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Abstract. The purpose of this study was to know the correlation between level of religiosity and juvenile delinquency 
behavior in early adolescence. Religiosity is a supreme belief of God in which followers comprehend fully and internalize 
its values in their daily lives (Glock & Stark, 1986). Religiosity characterized with five dimension, which are the 
ideological dimension, the ritualistic dimension, the experiencal dimension, the intellectual dimension, and the 
consequential dimension. Santrock (2006) stated that juvenile delinquency is a range of behavior done by adolescents. 
The range of behavior could be in form of socially inacceptable behavior such as status violation until crime.

This study was conducted to 31 students in grade 7 and 9 in Junior High school. The technique of data collection 
used was questionnaires of level of religiosity and behavior of juvenile delinquency in early adolescence which was piloted 
prior by 34 student in Junior High School. The reliability of level of religiosity scale is 0,823 and juvenile delinquency scale 
is 0,900, which means this scale reliable to used in this research. Subject analized using statistical techniques 
correlation Pearson product moment with SPSS 16.0 for windows. 

The result of hypothesis indicate that there is a correlation between level of religiosity with juvenile delinquency 
behavior. Level significance is 0,001 which means the correlation is statistically significant. The result of pearsons 
product moment is -0,588, which mean the effect size correlation are large.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat religiusitas dengan 
perilaku kenakalan remaja pada masa remaja awal. Religiusitas adalah  suatu bentuk kepercayaan adi kodrati yang di 
dalamnya terdapat penghayatan dalam kehidupannya dengan menginternalisasikannya ke dalam kehidupan sehari-
hari (Glock & Stark, 1986). Religiusitas dikarakteristikan dengan lima dimensi antara lain dimensi keyakinan, dimensi 
peribadatan atau praktek agama, dimensi feeling atau penghayatan, dimensi pengetahuan agama, dimensi effect atau 
pengalaman.. Santrock (2006) menyatakan bahwa kenakalan remaja adalah rentang perilaku yang dilakukan remaja 
berupa tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial seperti pelanggaran status hingga tindak kriminal.

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kerek dengan responden sebanyak 31 
orang yang terdiri dari kelas 1 dan kelas 3 SMP. Alat pengumpul data berupa kuisioner tingkat religiusitas dan perilaku 
kenakalan remaja yang telah diujicobakan terlebih dahulu pada 34 siswa Sekolah Menengah Pertama. Reliabilitas skala 
tingkat religiusitas sebesar 0,832 dan skala kenakalan remaja sebesar 0,900 yang berarti alat ukur ini reliabel untuk 
digunakan dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan tehnik statistik korelasi pearsons product moment, 
dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat religiusitas dengan perilaku 
kenakalan remaja. Nilai taraf signifikansinya adalah 0,001 yang berarti ada hubungan yang signifikan secara statistik. 
Besar nilai uji korelasi pearsons product moment adalah -0,588 yang berarti effect size hubungan yang ditimbulkan 
besar.
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Salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah 
percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Agama bagi 
manusia khususnya bangsa Indonesia merupakan unsur 
pokok yang penting bagi kehidupan (Sudarsono, 2004). 
Begitu pula pada remaja, hal tersebut didasarkan pada 
survei yang dilakukan oleh Laura dan Hugh (2010) 
terhadap kecenderungan spiritualitas dan religiusitas 
remaja di 16 negara. Dari hasil survei tersebut Indonesia 
memiliki nilai spiritualitas dan religiusitas yang lebih 
tinggi daripada negara-negara lainnya. Jika melihat hasil 
survei tersebut agama seharusnya mampu memberikan 
pedoman hidup pada remaja. Agama seharusnya mampu 
membina mentalitas remaja sehingga mereka dapat 
hidup teratur serta memberikan rasa aman, tentram, dan 
damai dalam masyarakat.

Namun pada kenyataannya, tiap tahun jumlah 
kenakalan remaja mengalami peningkatan yang 
signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 
2010 selama lima tahun terakhir ini juvenile delinquency 
(kenakalan remaja) terus mengalami peningkatan. Mulai 
dari frekuensi hingga bentuk kenakalan remaja itu 
sendiri. Pada tahun  2007 sendiri tercatat sekitar 3.100 
remaja usia kurang dari 18 tahun menjadi pelaku tindak 
pidana. Pada tahun 2008 kasus remaja yang terlibat 
tindak pidana naik menjadi 3.300 kasus, dan tahun 2009 
s e b a n y a k  4 . 2 0 0  k a s u s  ( B P S ,  2 0 1 1 ) .  

