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ABSTRAK 

 

Judul : Studi Korelasi antara Tingkat Keberagamaan dengan 
Kesehatan Mental  Siswa Kelas XI   SMA N 8 Semarang 
Tahun Ajaran 2010/2011 

Penulis :      Mohamad Al Qowi 

NIM :      063111023 

 

 Skripsi ini membahas Studi Korelasi antara Tingkat Keberagamaan 
dengan Kesehatan Mental  Siswa Kelas XI   SMA N 8 Semarang Tahun Ajaran 
2010/2011. kajiannya dilatar belakangi oleh semakin banyaknya masyarakat yang 
kondisi mentalnya kurang sehat di era globalisasi ini. Padahal mereka adalah 
orang yang beriman dan beragama. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab 
beberapa  permasalahan: (1)Bagaimana tingkat keberagamaan siswa kelas XI 
SMA N 8 ? (2) Bagaimana kesehatan mental siswa kelas XI SMA N 8  
Semarang? (3) Adakah hubungan antara tingkat  keberagamaan dengan kesehatan 
mental siswa kelas XI SMA N 8 Semarang tahun ajaran 2010/2011? Penelitian ini 
menggunakan metode survai dengan teknik korelasional. Subyek penelitian 45 
responden, menggunakan teknik proporsional random sampling. Pengumpulan 
data menggunakan instrumen kuesioner untuk menjaring data variabel tingkat 
keberagamaan dalam dimensi ritualistik, sedangkan instrumen tes digunakan 
untuk menjaring data tingkat keberagamaan dalam dimensi intelektual. Data 
penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistic 
deskriptif dan inferensial. Pengujian hipoteisis penelitian menggunakan analisis 
korelasi product moment. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tingkat keberagamaan 
siswa kelas XI SMA N 8 Semarang tahun ajaran 2010/2011  yang termasuk 
kategori baik sebanyak 21 siswa atau 47%, kemudian yang termasuk kategori 
cukup sebanyak 20 siswa atau 44%, dan yang dalam kategori kurang yaitu 4 siswa 
atau 9%.  (2) kesehatan mental  siswa kelas  XI SMAN 8 Semarang tahun ajaran 
2010/2011 yang termasuk kategori baik sebanyak 16 siswa atau 35,55%, 
kemudian yang temasuk kategori cukup yaitu 16 siswa atau 35,55%, dan yang 
termasuk kategori kurang  yaitu 13 siswa atau 28,88%. (3) Ada hubungan yang 
signifikan antara tingkat keberagamaan dengan kesehatan mental , hal ini dapat 

dibuktikan bahwa rxy lebih  besar yaitu 0,982 daripada r tabel yang mana dengan 
N: 45 diperoleh nilai r pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,288 dan pada taraf 
signifikansi 1% sebesar 0,388 maka, HO ditolak dan menunjukkan korelasi 
tersebut signifikan dan menunujukkan bahwa hubungan tersebut masuk pada 
kriteria sangat kuat. 
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(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati 

menjadi tenteram. (Q.S. ar-Ra`d/13 : 28)1 
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Dan di antara mereka ada orang yang berdo’a: “Ya Tuhan kami,  
berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 
peliharalah kami dari siksa neraka”. (Q.S. al-Baqarah/2: 201)2 

 

 

 

                                                           

1
 Departemen Agama RI, Mushaf al Quran  Terjemah, (Jakarta: Al Huda,2005), hlm. 253. 

 2 Depag RI, Mushaf  al Qur`an, hlm.32. 
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