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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.01. Hasil Penelitian  

5.01.01.  Uji Asumsi 

Uji Asumsi dilakukan sebelum dilakukannya uji hipotesis.  Uji asumsi terdiri 

atas uji normalitas dan uji linieritas.  Hal tersebut dilakukan agar dapat diketahui 

distribusi item tersebut normal atau tidak, selain itu digunakan untuk mengetahui 

item yang dianalisis linier atau tidak. 

5.01.01.01. Uji Normalitas  

Uji normalitas penelitian ini menggunakan teknik Kolomogrov-Smirnov 

dengan mengunakan program Statistical Package for Social Science for Windows.  

Kaidah normal yang digunakan adalah ketika p > 0,05, maka distribusi dikatakan 

normal, sebalikanya jika p ≤ 0,05 maka distribusinya dinyatakan tidak normal.  

Hasil uji normalitas pada variabel X ( Religiusitas ) adalah 1,581 dengan p 

> 0,05.  Hasil uji normalitas pada variabel Y ( Perilaku Seksual ) adalah 0,781 

dengan p > 0,05.  Dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel 

memiliki ditribusi yang normal. 

5.01.01.02. Uji Linieritas  

Uji linieritas dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel yang ada. 

Dari hasil uji linieritas antara variabel religiusitas dan perilaku seksual 

menunjukkan nilai Flinier sebesar 36,403 dengan p < 0,05, artinya hubungan antara 

religiusitas dengan perilaku seksual pranikah adalah hubungan linier. 
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5.01.02. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis untuk 

menguji hubungan antara religiusitas dengan perilaku seksual pranikah.  Uji 

hipotesis diuji menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan mengunakan 

Statistical Package for Social Science for Windows.   

Hasil uji korelasi Product Moment antara religiusitas dengan perilaku 

seksual pranikah menghasilkan nilai r sebesar -0,54 dengan p<0,01, artinya 

variabel religiusitas dan perilaku seksual pranikah ini memiliki hubungan negatif 

yang sangat signifikan. 

 

5.02. Pembahasan 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima, 

semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin rendah perilaku seksual 

pranikah pada mahasiswa, demikian juga sebaliknya semakin rendah 

religiusitasnya maka semakin tinggi perilaku seksual pranikahnya.   

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Damarsih 

(2009), yang menyampaikan bahwa adanya hubungan negatif yang signifikan 

antara religiusitas dengan perilaku seksual pranikah pada mahasiswa.   

Pemahaman tingkat agama memiliki pengaruh pada perilaku seksual 

pranikah pada mahasiswa, orang yang memiliki religiusitas baik maka akan 

mempunyai rasa takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agamanya.   

Damarsih (2009) juga menyampaikan bahwa agama menjelaskan dan 

memerintahkan pada penganutnya untuk menjauhi perbuatan zina, hubungan 

seksual diluar pernikahan adalah hal yang zina, maka seseorang mahasiwa yang 

memiliki tingkat pemahaman agama yang tinggi memiliki pengaruh pada perilaku 
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mahasiswa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, salah 

satunya adalah berzinah.  

Bagi mahasiswa yang memiliki religiusitas yang baik, maka subyek tidak 

melakukan hubungan seksual dengan pasangannya sebelum masa pernikahan, 

dan juga mereka yang religiusitasnya baik akan mampu menahan hasrat seksual 

sesaat. Seperti yang dikemukakan oleh Glock dan Stark (dalam Jalaludin, 2005) 

yaitu ada beberapa dimensi dalam religiusitas ialah dimensi keyakinan, dimensi 

peribadatan, dimensi penghayatan, dimensi pengalaman dan dimensi 

pengetahuan agama.  Berdasarkan dimensi-dimensi yang telah dikemukakan, 

maka mahasiswa yang memiliki religiusitas tinggi akan taat kepada ajaran 

agamanya berdasarkan pengertian dari dimensi peribadatan.   

Dimensi peribadatan berhubungan dengan perilaku atau ritual yang 

diperintahkan oleh agama.  Jika seorang mahasiswa memiliki religiusitas yang 

baik, maka mahasiswa tersebut tidak akan melakukan perilaku seksual di luar 

pernikahan, karena hal tersebut dilarang oleh agama. 

Hal ini akan berbeda pada mahasiswa yang memiliki tingkat religiusitas 

yang rendah, mahasiswa dengan religiusitas yang rendah tidak akan 

mempertimbangkan perilakunya dengan perintah agama, sehingga cenderun 

melakukan perilaku seksual pranikah. 

Pada dimensi penghayatan, para mahasiswa yang memiliki tingkat 

religiusitas yang baik akan memikirkan akibat dari perbuatan mereka dalam 

kehidupan sehari-hari, yang apabila para mahasiswa melakukan perbuatan zina, 

mereka akan mendapatkan dosa, dosa tersebut akan mengakibatkan seseorang 

masuk kedalam neraka, dan orang yang memiliki religiusitas yang baik tidak akan 
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mau masuk kedalam neraka, sehingga mereka akan menghindari perbuatan 

tercela, salah satunya adalah zina.  

Sarwono (2011) menyampaikan merosotnya kepercayaan seorang 

mahasiswa terhadap sebuah agama akan menyebabkan terjadinya perilaku 

seksual yang bertentangan dengan agama yang dianutnya.  Seorang mahasiwa 

yang memiliki penghayatan yang kuat pada agamanya akan mampu menahan 

keinginan seksual, sehingga mampu mengalihkanya pada kegiatan produktif 

lainnya.  

