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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Kristen 2 Salatiga. SMP Kristen 2 

Salatiga yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.111b Salatiga. 

SMP Kristen 2 Salatiga berdiri pada tahun 1954. Subjek dalam penelitian 

ada 86 siswa kelas VIII yang terdiri dari siswa kelas VIII A, VIII B, VIII 

C dan VIII D di SMP Kristen 2 Salatiga Tahun Ajaran 2014/2015. 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1.  Perijinan 

Sebelum peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti terlebih 

dahulu meminta surat ijin penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan progdi Bimbingan dan Konseling pada tanggal 16 Juli 2014 

untuk melakukan penelitian di SMP Kristen 2 Salatiga. Kemudian surat 

disampaikan kepada pihak SMP Kristen 2 Salatiga, dan peneliti diberikan 

ijin penelitian mulai tanggal 21 Juli 2014 sampai selesai. 

4.2.2.  Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilaksanakan tanggal 21 Juli 2014 – 23 

Juli 2014, penelitian pertama berlangsung pada hari senin jam 09.00 dan 

pengumpulan data dilaksanakan kepada semua siswa kelas VIII SMP 

Kristen 2 Salatiga dalam waktu tiga hari tersebut dengan cara meminjam 

jam pelajaran BK yang sebelumnya meminta ijin dulu dengan guru BK 
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yang mengampu di kelas VIII siswa SMP Kristen 2 Salatiga. Peneliti  

masuk di setiap kelas dengan memberikan salam kepada siswa terlebih 

dahulu, dilanjutkan dengan perkenalan diri bahwa penulis adalah 

mahasiswa bimbingan dan konseling yang sedang melakukan penelitian 

dan ingin mengambil data kepada siswa SMP Kristen 2 Salatiga 

khususnya di kelas VIII.. Selanjutnya  peneliti membagikan skala perilaku 

religiusitas dan skala perilaku seks pranikah kepada masing-masing 

siswa. Sebelum siswa mulai mengisi skala perilaku religiusitas dan skala 

perilaku seks pranikah tersebut, peneliti menerangkan terlebih dahulu 

kepada siswa bagaimana cara mengisi skala perilaku religiusitas dan skala 

perilaku seks pranikah, pertama siswa diminta untuk mengisi lembar soal 

dengan nama, no absen dan kelas, dilanjutkan dengan membacakan cara 

pengisian serta mencontohkan satu pernyataan agar siswa memahami cara 

pengisian tiap-tiap skala secara benar. siswa diminta mengisi secara jujur 

dan apa adanya. Waktu yang diberikan 45 menit, cukup untuk pengisian 

skala perilaku religiusitas dan skala perilaku seks pranikah. Setelah 

pengumpulan data selesai penulis mengucapkan terimakasih kepada siswa 

yang telah bersedia mengisi skala perilaku religiusitas dan skala perilaku 

seks pranikah. Peneliti mengecek kelengkapan skala dan jumlah siswa 

tiap kelas. 

4.3. Analisis Data 

4.3.1 Analisis Deskriptif 



43 
 

Analisis deskriptif menerangkan tentang gambaran data empirik. 

Skala perilaku religiusitas terdiri dari 30 soal dan perilaku seks pranikah 

terdiri dari 41 soal dan terkumpul secara keseluruhan masing-masing 86 

lembar, jadi jumlah total kedua skala tersebut adalah sebanyak 172 

lembar. Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil pengukuran variabel 

motivasi perilaku religiusitas dan perilaku seks pranikah digunakan 5 

kategori, sedangkan banyaknya pilihan jawaban disediakan 2 kategori 

pilihan jawaban yaitu YA dan TIDAK. 

Tabel 4.1 Kategori Perilaku Religiusitas Pada Siswa Kelas VIII 

SMP Kristen 2 Salatiga Tahun Ajaran 2014/2015 

No Kategori Range/ Skor Frekuensi Prosentase (%) 
1 Sangat 

Rendah 
0-5 

3 3.5 

2 Rendah 6-11 
19 22.1 

3 Sedang 12-17 
24 27.9 

4 Tinggi 18-23 
18 20.9 

5 Sangat 
Tinggi 

24-30 
22 25.6 

Jumlah 
86 100.0 

Mean 19,3 

3,43 Std. Deviation 

Minimun 
 

0 

Maximum 
 

30 
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 Dari table 4.1 menunjukkan bahwa perilaku religiusitas siswa 

kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga terdapat 24 siswa yang sebagian besar 

pada kategori sedang dengan prosentase (27,9%).  

 

Tabel 4.2 Kategori  Skala Perilaku Seks Pranikah Pada Siswa Kelas 

VIII SMP Kristen 2 Salatiga Tahun Ajaran 2014/2015 

N
o 

Kategori Range/
Skor 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

1 Sangat Rendah 0-7 44 51.2 
2 Rendah 8-15 38 44.2 
3 Sedang 16-23 4 4.7 
4 Tinggi 24-32 0 0 
5 Sangat Tinggi 33-41 0 0 
Jumlah 
 

86 
100.0 

Mean 8,03 

1,53 Std. Deviation 

Minimun 
 

0 

Maximum 
 

41 

  

 Dari tabel 4.2  menunjukkan bahwa  perilaku seks pranikah 

pada siswa kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga terdapat 44 siswa sebagian 

besar  pada kategori sangat rendah dengan prosentase sebesar (51,2%).  

