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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode try out. Hasil data 

yang dihitung sudah valid dan reliable sehingga dapat digunakan sebagai data 

hasil penelitian. Dari hasil data tersebut selanjutnya dilakukan uji asumsi dan uji 

hipotesis. 

5.01.01. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan uji hipotesis. 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas untuk 

mengetahui hasil sebaran kedua variabel itu normal atau tidak, sedangkan uji 

linieritas untuk mengetahui hubungan antara variabel tergantung dan variabel 

bebas. 

a. Uji normalitas 

          Hasil data yang didapat dari masing-masing variabel diuji dengan 

program normalitas sebaran. Perhitungan data menggunakan program 

SPSS versi 16. 

          Hasil perhitung uji normalitas perilaku seks pranikah remaja 

memperoleh nilai K-S Z = 1.757 dengan p sebesar 0,004 (p<0,05). 

Hasil yang diperoleh menunjukan tidak normal, sehingga hasil ini tidak 

dapat digeneralisasikan ke semua remaja. Hasil ini menunjukan 

persebaran data hanya dapat digunakan pada subjek dalam penelitian 

ini. 

          Hasil perhitungan yang diperoleh dari variabel religiositas adalah 

K-S Z = 0,551 dengan p sebesar 0,922 (p>0,05). Hasil dari normalitas 
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variabel religiositas menunjukan nilai yang normal. Hasil ini 

menunjukan bahwa persebaran data religiusitas dapat 

digeneralisasikan pada semua remaja.  

b. Uji linieritas 

          Penelitian ini tidak dilakukan uji linieritas karena hasil uji 

normalitas variabel perilaku seksual pranikah remaja memperlihatkan 

hasil yang tidak normal. Setelah uji normalitas telah dilakukan, peneliti 

langsung melakukan uji hipotesis menggunakan korelasi Spearman. 

5.01.02. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan setelah melakukan uji asumsi. Pada awalnya 

peneliti menggunakan product moment dari Karl Pearson untuk menguji hipotesis, 

tetapi setelah melakukan uji normalitas diperoleh hasil yang tidak normal. Uji 

hipotesis dialihkan menggunakan uji Non-Parametrik Spearman dengan teknik 

korelasi bivariate karena pada teknik ini tidak menetapkan bahwa populasi harus 

memiliki distribusi yang normal (Nugroho, Akbar & Vusvitasari, 2008). 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi yaitu -

0,406 dengan p sebesar 0,002 (p<0,01). Hasil tersebut menunjukan ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara religiositas dan perilaku seksual pranikah 

remaja, yang artinya semakin tinggi religiositas semakin rendah perilaku seksual 

pranikah remaja dan begitu pula sebaliknya. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini diterima. Dengan rumus sumbangan efektif  = (rho2 

x 100%) maka sumbangan efektif religios terhadap perilaku seksual pranikah 

adalah  ((-0,406)2 x 100%) = 16,48%. 

5.02. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis dengan teknik korelasi Spearman memperoleh nilai -

0,406 dengan p sebesar 0,002 (p<0,01). Hasil hipotesis tersebut menunjukan 
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bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara religiositas dan perilaku 

seksual pranikah remaja. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi 

religiositas maka semakin rendah perilaku seksual pranikah dan begitu pula 

sebaliknya. Dengan begitu hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian 

ini menunjukan religiositas memiliki sumbangan sebesar 16,48% dalam 

mempengaruhi perilaku seksual pranikah remaja. Hasil penelitian lain dari Nuandri 

dan Widayat (2014) terkait hubungan religiositas dengan kecenderungan perilaku 

seks pranikah juga menunjukan hubungan yang negatif signifikan. Hasil penelitian 

dari Husaini dan Mariyanti (2016) juga menunjukan hubungan yang negatif 

signifikan dengan nilai sumbangan religiositas terhadap perilaku seksual pranikah 

sebesar 6,1%. 

