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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam tahap perkembangan, setiap orang pasti akan memasuki tahap-

tahap perkembangan menjadi seorang remaja. Remaja, adalah tahap 

perkembangan seseorang mengalami transisi dari masa kanak-kanak menjadi 

dewasa (Papalia & Martorell, 2017). Remaja sendiri mempunyai rentang usia dari 

11 sampai 19 tahun (Papalia & Martorell, 2017). Menurut Santrock (2007), masa 

remaja adalah masa yang sulit, karena terdapat beberapa perbedaan dan perubahan 

yang harus dialami oleh seseorang, secara fisik, kognitif maupun psikologis. Salah 

satu penelitian yang dilakukan oleh Suryani, Syahniar dan Zikra (2013), 

menunjukkan bahwa ternyata remaja cukup kesulitan dalam menghadapi 

perubahan, baik perubahan fisik maupun psikologis.  

Remaja juga mengalami kesulitan dalam mengatur perilaku mereka, 

mereka cenderung ingin menyendiri dan mengalami kesulitan dalam menerima 

orang lain, mereka seringkali membantah orang lain yang mempunyai pendapat 

yang tidak sejalan dengan mereka (Suryani, Syahniar & Zikra, 2013). Emosi dan 

tindakan yang seringkali tidak tepat ini juga diakibatkan oleh perkembangan otak 

pada remaja. Bagian amygdala dan pre-frontal cortex yang sedang terus 

berkembang pada tahap ini mengakibatkan ketidakstabilan pada fungsi emosi dan 

pengambilan keputusan, sehingga remaja seringkali mengalami kesulitan dalam 

menjalankan dua fungsi tersebut dan akhirnya melakukan tingkah laku yang 

menyimpang (Papalia & Martorell, 2017). Selain itu, kedewasaan seseorang juga 
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berperan penting dalam pengambilan keputusan seseorang, ditemukan juga bahwa 

kedewasaan seseorang dalam mengambil keputusan menurun pada usia 

pertengahan remaja dan akan meningkat kembali dalam tahap dewasa awal 

(American Psychological Association, 2002). Tekanan dari lingkungan sosial 

menjadi sangat penting bagi remaja, tekanan untuk diterima dan dianggap dalam 

lingkungan sosialnya dapat membuat seorang remaja melakukan hal yang 

menyimpang dan tidak ingin dilakukan (American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry, 2018). Namun lingkungan pertemanan remaja tetap 

dibutuhkan dan mempunyai peran besar dalam perkembangan remaja, menurut 

Tome, Matos, Simoes, Diniz & Camacho (2012) remaja dapat belajar untuk 

berbagi perasaan, pengalaman dan penyelesaian konflik yang dapat mendukung 

kesejahteraan mental remaja. Namun di sisi lain, lingkungan pertemanan juga 

dapat berdampak buruk pada perilaku remaja dan mempengaruhi remaja dalam 

melakukan hal-hal yang menyimpang.  

Remaja cenderung berusaha untuk tampil sesuai dengan lingkungan yang 

membantu mereka dalam menemukan identitas sosial mereka (American 

Psychological Association, 2002). Dalam salah satu penelitian dijelaskan bahwa 

pergaulan atau lebih dikenal peer group dapat memberikan efek negatif kepada 

perilaku remaja (Hoorn, Djik, Meuwese, Rieffe dan Crone, 2014). Lingkungan 

pergaulan dari remaja dapat menjadi salah satu penyebab dari terjadinya 

konformitas di dalam remaja, hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam 

lingungan remaja (Wen, Legg & Legare, 2019). Konformitas sendiri adalah ketika 

seseorang mengubah perilaku mereka sebagai hasil dari tekanan kelompok yang 

dialaminya (Myers & Twenge, 2017). Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang 
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mempengaruhi perilaku menyimpang dalam remaja karena remaja cenderung 

mengikuti suara mayoritas anak-anak remaja yang terkenal atau popular 

(Teunissen, Spijkerman, Prinstein, Cohen, Engels & Scholte, 2012). Ditemukan 

dalam penelitian, remaja cenderung terlibat dalam meminum minuman keras 

karena merasa inferior jika ternyata kelompok anak yang tidak popular tersebut 

juga cenderung mempunyai nilai yang tidak mendukung konsumsi alkohol, hal ini 

berarti mereka sama tidak terkenalnya dengan teman-teman mereka yang tidak 

terkenal (Teunissen, Spijkerman, Prinstein, Cohen, Engels & Scholte, 2012). 