4.3.2 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi Product Moment dari Pearson (2-tailed) antara 

Perilaku Religiusitas dengan Perilaku Seks Pranikah  pada siswa SMP 

Kristen 2 Salatiga kelas VIII dapat di lihat dari tabel 4. 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Korelation antara Perilaku Religiusitas dengan 

Perilaku Seks Pranikah Pada Siswa Kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga 

Tahun Ajaran 2014/2015 

 

 

  Religius Seks_Pranikah 

Religius Pearson Correlation 1 -.267
*
 

Sig. (2-tailed)  .013 

N 86 86 

Seks_Pranikah Pearson Correlation -.267
*
 1 

Sig. (2-tailed) .013  

N 86 86 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 
Dari tabel 4.3 koefisien korelasi antara Perilaku Religiusitas dengan 

Perilaku Seks Pranikah Pada Siswa Kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga 

menunjukkan koefisien korelasi sebesar rxy = -0,267* dan p = 0,013 < 0,05, 

dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara  antara perilaku 

religiusitas dengan perilaku seks pranikah pada siswa kelas VIII SMP Kristen 

2 Salatiga. Hasil koefisien korelasi yang negatif menunjukkan arah korelasi 

kedua variabel adalah negatif, bahwa semakin tinggi perilaku religiusitas 

maka semakin rendah perilaku seks bebasnya. Sebaliknya, semakin rendah 

perilaku religiusitas maka semakin tinggi perilaku seks pranikahnya. 

4.4.  Uji Hipotesis 

Hipotesis yang dikemukakan penulis pada bab 2 sebagai berikut : 
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Hipotesis : ada hubungan yang signifikan antara perilaku 

religiusitas dengan perilaku seks pranikah pada siswa VIII SMP Kristen 2 

Salatiga. 

Hasil analisis : Diperoleh koefisien korelasi sebesarrxy= - 0,267*  , 

p = 0,013 < 0,05 dengan demikian ada hubungan yang signifikan antara 

perilaku religiusitas dengan perilaku seks pranikah pada siswa kelas VIII 

SMP Kristen 2 Salatiga. Maka hipotesis DITERIMA. 

 

4.5  Pembahasan Hasil Penelitian  

Penelitian ini menghasilkan koefisien korelasi sebesar rxy = - 0,267 

dan p = 0,013 <0,05. Artinya ada hubungan yang negatif dan signifikan 

antara perilaku religiusitas dengan perilaku seks pranikah pada siswa 

kelas VIII SMP Kristen 2 Salatiga, dari hasil pengkategorian Tabel 4.1 

dan Tabel 4.2 menunjukkan  perilaku religiusitas pada kategori 

Sedang (39,6%) dan  perilaku pranikah pada kategori sangat rendah yaitu 

(51,2%), jadi ada hubungan yang negatif dan signifikan antara perilaku 

religiusitas dengan perilaku seks pranikah. Temuan dari hasil penelitian 

ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kartono (1991) yang 

mengemukakan bahwa religiusitas merupakan unsur terpenting dalam diri 

remaja. Apabila keyakinan beragama telah terinternalisasi dengan kuat 

dalam kepribadian remaja, maka keyakinan itulah yang akan mengawasi 

segala perilaku, perkataan bahkan perasaannya. Jika muncul keinginan 

atau dorongan seksual dalam diri remaja,maka keyakinan beragama itulah 
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yang akan mengatur sikap dan tingkah laku seksualnya agar sesuai 

dengan ajaran agamanya.  

Jika seseorang memiliki tinggkat religiusitas yang tinggi akan 

memandang agamanya sebagai tujuan utama hidupnya, sehingga ia 

berusaha menginternalisasikan ajaran agamanya dalam perilakunya 

sehari-hari. Hal ini berarti religiusitas yang ada pada dirinya memiliki 

batas yang kuat sehingga dorongan seksual yang berupaya penyaluran 

hasrat seksual tidak dapat menembus wilayah religiusitas yang ada dalam 

dirinya (Maria, 2001) 

Penelitian ini didukung pula dengan hasil penelitian: Yuhanita (2002) 

yang mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan 

antara perilaku religiusitas dengan perilaku seks pranikah pada remaja di 

SMA Negeri 10 Malang. Adanya kesamaan hasil penelitian ini dikarenakan 

kesamaan aspek-aspek yang digunakan. Disamping itu jumlah subyeknya 

tidak jauh berbeda, sekalipun subyeknya yang digunakan berbeda tetapi 

analisis yang digunakan sama yaitu analisis Product Moment.  

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Theresia (2012) yang 

mendapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara perilaku 

religiusitas dengan perilaku seks pranikah pada remaja di Universitas Kristen 

Satya Wacana dengan perolehan nilai koefisien korelasi (r) = 0,158 dengan 

nilai signifikan (p) = 0,153 (p>0,05). Adapun yang menjadi dasar 

perbedaannya adalah menggunakan populasi dan sampel yang berbeda yaitu 

pada remaja usia 19-22 tahun, instrumen yang digunakan skala psikologi, 
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jumlah responden yg lebih sedikit yaitu hanya 44 orang. Sedang penelitian ini 

menggunakan skala penilaian yang dibuat oleh peneliti sendiri, disamping itu 

responden merupakan siswa kelas VIII SMP yang rata-rata usianya 13-15 

tahun, jumlah responden lebih banyak yaitu 86 orang. 

 

 