Masa remaja adalah masa dimana manusia mengalami proses 

kematangan kognitif, emosi, sosial dan seksual (Pangkahila dalam Soetjiningsih, 

2004). Menurut Bachtiar (2004) Kematang seksual membuat remaja memiliki 

dorongan seks dan memiliki kecenderungan memenuhi dorongan tersebut. 

Remaja pada umumnya cenderung mengedepankan emosionalitasnya untuk 

memenuhi dorongan-dorongan seksualnya tersebut, padahal remaja belum 

menikah. Hal ini menyebabkan remaja memiliki kecenderungan melakukan 

perilaku seksual pranikah. 

Menurut Pangkahila (dalam Soetjiningsih, 2004) kurangnya pemahaman 

tentang perilaku seksual pada remaja sangat merugikan bagi remaja sendiri 

maupun bagi keluarganya. Remaja mengalami kebingungan untuk memahami dan 

mengetahui apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukannya 

mengenai perilaku seksual. Kebingungan ini menyebabkan perilaku seksual yang 

kurang sehat di masyarakat. Salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi 

perilaku seksual pranikah remaja adalah religiositas, karena dengan religiositas 
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yang tinggi, remaja dapat memberikan arahan yang positif terhadap perilaku 

seksualnya. 

Menurut Ghufron dan Risniwita (2010) religiositas menunjukan tingkat 

individu dalam menghayati dan menginternalisasikan agama dalam segala 

tindakan maupun pandangan hidupnya. Menurut Hardy dan Raffaelli (2003) 

remaja yang mempunyai religisiusitas yang tinggi kemungkinan kecil melakukan 

aktivitas seksual dibandingkan dengan remaja yang memiliki religiositas rendah. 

Remaja yang tidak mempunyai religiositas tinggi tidak memiliki batasan dalam 

beraktivitas, terkait perilaku yang boleh dan dapat ditrima masyarakat maupun 

yang tidak boleh dilakukan (Pradisukmawati dan Darminto, 2014). Menurut 

Hawdon dan Rothwell (2008) religiositas merupakan faktor protektif untuk dapat 

membatasi perilaku menyimpang seperti perilaku seksual. Dengan demikian 

remaja yang memiliki faktor protektif yang kuat seperti faktor religiositas maka 

perilaku seksualnya akan lebih rendah. 

Menurut Nuandri dan Widayat (2014) remaja akhir sudah dapat melakukan 

refleksi diri yang kritis terhadap nilai dan kepercayaan yang mereka yakini. Remaja 

akhir cenderung melihat Tuhan secara abstrak, sebagai kekuatan untuk 

mewujudkan kebenaran moral. Religiositas ini menjadi landasan bagi remaja untuk 

dapat mengerti perbuatan yang baik dan yang tidak berkenan dengan norma, nilai-

nilai yang ada dimasyarakat dan lingkungan. 

Menurut Glork dan Stark (dalam Subandi, 2013) religiositas memiliki 5 

aspek yaitu aspek Religious belief atau keyakinan, Religious practice atau 

penghayatan dan pengalaman, Religious feeling, Religious knowledge atau 

pengetahuan dan Religious effect. 

Hidayatuddin, Ulfiah dan Ningsih (2012) menjelaskan hubungan setiap 

aspek-aspek religiositas terhadap perilaku seksual pranikah. Dimensi Religious 
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belief  mengarah kepada kenyataan bahwa agama patut diterima karena 

kebenarannya. Kepercayaan yang tinggi terhadap adanya hal gaib yang ada 

didalam agama akan membuat remaja merasa selalu diawasi ketika sedang 

berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama maupun yang bertentangan agama 

tersebut termasuk perilaku seksual pranikah. Akibatnya remaja yang mempunyai 

kepercayaan yang tinggi, perilaku seksualnya akan rendah begitu pula sebaliknya. 

Nilai koefisien korelasi aspek ini -0,424 dan jika dihitung dengan rumus 

sumbangan efektif  = (rho2 x 100%) maka nilai sumbangan efektif aspek ini sebesar 

17,98%. 

