
 

 

ABSTRAK 

 

Akmal Hidayat : Hubungan antara Gaya Hidup Experiences dengan 

Spritualitas  Remaja Akhir Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Kota 

Bandung (Penelitian Terhadap Remaja Akhir Pondok Pesantren Mahasiswa 

Universal Kota Bandung) 

 

Gaya hidup sangat terkenal pada usia remaja, salah satunya gaya hidup 

experiences. Hal ini dikarenakan pengaruh dari lingkungan dan kelompok teman 

sebaya yang kuat. Jika gaya hidup ini menjadi kebiasaan bukan hanya fisik dan 

sosial saja yang mengalami dampaknya tetapi juga pada psikis terlebih pada 

spritualitasnya. Karena remaja adalah masa transisi dari usia anak-anak menuju usia 

dewasa, dimana pada usia ini terjadi perubahan pada dirinya baik secara fisik, 

psikis, dan sosial. Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan 

masa krisis yang ditandai dengan kecendrungan munculnya perilaku menyimpang. 

Dalam kondisi tertentu hal tersebut akan menjadi perilaku yang menggangu bagi 

seorang remaja. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat gaya hidup 

experinces remaja akhir Pondok Pesantren Mahasiswa Universal, untuk 

mengetahui tingkat spritualitas remaja akhir Pondok Pesantren Mahasiswa 

Universal, dan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan secara parsial dari gaya 

hidup experiences terhadap spritualitas remaja akhir di Pondok Pesantren 

Mahasiswa Universal Kota Bandung. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui angket yang disebar 

oleh peneliti kepada responden. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik 

sederhana, regresi, korelasi, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji signifikansi parsial (uji t). 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) gaya hidup experiences remaja 

akhir pondok pesanter Mahasiswa Universal berada pada kategori tinggi, selalu 

memanfaatkan waktu, uang, dan yang lainnya dengan baik dalam kehidupan sehari-

hari. 2) Tingkat Spritualitas remaja akhir pondok pesantren mahasiswa universal 

berada pada kategori tinggi. 3) terdapat hubungan antara gaya hidup experinces 

dengan spritualitas, melalui uji korelasi sebesar 0,649 yang berarti memiliki tingkat 

hubungan yang kuat jika dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi nilai r 

berada pada rentang 0,60-0,799. 
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