Selain peer group, faktor lain yang mempengaruhi perkembangan adalah 

keluarga. Dalam salah satu penelitian oleh Telzer dan Fulingi (dalam Papalia dan 

Martorell, 2017) mengenai perkembangan remaja, menemukan bahwa remaja 

yang berperan dan terlibat aktif dengan keluarga, cenderung lebih bahagia. 

Adapun ditemukan dari salah satu penelitian, bahwa lingkungan keluarga yang 

tidak mendukung, seperti perceraian, peran orang tua yang tidak signifikan, 

komunikasi yang tidak berjalan pada keluarga cenderung dapat meningkatkan 

kemungkinan remaja dalam melakukan perilaku menyimpang (Boboc, 2017). 

Perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh 

seseorang, yang tidak sesuai dengan norma dan standar sosial (Wickman, dalam 

Schaefer, 2007). Perilaku menyimpang ini mencakup tindakan kriminal (yang 

dapat dijatuhi hukuman pidana) atau tindakan lainnya yang tidak tergolong 

sebagai tindakan kriminal dan tidak memiliki dasar hukum tertulis, seperti norma 

sosial, norma dalam agama dan lingkungan (Schaefer, 2007). Sanches, Pereira, 

Maroco, Gomes dan Roncon (2016), menyatakan bahwa perilaku menyimpang 

dapat mencakup dua tipe tindakan, pertama tindakan yang bersangkutan dengan 
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hukuman pidana (major law-breaking behaviors) dan tindakan yang melanggar 

peraturan atau norma sosial,  (minor rule-breaking behaviors). 

Tercatat dalam survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia, terdapat kasus korban kekerasan bullying dan kekerasan sebanyak 77 

kasus dan 30 kasus anak-anak yang mengalami masalah seperti dikeluarkan dari 

sekolah, putus sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan lain sebagainya (Nurita, 2018). 

Angka jumlah perokok muda di Indonesia juga masih berada pada angka yang 

tinggi (Ayuwuragil, 2018). Riset yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mengatakan bahwa pada tahun 

2018 prevalensi anak-anak Indonesia yang merokok, berusia di atas 10 tahun 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya (Kementrian Kesehatan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018). Tidak berhenti pada rokok 

tembakau, banyak remaja Indonesia juga ditemukan menghisap vape atau rokok 

eletronik yang memiliki efek yang sama pada kesehatan seseorang, riset dari 

Universitas Muhammadiyah mendapat, 1 dari 8 remaja adalah perokok vape 

(Widiyani, 2018).  Bukan hanya rokok, Kementerian Kesehatan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan (2018) juga menyatakan bahwa konsumsi alkohol 

oleh anak yang berusia di atas 10 tahun juga mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Di daerah Jabodetabek sendiri angka anak-anak di bawah usia yang 

meminum minuman beralkohol sudah mencapai angka yang tinggi, yaitu 65,3% 

(Purba, 2017).  

Selain minuman beralkohol, menteri pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, Ibu Yohana, mengatakan, terdapat 25 ribu anak Indonesia 

yang mengakses situs pornografi setiap hari (Paskalis, 2016). Survei yang 
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melibatkan 1.411 responden remaja yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan 

mendapatkan hasil, sebanyak 97% anak-anak SMP dan SMA sudah mengakses 

pornorgrafi dan kebanyakan hal tersebut terjadi di rumah, hal ini juga salah satu 

penyebab terjadi banyaknya kasus hubungan seksual di luar nikah (Febriani, 

2019).  