Data tersebut juga didukung oleh data Puskominfo 

bidang Humas Polda Metro Jaya yang didasarkan pada 

data Komnas Perlindungan Anak (KPA) yang 

menyebutkan bahwa selama kuartal pertama tahun 2012 

ini telah terjadi 2.008 kasus pidana yang melibatkan 

anak-anak. Kasus-kasus tersebut berupa kasus 

pencurian, tawuran, hingga pelecehan seksual yang 

dilakukan oleh anak-anak dari tingkat SD sampai SMA 

(Ribuan Anak Mendekam di Penjara,  2012).  
Sudah banyak cara yang dilakukan oleh 

pemerintah agar perilaku juvenile delinquency pada 
remaja ini tidak terus mengalami peningkatan mulai dari 
penyuluhan hingga pelayan konseling bagi remaja dan 
keluarga (BKKBN Buka Layanan Konsultasi Kenakalan 
Remaja, 2012). Namun, hingga saat ini hal tersebut 
sepertinya masih belum mampu mengatasi kasus-kasus 
kenakalan remaja di Indonesia.
religiusitas

Menurut Glock & Stark (1986) Religiusitas adalah 
suatu bentuk kepercayaan adi kodrati dimana di 
dalamnya terdapat penghayatan dalam kehidupan sehari-
harinya dengan menginternalisasikannya ke dalam 
kehidupan sehari-harinya. Untuk lebih memahami 
religiusitas Glock dan Stark (Shepard, 2010) membagi 
religiusitas menjadi lima dimensi antara lain:

11. Dimensi Keyakinan (the ideological dimension)

Dimensi ini mengungkap masalah keyakinan 

manusia terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh 

penganutnya. Dimensi ini mempertimbangkan apa yang 

dianggap benar oleh seseorang.

12. Dimensi Peribadatan dan praktek keagamaan 

(the ritualistic dimension)
Sejauhmana seorang pemeluk agama 

menjalankan perintah agamanya. Dimensi ini 
berkaitan dengan praktek-praktek keagamaan yang 
dilakukan oleh pemeluk agamanya. Dalam dimensi 
ini praktek-praktek keagamaannya bisa berupa 
praktek keagamaan secara personal maupun secara 
umum.
13. Dimensi feeling atau penghayatan (the 

experiencial dimension)
Dimensi ini membahas tentang penghayatan 

seseorang terhadap ajaran agamanya, bagaimana 
perasaan mereka terhadap Tuhan, dan bagaimana 
mereka bersikap terhadap agama. 
4. Dimensi pengetahuan agama (the intellectual 
dimension)

Dimensi ini tentang sejauhmana seseorang 
memahami pengetahuan agamanya serta 
bagaimana ketertarikan seseorang terhadap aspek-
aspek agama yang mereka anut.
4. Dimensi efek atau pengalaman (the consequential 
dimension)

Dimensi ini membahas tentang bagaimana 
seseorang mampu mengimplikasikan ajaran 
agamanya sehingga mempengaruhi perilaku 
seseorang dalam kehidupan sosialnya. Dimensi ini 
berkaitan dengan keputusan serta komitmen 
seseorang dalam masyarakat berdasarkan 
kepercayaan, ritual, pengetahuan serta pengalaman 
seseorang.

Kenakalan Remaja

Menurut Santrock (2006) perilaku 

kenakalan remaja mengacu kepada suatu rentang 

perilaku yang luas mulai dari perilaku yang tidak 

dapat diterima secara sosial hingga tindakan 

kriminal. Dalam kitab undang-undang peradilan 

anak, yang dikategorikan sebagai anak nakal adalah 

anak yang telah mencapai umur 8 tahun akan tetapi

belum mencapau umur 18 tahun dan belum pernah 

kawin. Demi tujuan hukum Santrock (2006) 

membuat perbedaan antara perilaku tersebut 

menjadi index offenses dan status offenses. Index 

offenses (indeks pelanggaran) adalah suatu bentuk 

tindakan yang telah berada di taraf tindak kriminal 

baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-

anak. Tindakan index offenses meliputi pencurian, 

perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-

lain. Sedangkan status offenses adalah tindakan-

tindakan pelanggaran yang dilakukan anak-anak 

hingga remaja namun bukan suatu bentuk tindak 

kriminal baik itu dilakukan oleh orang dewasa 

maupun anak-anak.  
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Tindakan index offenses meliputi  pencurian, 
perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. 
Sedangkan status offenses adalah tindakan-tindakan pelanggaran 
yang dilakukan anak-anak hingga remaja namun bukan suatu 
bentuk tindak kriminal. Pelanggaran-pelanggaran tersebut 
merupakan pelanggaran yang biasa dilakukan oleh anak-anak 
hingga remaja seperti lari dari rumah, bolos sekolah, minum-
minuman keras, pelacuran, susah mengontrol emosi, dan lain-lain. 