Dimensi Religious Practice mengarah pada perilaku seseorang terkait 

ketaatan dan hal-hal yang dilakukan untuk menunjukan komitmen terhadap 

agamanya. Ketaatan tersebut ditunjukan melalui prakteknya dalam melaksanakan 

doa, puasa dan kegiatan keagamaan lainnya. Praktek terhadap ritual keagamaan 

yang taat tersebut dapat memberikan dampak perilaku seksual menjadi rendah 

karena dorongan-dorongan seksualnya dapat disalurkan melalui aktivitas praktek 

keagamaan. Nilai koefisien korelasi aspek ini -0,343 yang berarti nilai sumbangan 

efektifnya sebesar ((-0,343)2 x 100%) = 11,76%.  

Ketika seseorang mampu berhubungan maupun berkomunikasi dengan 

Tuhan, hal itu termasuk dalam dimensi Religious Feeling atau pengalaman dan 

penghayatan. Seseorang mampu merasakan hadirnya Tuhan dan merasakan 

Tuhan ada bersamanya yang artinya individu tersebut merasa dekat dengan 

Tuhan. Individu merasa Tuhan menyertainya dan memberi kemudahan dalam 

hidupnya. Pada aspek ini individu juga merasakan perasaan berdosa jika 

melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agamanya. Pada saat 

perasaan ini muncul pada remaja yang melakukan dosa, maka ia takut jika Tuhan 

tidak menyertainya lagi. Perasaan bersalah maupun perasaan takut Tuhan tidak 
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menyertainya lagi membuat remaja memiliki perilaku seksual pranikah yang 

rendah. Nilai koefisien korelasi aspek ini sebesar -0,342 yang berarti nilai 

sumbangan efektif aspek ini adalah ((-0,342)2 x100%) = 11,7%. 

Dimensi Religious Knowledge mengarah pada seberapa dalam seseorang 

memiliki pengetahuan tentang keagamaannya yang berhubungan dengan aspek 

kognitif. Tingkat pengetahuan yang tinggi terkait agamanya membuat individu 

berfikir beberapa kali ketika akan melakukan perilaku seksual pranikah sehingga 

perilaku seksual pranikah remaja akan menjadi rendah. Nilai koefisien korelasi 

aspek ini sebesar -0,329 yang berarti nilai sumbangan efektif aspek ini adalah 

((0,329)2 x 100%)= 10,8%. 

Dimensi Religious effect berkaitan dengan empat aspek yang lain. Aspek 

sebelumnya menjelaskan bagaimana pemeluk agama seharusnya berfikir dan 

bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi aspek ini mengatur konsekuensi 

agama yang berasal dari komitmen beragama itu sendiri. Aspek ini mengatur 

terkait konsekuensi jika komitmen beragama tersebut dilanggar maupun dipatuhi. 

Akibatnya pada saat remaja akan melakukan perilaku seksual pranikah, remaja 

tersebut merasa takut jika mendapat balasan atas perbuatannya sehingga perilaku 

seksual pranikahnya menjadi rendah. Nilai koefisien korelasi aspek ini sebesar -

0,134 yang berarti nilai sumbangan efektinya sebesar ((-0,134)2 x 100%)=1,8% 

Religiositas hal yang perlu ditanamkan dan diterapkan sejak mahasiswa 

tersebut masih anak-anak agar memiliki moral yang baik dan berasal dari 

agamanya. Religiositas juga perlu ditanamkan agar tidak mengalami kebingungan 

ketika dihadapi dengan dorongan-dorongan seksualnya tetapi remaja memiliki 

pedoman yang jelas dalam menghadapi perilaku seksualnya. Mahasiswa yang 

memiliki religiositas tinggi mempunyai strategi pertahanan yang lebih baik 

sehingga menolak untuk melakukan perilaku-perilaku seksual.  
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Kelemahan pada penelitian ini adalah pemilihan kalimat pada skala 

perilaku seksual pranikah remaja terlalu frontal sehingga menyebabkan subjek 

ragu-ragu untuk menjawab sesuai keadaanya maupun terbuka secara jujur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