Tidak hanya itu, perilaku menyimpang yang dilakukan ranah sekolah 

seperti budaya menyontek, baik dengan membeli kunci jawaban ujian negara, 

ataupun menyontek dengan menggunakan handphone atau kertas yang dibawa 

masuk ke ruang ujian juga masih sering terjadi, hal ini dilaporkan oleh Federasi 

Serikat Guru Indonesia (Taufiqqurahman, 2016). Menyontek juga sudah menjadi 

salah satu hal yang biasa yang dilakukan dan sekolah, dan biasanya dilakukan 

secara massal. Dari kampanye Anti Korupsi yang dilakukan antar kota ke kota 

lainnya  oleh Komisi Pemberantas Korupsi, Indonesia Corruption Watch dan 

rekan lainnya, koordinator kampanye Illian Deta Arta Sari mengatakan jarang 

sekali siswa yang mengaku tidak pernah menyontek, rata-rata dari seluruh siswa 

mengatakan bahwa dirinya pernah menyontek (Margianto, 2012). Berdasarkan 

data-data yang sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan 

perilaku menyimpang remaja adalah hal memprihatinkan dan banyak ditemukan 

di dalam rentang usia 15 sampai 19 tahun (Kartono, 2017). 

Beberapa perilaku menyimpang tersebut juga ditemukan dalam sekolah 

yang akan diteliti oleh peneliti. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti kepada salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut, ditemukan 

bahwa perilaku menyimpang yang biasa terjadi di sekolah tersebut adalah 

membolos kelas, melakukan vape/merokok, minum minuman beralkohol, 
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pornografi dan menyontek atau plagiarisme (Personal Communication, 9 Febuari, 

2019). Untuk tingkat drop out di dalam sekolah tersebut sendiri mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, alasannya adalah karena kasus yang terjadi. 

Contoh-contoh dari kasus yang terjadi adalah siswa yang diduga membuat bom di 

dalam toilet asrama di sekolah, mengkonsumsi alkohol saat sedang menjalani 

kegiatan sekolah, menantang guru (mengajak guru untuk berkelahi) dan 

mengekspos video dirinya menantang guru di media sosial, guru menemukan 

kondom saat melakukan razia kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Kasus 

yang dilakukan juga cenderung dilakukan oleh satu kelompok individu tertentu 

(Personal Communication, 9 Febuari, 2019).  

Tidak hanya kepada guru, peneliti juga mewawancarai beberapa murid 

yang bersekolah di sekolah tersebut dan mendapatkan beberapa hasil yang 

mengatakan bahwa perilaku menyimpang yang seringkali dilakukan adalah vape, 

clubbing, minum minuman beralkohol, merokok, dan verbal bullying. 

Penyimpangan yang cukup mengkhawatirkan yang pernah terjadi di dalam 

sekolah adalah seorang siswa mengebom toilet asrama di sekolah tersebut. 

Perilaku menyimpang remaja di sekolah X, menurut narasumber juga menjadi 

semakin parah dari tahun ke tahun yang juga berdampak kepada angka drop out 

yang semakin tinggi dari tahun ke tahun (Personal Communication, 3 Maret, 

2019).  Hal serupa juga dikatakan oleh siswa lain yang diwawancarai oleh 

peneliti, yang mengatakan bahwa tingkat drop out semakin tinggi, bahkan pada 

tahun ajaran 2018 dan 2019 sudah ada lebih dari 30 siswa-siswi yang dikeluarkan 

dari sekolah. Selain itu, ada banyak perilaku menyimpang lainnya yang dilakukan 
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oleh siswa-siswi yang tidak diketahui oleh sekolah (Personal Communication, 5 

Maret, 2019). 

Sekolah X mempunyai angka drop out semakin tinggi jika dilihat 

berdasarkan data yang sudah diberikan oleh siswa dan guru dalam sekolah 

tersebut. Angka drop out sekolah yang ada di Banten sendiri mengalami 

penurunan sebesar 0.21% atau sejumlah 241 siswa pada tahun 2017 (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2017). Jika dibandingkan dengan angka 

drop out yang semakin menurun di Banten, sekolah ini mempunyai angka drop 

out yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya, mengingat sekolah ini juga 

berada di daerah Banten (Personal Communication, 3 Maret, 2019). Hal ini 

menjelaskan bahwa sekolah ini mempunyai angka drop out yang semakin tinggi 

ketika mayoritas sekolah lainnya yang berada di Banten mengalami penurunan 

angka drop out. Salah satu narasumber juga mengatakan bahwa hampir seluruh 

temannya terlibat masalah karena perilaku mereka yang tidak sesuai dengan 

peraturan sekolah dan akhirnya pun mereka dikeluarkan dari sekolah (Personal 

Communication, 5 Maret, 2019). Dari data yang disebutkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa remaja dalam sekolah ini mempunyai keterlibatan dalam 

perilaku menyimpang yang cukup memprihatinkan. 

