berdampak pada seorang 

remaja yang berpacaran. Faktor yang mempengaruhi seorang remaja 

yang mengalami jatuh cinta adalah bermacam – macam antara lain 

adalah berbagai faktor kepribadian, budaya, latar belakang keluarga, 

fisik, dan kemampuan yang dapat membuat seorang remaja yang 

berpacaran mengalami hal tersebut. 

Terdapat beberapa ciri-ciri remaja yang mempunyai tingkat 

religiusitas tinggi dapat dilihat dari tingkah laku, sikap, perkataan 

serta mempunyai jalan hidup dan mengikuti ajaran agama. 

Religiusitas akan menjadi norma dalam hidupnya dan juga akan 

menjadi pencegah yang dapat membatasi dan mengendalikan 

perilakunya. Serta menganggap bahwa perilaku yang tidak sesuai 

dengan ajaran agamanya adalah suatu dosa sehingga seorang remaja 

akan berusaha untuk tidak melakukan suatu perilaku yang 

menggangp dosa. Seorang remaja memiliki keyakinan bahwa apabila 

dapat melakukan sesuatu yang melanggar agamannya, akan menjadi 

orang yang berdosa dan akan mendapat “hukuman”. Fernandez 

(2009, h. 69-70) 

Mawardah (2014, h.160) menyatakan demikian juga dengan 

remaja yang memiliki religiusitas yang tinggi keyakinan serta 
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ketaatannya terhadap ajaran agama akan mengendalikan perilakunya, 

terutama perilaku berpacaran karena remaja yang sedang mengalami 

kematangan seksual. Maka, muncul hormon seksual yang mengalami 

perubahan seperti timbul rasa tertarik terhadap lawan jenis dan mulai 

menjalin hubungan yang lebih dalam dari sekedar pertemanan. 

Sedangkan seorang remaja yang tidak memiliki keyakinan yang kuat 

terhadap ajaran agama ataupun norma, tidak memiliki batasan dalam 

perilaku, ada yang boleh maupun tidak boleh dilakukan. Perilaku 

berpacaran yang dimunculkan akan cenderung tinggi. Seorang 

remaja yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran 

agamanya akan memiliki tolak ukur mana yang boleh dilakukan 

maupun tidak boleh dilakukan dan akan lebih mudah untuk berkata 

tidak atau menolak untuk melakukan perilaku – perilaku dilarang 

oleh agama. 

Dimensi Konsekuensi dapat terjalin dengan baik, jika perilaku 

seorang remaja dapat termotivasi oleh ajaran agama yang dianutnya. 

Dengan cara seperti, menolong orang kesulitan, menjenguk orang 

sakit, mendermakan harta untuk keagamaan dan sosial, dan 

mengampuni kesalahan orang lain. 

Jalaluddin (dalam Dasril, 2003, h. 37) mengungkapkan bahwa 

perkembangan dari  keagamaan di usia remaja juga mengalami 

suasana transisi yaitu situasi keagamaan yang berbeda dalam 

perjalanan menuju kedewasaan serta adanya rasa keagamaan yang 

mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menjadikan agama 

sebagai dasar filsafat hidup. Pada masa remaja, konsep moral remaja 
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yang terbentuk oleh adanya religiusitas yang tidak lagi 

sesempit sebelumnya. Moralnya sudah terbentuk meskipun masih 

akan berubah bila ada tekanan sosial yang kuat. Remaja akan 

menemukan bahwa kelompok sosial terlibat dalam berbagai tingkat 

kesungguhan pada berbagai macam perbuatan. Pengetahuan ini 

kemudian akan digabungkan dalam religiusitasnya. Bila perubahan 

terjadi, remaja berpikir secara lebih konvensional, artinya mereka 

melakukan dan mematuhi sesuatu sesuai dengan aturan – aturan, 

harapan – harapan, dan konvensi masyarakat. 

Religiusitas yang dimiliki oleh individu salah satunya dapat 

diperoleh melalui pendidikan agama dan religiusitas terbentuknya 

melalui suatu proses yang panjang. Hal ini di karenakan pendidikan 

keagamaan seharusnya diajarkan kepada individu sejak dini sehingga 

diharapkan akan lebih baik dan lebih tinggi religiusitasnya. 

Religiusitas remaja juga berkaitan dengan tindakan seorang 

remaja dalam menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari 

– hari. Dimensi pengalaman  ini adalah efek seberapa dalam 

kebermaknaan keagamaan seseorang. Dapat dilihat dari beberapa 

remaja yang bertindak berdasarkan ajaran agamanya dan bukan 

hanya karena kehendaknya sendiri. Remaja yang memiliki 

religiusitas yang rapuh tidak aka melakukan ajaran – ajaran 

agamanya. Sebaliknya  jika remaja memiliki tingkat religiusitas yang 

tinggi akan memandang kepercayannya (agamanya) sebagai tujuan 

hidupnya, hal ini akan berusaha menghayati ajaran agamanya dalam 

kehidupan sehari – hari. Remaja yang memiliki religiusitas yang 

tinggi sudah mampu mencapai tahap penghayatan dan pengalaman. 
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Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa variabel Perilaku 

Berpacaran pada remaja menunjukan hasil Mean Empirik (Me) 

sebesar 33,95  dan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 35, serta Standar 

Deviasi Hipotetik (SDh) 7. Perilaku berpacaran dalam penelitian ini 

memiliki tingkat yang sedang. Tabel tingkat perilaku berpacaran 

pada remaja dapat dilihat dalam tabel 8. 

Diketahui bahwa variabel religiusitas menunjukan hasil Mean 

Empirik  (Me) sebesar 81,2 dan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 65, 

serta Standar Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 13. Religiusitas dalam 

penelitian ini termasuk tinggi. Tabel tingkat religiusitas dapat dilihat 

dalam tabel 8. 

Tabel 8 

Tingkat Religiusitas dengan Perilaku Berpacaran Pada Remaja 

 

Kategori Religiusitas Perilaku 

Berpacaran 

Tinggi 19  23  

Sedang 84  80 

Rendah 18  18 

Total 121 121 

 

Pada hal ini terdapat beberapa kategori tingkatan pada hasil 

penelitian yang dapat menunjukan bahwa religiusitas memberikan 

sumbangan efektif yang tergolong realtif cukup tinggi yang 

dihasilkan dalam penelitian variabel religiusitas terhadap perilaku 

berpacaran yaitu, sebesar  4,7961 %, dari hasil tersebut, diketahui 

bahwa religiusitas memiliki peran yang cukup tinggi dan penting  
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bagi remaja yang mengalami perilaku berpacaran. Selain itu, masih 

ada sisanya adalah faktor-faktor yang lainnya. 

Pada pelaksanaanya, secara keseluruhan penelitian telah 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari peneliti. 

Namun demikian, peneliti menemukan adanya kelemahan - 

kelemahan dalam penelitian ini yang mungkin dapat memengaruhi 

hasil penelitian, yaitu : 

1. Terdapat dari beberapa subjek yang memberikan jawaban sesuai, 

dengan keadaan diri mereka tetapi cenderung 

bertanya/berdiskusi dengan temannya. Hal ini kemungkinan 

subjek tidak mengetahui arti dari pernyataan angket atau tidak 

percaya diri dengan jawabannya sendiri sehingga subjek 

berdiskusi dengan temannya. 

2. Ada 1 kelas yang para  subjeknya mengalami kejenuhan saat 

mengisi angket. Hal ini disebabkan karena dijam sebelumnya 

para subjek mengikuti ulangan harian mata pelajaran. 

  

 

 

 

 

 

 


