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Religiusitas adalah suatu kepercayaan yang diyakini oleh manusia dan di 

dalamnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus 

dilaksanakan yang menunjukkan ketaatan orang tersebut pada agamanya. 

Kenakalan remaja kenakalan remaja adalah segala tingkah laku yang melanggar 

batas-batas norma baik, secara sosial, agama, dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana tingkat 

Religiusitas pada siswa kelas XI SMKN 2 Malang, 2) Bagaimana tingkat 

Kenakalan Remaja pada siswa kelas XI SMKN 2 Malang, 3) Adakah hubungan 

antara Religiusitas dan Kenakalan remaja pada siswa kelas XI SMKN 2 Malang.  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada 

di kota Malang, yaitu SMKN 2 malang. Jenis  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  

yaitu penelitian yang ditinjau dari sudut  paradigma  penelitian  yang  menekankan  

pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan 

angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik. Variabel penelitian 

terdiri dari Religiusitas dan kenakalan remaja. Pengumpulan datanya : 1) skala, 2) 

observasi, 3) wawancara, 4) angket. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI 

SMKN 2 Malang. Sampel penelitian berjumlah 110 orang.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan pada variabel 

Tingkat Religiusitas siswa-siswi kelas XI SMK Negeri 2 Malang yang berada 

pada kategori Tinggi dengan nilai sebesar 44% (49 orang), sedangkan siswa-siswi 

kelas XI SMK Negeri 2 Malang yang berada pada kategori Sedang sebesar 42% 

(46 orang), dan pada kategori rendah sebesar 14% (15 orang). Sedangkan tingkat 

Kenakalan Remaja berada pada kategori Tinggi dengan nilai sebesar 0% (0 

orang), sedangkan siswa-siswi kelas XI SMK Negeri 2 Malang yang berada pada 

kategori Sedang sebesar 11% (12 orang), dan pada kategori rendah sebesar 89% 

(98 orang). Dari hasil analis korelasi dapat dikatakan bahwa korelasi atau 

hubungan antara Religiusitas dengan Kenakalan remaja adalah sebesar -0.232. 

Dapat diketahui bahwa p = 0.015 < 0,05. Nilai koefisien tersebut menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara variabel religiusitas dan kenakalan 

remaja. Hubungan ini berkorelasi negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi 

religiusitas remaja maka akan semakin rendah tingkat kenakalan yang 

dilakukannya, dan sebaliknya semakin rendah tingkat religiusitas remaja maka 

semakin tinggi tingkat kenakalan yang dilakukannya. 