Pemilihan sekolah swasta di Tangerang ini didasarkan dari data statistik 

pemerintah Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 mengenai pendidikan sekolah 

menengah atas di Indonesia yang mendapatkan hasil tingkat drop out (putus 

sekolah) di daerah Banten mempunyai jumlah yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan daerah Jakarta, dengan persentase sebesar 0.74%. Mengerucut terhadap 

sekolah negeri dan swasta, sekolah swasta di Banten selalu mempunyai tingkat 
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drop out yang lebih tinggi dibandingkan angka drop out sekolah negeri sejak 

tahun 2014 sampai 2017 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 

2017). Adapun, biaya dalam sekolah negeri cenderung lebih rendah dan bahkan 

bebas biaya dibandingkan sekolah swasta, hal ini dapat menjelaskan salah satu 

faktor dari putus sekolah dari sekolah swasta yang cenderung tidak berkaitan 

dengan kesulitan biaya (CBNC Indonesia, 2019). Selain itu, Kartono juga 

menjelaskan bahwa angka tertinggi dari tindak perilaku menyimpang yang 

dilakukan ada dalam kisaran usia 15 sampai 19 tahun (2017), anak-anak dengan 

usia tersebut mayoritas ditemukan di sekolah menengah atas.  

Diperlukan langkah untuk mengatasi masalah perilaku dari remaja ini, 

salah satu strategi dalam penangannya adalah dengan pengajaran dan pendidikan 

melalui agama. Agama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu 

ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha 

Esa yang dapat berdampak kepada perilaku dan lingkungan dari individu tersebut 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Bayraktar (2017) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa agama merupakan salah satu fondasi atau dasar hidup 

seseorang yang akan terus bertumbuh dan dibentuk sedari usia kecil. Bayraktar 

(2017) juga menjelaskan bahwa agama melingkupi dan mempengaruhi aspek lain 

dari kehidupan seseorang keseluruhan, seperti lingkungan sosial, nilai-nilai 

kehidupan, emosi dan standar perilaku seseorang.  

Di Indonesia, terdapat 10.040.277 sekolah menengah pertama dan 

8.647.394 sekolah menengah atas yang tercatat dalam data kementrian pendidikan 

dan kebudayaan yang mempunyai landasan enam agama dalam mendidik anak-

anak remaja yang ada di seluruh Indonesia (Kementerian Pendidikan dan 
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Kebudayaan Indonesia, 2016). Pemerintah Jakarta menyelenggarakan program 

wajib mahgrib mengaji untuk anak-anak remaja, hal ini dilakukan oleh pemerintah 

dengan tujuan untuk menjaga remaja-remaja yang ada dari hal-hal yang negatif 

(Sari, 2019). Dari keputusan yang diambil oleh pemeri ntah, dapat dilihat bahwa 

agama memiliki peran dalam membentuk perilaku seseorang. 

Bagian yang tidak dapat terpisahkan dari agama adalah religiositas 

seseorang, yang dapat diartikan sebagai cara seseorang memandang 

kepercayaannya yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya 

(Saroglou, 2011).  Menurut Saroglou (2011), religiositas dapat dibagi menjadi 

empat dimensi yang meliputi beberapa aspek. Pertama, dimensi believing, bentuk 

kepercayaan pada suatu sosok yang Transenden. Kedua, dimensi bonding, dimana 

individu mempunyai ikatan dengan sosok Transenden, individu yang lainnya dan 

diri sendiri. Dimensi belonging, seseorang dapat terlibat dengan suatu komunitas 

religius yang memegang kepercayaan yang sama dengan individu tersebut dan 

keempat Behaving, seseorang bisa berperilaku sesuai dengan moral yang ada pada 

suatu agama tertentu. Seseorang yang mempunyai religiositas yang tinggi, 

cenderung dapat memenuhi keempat dimensi di dalam religiositas tersebut 

(Saroglou, 2011).  

   Terdapat beberapa penelitian yang meneliti hubungan antara kedua 

variabel tersebut, salah satu penelitian tersebut menemukan bahwa kedua variabel 

tersebut memiliki hubungan yang signifikan dan negatif, hal ini dikarenakan 

individu yang mempunyai religiositas tinggi mempunyai frekuensi yang cukup 

tinggi dalam kehadiran beribadah, berdoa dan hal agama lainnya yang membuat 

mereka lebih memperdalam ajaran tentang perilaku yang harus dilakukan dan 
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mana yang tabu (tidak boleh dilakukan) (Albrecht, Chadwick & Alcorn, 1977). 