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif lebih menekankan akan pentingnya 
mengukur variabel serta menguji hipotesis yang dapat digunakan 
untuk menjelaskan suatu hubungan secara umum (Newman, 
1999). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian korelasional 
karena bertujuan untuk mengetahui sejauhmana variasi-variasi 
suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih 
faktor lain berdasarkan koefisien korelasi (Suryabrata, 1985: 26). 
Dalam  penelitian ini, penulis ingin meneliti kuat lemahnya 
hubungan antara tingkat religiusitas dengan kenakalan remaja 
pada masa remaja awal. Berdasarkan teknik pegumpulan data yang 
digunakan, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian survey
dengan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama.

Dalam pengumpulan data, penulis menyusun sendiri 

skala tingkat religiusitas (19 aitem valid) berdasarkan pada teori 

dan dimensi dari Glock dan Stark (1986). Skala ini kemudian diuji 

cobakan kelompok ujicoba dan dilakukan penghitungan nilai 

reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows 16.0. 

Berdasarkan uji coba tersebut, didapatkan reliabilitas (r) untuk 

skala tingkat religiusitas sebesar 0.832. Untuk pengukuran 

kenakalan remaja, penulis menggunakan bentuk kenakalan 

remaja milik Jansen dan didapatkan 54 aitem valid dengan 

reliabilitas (r) sebesar 0,900.

Hasil dan Pembahasan
Hasil Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan 
sampel penelitian sebanyak 31 siswa Sekolah Menengah Pertama. 
Setelah mengumpulkan data, penulis kemudian melakukan 2 uji 
asumsi, yaitu uji normalitas, uji linearitas.Untuk uji normalitas, 
didapatkan hasil bahwa baik data tingkat religiusitas dan 
kenakalan remaja sama-sama berdistribusi normal. Untuk uji 
linearitas, diketahui bahwa kedua variabel dalam penelitian ini 
memiliki hubungan linear yang negatif. 
Kemudian penulis melakukan uji hubungan, yaitu uji korelasi 
Pearson's Product Moment. Pengujian ini digunakan untuk 
menguji apakah ada hubungan antara variabel x terhadap variabel 
y. Dari hasil korelasi pearsons product moment diperoleh koefisien 
korelasi sebesar -0,588 dengan signifikansi 0,001. Dari hasil 
tersebut didapatkan hubungan negatif antara dua variabel, hal 
tersebut berdasarkan hasil negatif dari koefisien korelasi. Hal 
tersebut menandakan semakin tinggi tingkat religiusitas, 
menandakan semakin rendahnya kenakalan remaja pada masa 
remaja awal.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara tingkat 

religiusitas dengan perilaku kenakalan remaja 

yang muncul pada masa remaja awal. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingginya tingkat 

religiusitas berhubungan dengan rendahnya 

perilaku kenakalan remaja yang muncul. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang telah 

dilakukan oleh Larson dkk (1998). Dari hasil 

penelitian yang dilakukan Larson dkk dengan 

mereview kembali sekitar 40 penelitian 

terdahulu didapatkan bahwa 75% menyatakan 

bahwa religiusitas berkorelasi negatif dengan 

perilaku juvenile delinquency. Artinya, remaja 

yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, akan 

cenderung melakukan tindakan delinquent 

ringan. Namun penelitian ini juga memiliki 

beberapa kelemahan diantaranya:

a. Pelaksanaan penelitian dilakukan 

bertepatan dengan selesainya ujian akhir 

semester sehingga mempengaruhi jumlah 

subyek yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Hilangnya satu indikator dalam skala 

kenakalan remaja berakibat berkurangnya 

validitas dari alat ukur tersebut.

c. Jika dilihat dari hasil analisis deskriptif, 

hasil tersebut tidak mendukung hasil uji 

korelasi yang dilakukan.

Simpulan dan Saran
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka 
diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang 
diajukan pada penelitian ini terbukti, yaitu ada 
hubungan antara tingkat religiusitas terhadap 
kenakalan remaja pada masa remaja awal.
Saran

Hasil penelitian ini dapat menjadi 
referensi bagi remaja tentang hubungan tingkat 
religiusitas dengan perilaku kenakalan remaja. 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan remaja 
mampu membentengi diri mereka dari perilaku 
kenakalan remaja dengan meningkatkan 
religiusitasnya dengan cara meningkatkan 
keyakinan terhadap Tuhan, meningkatkan 
frekuensi ibadah, meningkatkan penghayatan 
terhadap agama, meningkatkan pengetahuan 
tentang agama serta selalu bersikap sesuai 

dengan ajaran agama.
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