Dimensi pengetahuan pada religiusitas menjelaskan apabila seorang 

mahasiswa memiliki religiusitas yang baik, maka seseorang akan mengetahui 

tentang ajaran agama dengan baik, seperti apa yang boleh dan dilarang dalam 

agama yang dianutnya.  Mahasiswa yang memiliki pengetahuan agama yang baik, 

mengetahui bahwa perilaku seksual pranikah dilarang dalam agama, dan tidak 

akan melakukannya sebelum berlangsungnya ikatan pernikahan.  

Mahasiswa yang memiliki religiusitas yang baik juga dapat dilihat dari 

dimensi pengalaman, perilakunya akan dipengaruhi oleh ajaran agama yang 

didapatnya.  Konsekuensi dosa akan langsung didapatkan oleh pelaku perilaku 

seksual pranikah, mahasiswa yang memiliki religiusitas baik tidak akan melakukan 

perilaku seksual pranikah, karena tidak mau mendapatkan dosa dari perbuatan 

yang akan dilakukannya.  

Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan oleh Andisti dan Ristandiyono (2008), disampaikan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan perilaku seks bebas, 

dibuktikan dengan nilai korelasi sebesar -0,378 (p<0,01).  Korelasi negatif 
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menunjukkan bahwa semakin tinggi religiusitas seseorang maka akan semakin 

rendah perilaku seks bebasnya.   

Seseorang dengan religiusitas yang rendah tidak dapat menghayati 

agamanya, sehingga perilaku dalam kehidupan sehari-harinya tidak akan sesuai 

dengan ajaran agama yang dianutnya.  Mahasiswa dengan religiusitas yang 

rendah ini akan mudah terbawa dalam pengaruh hasrat seksual, dengan demikian 

mahasiswa tersebut akan dengan mudah melakukan perilaku yang dilarang oleh 

agama, yaitu perilaku seksual pranikah.   

Sebalikanya dengan seseoran yang memiliki religiusitas baik akan 

menganggap agama sebagai salah satu daru tujuan hidupnya, sehingga akan 

berusaha untuk menginternalisasi ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya.  

Maria (dalam Ristandiyono, 2008) menyampaikan bahwa religiusitas dalam diri 

seseorang memiliki pengaruh yang kuat pada seseorang, sehingga pengaruh dari 

hasrat seksual tidak dapat mempengaruhi religiusitas pada seseorang yang 

memiliki religiusitas yang baik.  Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa 

religiusitas memiliki peran yang penting terhadap perilaku seksual pranikah.  

Sumbangan efektif atau pengaruh religiusitas terhadap perilaku seksual 

pranikah mahasiswa adalah sebesar 30%, 70% sisanya adalah faktor lain, yaitu 

faktor budaya permisif, banyaknya konten pornografi, kurangnya edukasi seksual 

dari orang dewasa terhadap anak-anak, rendahnya pengawasn orang tua 

terhadap anaknya, salah memaknai arti cinta, dan terjadinya pemaksaan untuk 

melakukan hubungan seksual diluar pernikahan 

Berdasarkan hasil pada lampiran halaman 75 terdapat Mean Empirik untuk 

religiusitas rendah sebanyak 28 orang atau 37,3%, sebanyak 23 orang atau 30,7% 

memiliki religiusitas sedang, dan sisanya 24 orang atau 32% memiliki religiusitas 
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yang tinggi, dapat dilihat bahwa kebanyakan subyek memiliki religiusitas yang 

rendah (28 orang atau 37,3% dari total sebanyak 75 subyek).   

Perilaku seksual pranikah memiliki Mean Empirik rendah sebanyak 40 

orang atau 53,3%, sedangkan sebanyak 15 orang atau 20% memiliki tingkat 

perilaku seksual yang sedang, dan sisanya 20 orang atau 26,7% subyek memiliki 

tingkat perilaku seksual yang tinggi dari total 75 subyek.  Hal ini memiliki arti 

subyek dari penelitian ini memiliki tingkat religiusitas yang rendah yang ditunjukkan 

dari dimensi keyakinan, dimensi peribadatan, dimensi penghayatan, dimensi 

pengalaman, dan dimensi pengetahuan agama.  

Hasil sumbangan efektif dari religiusitas terhadap perilaku seksual 

memberikan pengaruh sebesar 30%.  Hasil menunjukkan bahwa adanya 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara religiusitas dengan perilaku 

seksual pranikah, yang artinya semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka 

akan semakin rendah perilaku seksual pranikahnya, sebalikanya semakin rendah 

religiusitasnya maka akan semakin tinggi perilaku seksual pranikahnya.  

Pada penelitian kali ini peneliti menyadari adanya kelemahan dalam 

mengadakan penelitian ini, diantaranya adalah tidak mengendalikan jenis kelamin 

subyek padahal para mahasiswi memiliki resiko lebih tinggi akan perilaku seksual 

pranikah.  Terjadinya social desireablity pada subyek, karena pernyataan pada 

item yang cukup vulgar, sehingga subyek ingin memperilahatkan perilalu yang 

baik-baik saja.  Adanya kolom nama pada informed consent menyebabkan social 

desireablity  semakin tinggi karena subyek tidak ingin perilaku seksualnya di 

ketahui.  Skor yang diberikan kepada subyek di mulai dari angka 1 sehingga 

subyek yang tidak pernah melakukan perilaku seksual dengan pasangannya akan 

mendapat nilai 8 bukan 0, serta banyaknya item skala penelitian memungkinkan 
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terjadinya kejenuhan pada subyek saat mengisi skala, kurang luasnya wilayah 

penelitian sehingga subyek yang didapatkan kurang banyak, waktu pengisian 

skala pada jam makan siang dan sedang dilakukannya makan siang sehingga 

subyek tidak berkonsentrasi dalam mengisi skala, proses pengisian skala yang 

tergesa-gesa membuat subyek mengisi dengan terburu-buru. 