Carter & Carter (2014) juga menjelaskan di dalam penelitiannya kepada atlit 

football, religiositas memang berhubungan dengan menurunnya perilaku 

menyimpang karena religiositas dapat melengkapi kebutuhan subjeknya di dalam 

social support  atau dukungan sosial dalam lingkungan atau situasi yang menekan 

kehidupan mereka. Desmond dan Bader (2013), di dalam penelitiannya juga 

menyatakan bahwa religiositas seseorang dapat berdampak kepada perilaku 

konsumsi alkohol dari remaja. Hal ini dikarenakan remaja tersebut mempunyai 

kontrol diri yang baik yang didapatkan dari ajaran religius, sehingga remaja dapat 

menahan dirinya sendiri untuk tidak selalu melakukan hal yang remaja inginkan, 

terutama pada keinginan yang negatif. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Reza (2013), juga menemukan 

bahwa religiositas juga mempunyai hubungan dengan moralitas anak-anak remaja, 

yang pada akhirnya menentukan perilaku mereka. Sesuai dengan pendapat Lewis 

dan Crusie (dalam Reza, 2013), moral dan perilaku adalah satu hal yang tidak 

dapat dipisahkan dengan agama, karena agama adalah salah satu hal yang 

mendasari moral. Dari data yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

religiositas memang mempunyai hubungan dengan perilaku menyimpang dan 

berperan penting terhadap perilaku menyimpang. Maka dari itu, peneliti 

memutuskan untuk melihat pengaruh dari religiositas terhadap perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh remaja pada sekolah X. 

Salah satu keunikan dari sekolah ini adalah kegiatan agama yang 

dilakukan sangat mendalam dan sangat berbeda dengan sekolah lain. Hal ini 

dikatakan oleh salah seorang guru agama yang mengajar di sekolah tersebut. 
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Pelajaran agama dalam sekolah tersebut cukup mendalam dan mencakup 

pengajaran teologi yang tidak diajarkan dalam sekolah lainnya (Personal 

Communication, 3 Maret, 2019).  

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada dua orang murid 

yang bersekolah di tempat tersebut, narasumber menyebutkan beberapa kegiatan 

agama seperti renungan dan doa setiap pagi, kelompok yang membantu siswa-

siswi belajar mengenai kepercayaannya secara bersama-sama (kelompok kecil), 

guru-guru yang memang mempelajari teologi secara mendalam, ibadah setiap 

minggu, membuat refleksi mingguan terhadap ibadah yang didengarkan dan yang 

paling membedakan sekolah X dengan sekolah yang lainnya adalah pelajaran 

teologi yang dikatakan narasumber cukup sulit untuk dipelajari karena 

memerlukan ilmu dan tingkat analisis yang cukup mendalam untuk siswa-siswi 

sekolah menengah atas (Personal Communication, 5 Maret, 2019).  

Peneliti juga melakukan wawancara kepada 2 orang siswa yang tinggal di 

asrama sekoleh. Mereka mengatakan bahwa peraturan di dalam asrama cukup 

membuat jadwal mereka padat dan sangat berkaitan dengan hal-hal keagamaan 

(Personal Communication, 1 November, 2019). Peraturan dan kegiatan, secara 

khusus devosi yang dilaukan setiap malam dari asrama membuat jadwal mereka 

cukup penuh, sehingga terkadang beberapa dari mereka ada yang merasa tertekan 

karena tidak memiliki waktu tersisa untuk pergi belanja kebutuhan sehari-hari, 

ataupun melakukan aktivitas dan kegiatan yang mereka sukai. Devosi tersebut, 

menurut siswa, tidak berguna karena devosi dilakukan di malam hari, dimana 

semua orang sudah lelah dan sudah tidak fokus, sehingga jarang sekali ada yang 

mendengarkan (Personal Communication, 1 November, 2019). Konsekuensi dari 
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asrama juga dikatakan berkaitan dengan sekolah, ketika siswa-siswi melakukan 

