
 

 

ABSTRAK 

 
Robana:  Hubungan antara Religiusitas dengan Kenakalan Remaja pada Siswa 

Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Surade Kabupaten Sukabumi 
 

Penelitian ini berawal dari penemuan peneliti mengenai masalah kenakalan 
remaja pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Surade. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan guru BK dan Wakamad Kesiswaan, terdapat beberapa kasus 
seperti adanya tawuran, kabur pada saat jam pelajaran, sering kesiangan dan merokok 
dengan menggunakan seragam sekolah. Padahal Madrasah tersebut sarat dengan 
muatan Pendidikan Agama Islam. Kadar dan bobotnya lebih banyak dibandingkan 
dengan Sekolah Menengah Umum yang lainnya. Menurut Dzakiah Drajat bahwa 
salah satu faktor yang dapat menyebabkan kenakalan remaja adalah kurangnya 
pendidikan agama Hal ini bertolak belakang dengan sebagian siswa di Madrasah 
Aliyah, mereka yang sering mendapatkan pelajaran Agama Islam dan suka 
melakukan kegiatan keagamaan serta melaksanakan perintah Allah seperti berpuasa, 
sering melaksanakan shalat, menunaikan ibadah zakat dan lain sebagainya yang 
merujuk pada religiusitas, tapi ternyata disisi lain mereka melakukan tawuran, 
merokok, atau kabur pada saat jam pelajaran. Sehingga dari fenomena ini dapat 
dikatakan ada pertentangan antara teori dengan kenyataan dilapangan. Oleh 
karenanya dilakukanlah penelitian ini untuk memahami fenomena tersebut dan ingin 
mengetahui hubungan antara religiusitas dengan kenakalan remaja pada siswa kelas 
XI Madrasah Aliyah Negeri Surade Kabupaten Sukabumi.  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif 
antara religiusitas dengan kenakalan remaja pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah 
Negeri Surade Kabupaten Sukabumi Tahun Ajaran 2011/2012. Untuk mengetahui 
hubungan antara religiusitas dengan kenakalan remaja pada Siswa Kelas XI 
Madrasah Aliyah Negeri Surade Kabupaten Sukabumi Tahun Ajaran 2011/2012, 
Peneliti melakukan riset terhadap sampel sebanyak 74 orang dengan menggunakan 
tekhnik proportional sampling dengan pengambilan sampel sebanyak 25% dari 
populasi yang berjumlah 296 orang. Rancangan yang digunakan adalah rancangan 
non-experimental dengan metode korelasional. Alat ukut yang digunakan adalah 
Skala Religiusitas (60 item) dan Skala Kenakalan Remaja (59 item). Alat ukur dalam 
penelitian ini menggunakan skala Likert  dan berskala ordinal, sehinga pengolahan 
datanya menggunakan Rank Spearman. 

Berdasarkan hasil pengolahan data  maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 
61% siswa memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dan 53% siswa memiliki tingkat 
kenakalan remaja yang rendah. Analisis korelasi menghasilkan koefisien korelasi 
sebesar -0,597, artinya religiusitas berhubungan negatif dengan kenakalan remaja. 
Tingginya religiusitas berhubungan dengan rendahnya kenakalan remaja dan 
rendahnya religiusitas berhubungan dengan tingginya kenakalan remaja.  
 


