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BAB 5  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Uji Asumsi 

5.01.01. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menentukan bahwa data yang 

digunakan terdistribusi normal atau tidak. Penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan kriteria apabila nilai p >0,05 maka data terdistribusi normal, apabila nilai 

p <0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov  dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.01 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

Variabel p Keterangan Kesimpulan 

Religiositas 0,362 > 0,05 Data normal 
Perilaku Seksual 0,726 > 0,05 Data normal 

Sumber: Data yang diolah, 2019. 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada variabel religiositas memiliki 

nilai p = 0,362 sehingga nilai p > 0,05. Maka data pada variabel religiositas 

terdistribusi normal. Sedangkan pada variabel perilaku seksual memiliki nilai p = 

0,076 sehingga nilai p > 0,05. Maka data pada variabel perilaku seksual 

terdistribusi normal.  

Karena pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas data maka 

selanjutnya akan digunakan analisis korelasi Pearson Products Moment untuk 

menguji korelasi antara religiositas dengan perilaku seksual. 

5.01.02. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk menentukan bahwa antara variabel bebas 

dan variabek terikat bersifat linier atau tidak. Penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan kriteria apabila nilai p < 0,05 maka data kedua variabel linier, apabila nilai 
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p > 0,05 maka data kedua variabel tidak linier. Pada hasil uji linieritas diperoleh 

nilai R Square = 0,334 dan nilai p = 0,002 sehingga nilai p < 0,05, maka data 

pada variabel religiositas dan perilaku seksual linier. 

5.02. Hasil Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara religiositas dengan perilaku seksual Siswa aktif SMK di daerah Ungaran. 

Karena memenuhi asumsi kenormalan data maka untuk menganalisis korelasi 

digunakan analisis korelasi Pearson Products Moment. Penarikan kesimpulan 

untuk analisis ini yaitu apabila nilai p > 0,05 maka tidak terdapat hubungan 

antara dua variabel. Sedangkan apabila nilai p < 0,05 maka terdapat hubungan 

antara dua variabel penelitian. Hasil dari uji korelasi Pearson Products Moment 

memperoleh nilai      -0,578 dan p = 0,001 sehingga p < 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara negatif yang signifikan antara 

religiositas dan perilaku seksual Siswa aktif SMK di daerah Ungaran. Artinya 

apabila religiositas semakin tinggi maka perilaku seksual semakin rendah. Begitu 

juga sebaliknya apabila jika religiositas semakin rendah maka perilaku seksual 

semakin tinggi. 

5.03. Pembahasan 

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa “terdapat hubungan negatif 

antara religiositas dengan perilaku seksual remaja” diterima. Hasil penelitian ini 

dapat diartikan bahwa semakin tinggi religiositas maka semakin rendah perilaku 

seksual remaja. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah religiositas maka 

semakin tinggi perilaku seksual remaja. Pada hasil nilai     diperoleh nilai 

sebesar -0,578, artinya hubungan antara religiositas dengan perilaku seksual 

cukup tinggi. Sedangkan sumbangan efektivitas religiositas terhadap perilaku 
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seksual sebesar (     )        atau 33,4%. Artinya masih terdapat 66,6% 

faktor lain yang mempengaruhi perilaku seksual di luar variabel yang tidak masuk 

dalam penelitian ini. Sarwono (2011: 188-205) dan Suryoputro, Ford & 

Shaluhiyah (2006) menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi perilaku seksual, yaitu meningkatnya libido, penundaan usia 

perkawinan, adanya larangan dan merasa tabu dengan seksual, kurangnya 

informasi tentang seksual, dan pergaulan yang semakin bebas. 

Hasil yang sama diperoleh pada penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh Suidah (2015) yang menyatakan bahwa ada hubungan 

pemahaman tingkat agama (religiositas) terhadap perilaku seks bebas pada 

remaja. Hasil yang diperoleh juga merupakan hubungan yang negatif, artinya 

semakin tinggi pemahaman tingkat agama (religiositas) maka semakin rendah 

(menolak) perilaku hubungan seks bebas yang dilakukan remaja, sedangkan 

semakin rendah pemahaman tingkat agama (religiositas) maka semakin tinggi 

(menerima) perilaku hubungan seks bebas yang dilakukan oleh remaja. 

Adamczyk & Hayes (2015) meneliti tentang agama dan perilaku seksual 

pada berbagai negara di dunia. Mereka menyelidiki tentang efek dari keyakinan 

agama pada laporan seks di luar nikah dan pra nikah. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa orang beragama Islam dan Hindu yang sudah menikah 

memiliki kemungkinan yang lebih kecil melakukan seks pranikah. Umat Islam 

yang menikah juga lebih kecil kemungkinannya dari semua penganut agama 

besar lain, kecuali umat Buddha, untuk masalah seks di luar nikah. Kebanyakan 

agama besar tidak menganjurkan seks di luar nikah, tetapi beberapa agama 

tampak lebih efektif daripada yang lain dalam membatasi perilaku ini. Hal ini 
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karena pada beberapa negara melegalkan melakukan hubungan seks di luar 

menikah bahkan sampai mempunyai anak dan hidup bersama. 

Bagi pemeluk agama yang taat meskipun perilaku seksual di luar nikah 

dilegalkan dan menjadi budaya di negaranya, mereka masih mampu 

mengendalikan diri sesuai ajaran agama yang dianutnya. Beberapa studi lintas 

negara. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya religiositas yang baik maka 

perilaku seksual seseorang dapat dikontrol, meskipun lingkungan dan budaya 

pada tempat tinggal mereka memperbolehkan melakukan aktivitas seksual di luar 

nikah dan bukan merupakan hal yang tabu. Hal ini menjelaskan bahwa tidak 

hanya di Indonesia namun juga berlaku di luar negeri, bahwa religiositas berlaku 

secara global. Ajaran-ajaran agama tidak terbatas pada budaya saja namun 

berlaku secara umum untuk seluruh umat manusia. Dengan adanya agama, 

manusia dapat menahan hawa nafsunya terutama untuk melakukan perilaku 

seksual. 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa persentase terbesar pada 

indikator perilaku seksual remaja semuanya tergolong rendah sedangkan pada 

indikator religiositas, persentase terbesar pada kategori tinggi. Nuandri & 

Widayat (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

sikap terhadap religiositas dengan sikap terhadap kecenderungan perilaku seks 

pranikah pada remaja. Sedangkan Fridayanti (2015) menyatakan ciri utama 

kehidupan manusia dapat dinyatakan dengan agama dan menjadi salah satu 

kekuatan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan seseorang, sehingga 

dapat dikatakan agama itu mengatur perilaku manusia. 

 

5.04. Keterbatasan Penelitian 
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Peneliti menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam penelitian ini 

antara lain yang pertama, keterbatasan peneliti untuk memastikan jumlah 

populasi Siswa aktif SMK di daerah Ungaran. Keterbatasan yang kedua adalah 

karena penelitian ini menggunakan teknik try out terpakai sehingga peneliti tidak 

dapat melakukan penggantian item yang gugur agar persentase setiap kategori 

dari skala mendekati proporsional. 

 