pelanggaran di asrama, pelanggaran tersebut akan dilaporkan kepada pihak 

sekolah dan akan diberlakukan juga di dalam sekolah. Siswa ini juga mengatakan 

masih banyak peraturan dari asrama yang seringkali dilanggar oleh siswa-siswi 

yang tinggal di asrama ini dan mereka dikenakan konsekuensi seperti 

membersihkan toilet, dll yang juga semakin menyita waktu mereka yang sangat 

padat (Personal Communication, 1 November, 2019). Siswa ini juga mengatakan 

bahwa memang tinggal di asrama ini sangat mengekang kebebasannya dalam 

melakukan aktivitas dan kegiatan yang harus mereka lakukan dan mereka ingin 

lakukan, tidak seperti teman-teman yang memang tidak tinggal di dalam asrama 

(Personal Communicaiton, 1 November, 2019). 

Melihat dari setiap data yang dipaparkan, peneliti tertarik dalam meneliti 

murid-murid yang ada di sekolah X ini dikarenakan sekolah ini menerapkan dan 

menyediakan fasilitas yang seharusnya dapat meningkatkan religiositas para 

siswa-siswi dan membuat mereka untuk memiliki perilaku yang sesuai dengan 

peraturan, norma dan ajaran agama, sosial juga hukum. Namun faktanya masih 

terjadi banyak perilaku menyimpang yang cukup memprihatinkan yang terjadi di 

dalam sekolah tersebut yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa 

contoh dimensi yang berpotensi bermasalah dalam sekolah X ini adalah, bonding, 

dimana ibadah dan devosi sudah dilakukan dan dinilai sehingga siswa-siswi 

disana hanya menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa. Untuk itu, peneliti 

berharap penelitian ini dapat membantu sekolah X dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan, khususnya pendidikan berbasis agama juga fasilitas yang disediakan 

oleh sekolah, supaya setiap upaya yang diusahakan oleh sekolah dapat sesuai dan 
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diterima oleh para murid dan dapat membantu mereka memiliki perilaku yang 

benar juga bertumbuh menjadi individu yang semakin baik. Tidak hanya kepada 

sekolah, peneliti juga berharap penelitian ini dapat membantu komunitas religius 

(khususnya komunitas religius yang ada disediakan sekolah tersebut) siswa-siswi 

dalam sekolah tersebut terlibat, supaya komunitas tersebut dapat 

mempertimbangkan ajaran dan kebutuhan dari siswa-siswi yang ada. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah “Apakah 

terdapat pengaruh religiositas terhadap perilaku menyimpang remaja pada sekolah 

X?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat secara empiris pengaruh 

dari religiositas terhadap perilaku menyimpang remaja pada sekolah X. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangsih ilmu kepada ilmu bidang psikologi, 

khususnya pada bidang psikologi pendidikan, psikologi 

perkembangan dan psikologi sosial dalam melihat hubungan antara 

religiositas dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. 



 

14 

 

2. Dapat menjadi salah satu acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang memiliki hubungan dengan variabel religiositas 

dan perilaku menyimpang remaja. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

  Manfaat praktis dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bisa digunakan untuk para pendidik, terutama guru 

dan juga orang tua yang terlibat langsung dalam kehidupan anak-

anak remaja yang mengalami perubahan dan memiliki 

kecenderungan untuk melakukan perilaku menyimpang.  

2. Penelitian dapat berguna bagi sekolah-sekolah berbasis agama, 

supaya sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak 

remaja sehingga perilaku menyimpang di sekolah dapat berkurang 

dan diatasi. 

3. Penelitian ini dapat digunakan banyak yayasan berbasis agama 

yang mempunyai fokus dalam mengembangkan dan membantu 

anak-anak remaja, sehingga pelayanan yang diberikan kepada 

anak-anak remaja tersebut dapat berdampak secara positif terhadap 

kehidupan mereka. 

4. Penelitian juga dapat digunakan bagi organisasi atau instansi 

tertentu, seperti instansi atau organisasi berbasis agama yang 

memang mempunyai visi dan misi untuk melayani anak-anak 

remaja dan membantu anak-anak remaja ini menjadi pribadi yang 

lebih positif. 
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5. Penelitian juga dapat digunakan oleh konselor (khususnya konselor 

yang berdasar agama) dalam menangani kasus-kasus yang terjadi 

seputar dengan perilaku menyimpang dari remaja. 


