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Dalam penelitian ini  permasalahan yang akan dibahas adalah: adakah 
hubungan yang signifikan  antara sikap religiulitas dengan pengendalian diri 
dalam pergaulan heteroseksual pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kendal 
tahun ajaran 2004 / 2005. 

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah: untuk mengetahui ada atau 
tidak  hubungan yang signifikan antara sikap religiulitas dengan pengendalian diri 
dalam pergaulan heteroseksual pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Kendal 
tahun ajaran 2004 / 2005. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa MAN (Madrasah Aliyah 
Negeri) Kendal tahun ajaran 2004 / 2005, yang berjumlah 1272 diambil sampel 
297 siswa (Jumlah anggota sampel ditentukan dengan perhitungan Krejcie dan 
Morgan). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan berstrata proposional 
random sampling (stratified random sampling). Dari sampel yang telah 
diproposikan perbandingannya perkelas pada siswa MAN Kendal tahun ajaran 
2004 / 2005 kelas satu, dua dan tiga. yaitu 33,97 % : 33,41% : 32,62 %, 
kemudian diambil sampel secara random atau acak melalui undian pada tiap 
kelas, yaitu kelas I berjumlah 101, kelas II berjumlah  99 dan kelas III berjumlah  
97.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
Skala Psikologi. Dalam penelitian ini mengungkap aspek psikologi yakni sikap. 
Skala sikap dan skala kendali diri yang dikorelasikan untuk mengetahui 
hubungan antara sikap sikap religiusitas dengan  pengendalian diri dalam 
pergaulan heteroseksual. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan 
korelasi Spearman Rank (tata jenjang).  Dalam menganalisa data dilakukan 
dengan mengkorelasikan hasil data yang diperoleh secara  kuantitatif yang 
menggunakan rumus korelasi Spearman Rank untuk mengetahui koefisien suatu 
hubungan sebagai dasar penentuan ada atau tidaknya suatu hubungan dan 
seberapa besar tingkat suatu hubungan, dengan tingkat signifikasi 5%.   

Dari hasil perhitugan yang diperoleh Ada hubungan yang signifikan antara 
sikap religiusitas dengan pengendalian diri dalam pergaulan heteroseksual pada 
siswa MAN Kendal tahun ajaran 2004 / 2005[ ρ

hitung
 lebih besar ρ

tabel
 (0,228 > 

0,036)]. 
Berdasarkan hasil penelitian diajukan berapa saran diantaranya bagi 
sekolah, khususnya terhadap guru-guru pengajar dan guru pembimbing 
hendaknya dapat lebih membantu dan membimbing siswanya untuk dapat 
memiliki sikap religiusitas yang konsisten dengan perilaku siswa, sehingga 
diharapkan dari konsistensi siswa antara sikap religiusitas dan perilakunya 
akan mendorong siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam pergaulan 
heteroseksual dengan baik. 


