
 

 

HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DENGAN PERILAKU SEKSUAL 

PRA-NIKAH PADA MAHASISWA YANG TINGGAL  

DI RUMAH KOS 

 

SKRIPSI 

 

 Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana 

  (S1) pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Rr. Maharany Mega Wibiyandaru Putri 

NIM: 30701700141 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2019 

 



 
 

ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DENGAN PERILAKU SEKSUAL 

PRA-NIKAH PADA MAHASISWA YANG TINGGAL  

DI RUMAH KOS 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

Rr. Maharany Mega Wibiyandaru Putri 

NIM: 30701700141 

Telah Disetujui untuk Diuji dan Dipertahankan di depan Dewan Penguji Guna  

Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mencapai Gelar Sarjana Psikologi (S1) 

 

 

 Pembimbing,  Tanggal, 

 

 

 

 Abdurrohim, S.Psi, M.Si ____________________ 

 

 

Semarang,  

Mengesahkan, 

Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Sultan Agung Semarang 

 

 

 

 

Ruseno Arjanggi, S.Psi., MA 



 
 

iii 

HALAMAN PENGESAHAN 

HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DENGAN PERILAKU SEKSUAL 

PRA-NIKAH PADA MAHASISWA YANG TINGGAL  

DI RUMAH KOS 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

Rr. Maharany Mega Wibiyandaru Putri 

NIM: 30701700141 

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
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2. Abdurrohim, S.Psi, M.Si  

 

 

 

3. Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si, Psi 
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PERNYATAAN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama   : Rr. Maharany Mega Wibiyandaru Putri 

Nim   : 30701700141 

Fakultas  : Psikologi 

Universitas  : Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Dengan ini Menyatakan : 

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan penyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  

 

 

Semarang, Juli 2019 

Peneliti 

 

 

Rr. Maharany Mega Wibiyandaru Putri 

NIM: 30701700141 
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MOTTO 

 

“ Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu 

adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang 

buruk”.  

(QS. Al-Israa’: 32)* 

 

 

“Bodoh Beradab dan Berakhlak lebih mulia daripada Cerdas 

merendahkan” 

(Abah Syeikh Muhammad Saiful Anwar Zuhri Rosyid) 

 

 

“no place for weakness because victories need preparation” 

(Rr. Maharany Mega) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya yang tak sempurna ini penulis persembahkan kepada: 

Ibundaku, Hj. Ibu Endang Purwaningsih, BSc yang tidak pernah lelah untuk 

mengajarkan tentang kehidupan, tentang kesuksesan yang tak bisa diraih dengan 

instan, senantiasa memberikan kasih sayang, dan luar biasanya kekuatan doa 

beliau untuk kebahagiaan hidupku selama ini. 

Dosen pembimbing Bapak Abdurrohim, S.Psi, M.Si yang senantiasa meluangkan 

waktu, tenaga serta pikirannya untuk membimbing, mengoreksi, menasehati dan 

menyemangati dalam mengerjakan karya ini. Begitu banyak pelajaran berharga 

hingga menghantarkan penulis menyelesaikan penelitian ini.  

Serta Almamaterku tercinta Fakultas Psikologi UNISSULA.  
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KATA PENGANTAR 

 

Bismilahirahmanirrahim …  Assalamu’allaikum Wr. Wb … 

 Tiada kata yang paling indah diucapkan pada awal tulisan ini selain 

Alhamdulillahi Robbil’Alamiin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat, hidayah, dan ridho yang diberikan kepada peneliti sehingga penyusunan 

karya sederhana ini mampu peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat guna 

mencapai derajat S-1 Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Peneliti mengakui dalam perjalanan penelitian ini banyak mengalami 

kendala dan rintangan, namun berkat dorongan, dukungan dan bantuan dari semua 

pihak baik moril maupun meteril, semua kendala yang berat terasa ringan. 

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., MA, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Abdurrohim, S.Psi, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang 

senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan semangat bagi peneliti demi 

terselesaikannya karya ini dengan baik.  

3. Ibu Luh Putu Shanti Kusumaningsih, S.Psi, M.Psi, selaku Dosen Wali yang 

telah memberikan arahan dan nasehat selama peneliti menempuh perkuliahan. 

4. Subjek penelitian yang telah meluangkan waktunya dan membantu untuk 

mengerjakan, mengisi skala penelitan dengan senang hati. Terima kasih 

teramat sangat karena tanpa keikhlasan subjek, penelitian ini tidak akan 

berjalan dengan lancar. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi Unissula yang selama ini sudah 

memberikan ilmu, arahan, dan nasehat dan menyemangati selama peneliti 

menempuh perkuliahan dan penyelesaian skripsi. 

6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA yang selalu 

memberikan kemudahan, fasilitas dan bantuan selama ini. 
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7. Ibu tercinta Hj. Endang Purwaningsih, BSc yang senantiasa memberi 

dukungan dan semangat serta tanpa lelah mencurahkan do’a dan kasih sayang 

yang tulus dalam setiap langkah kehidupan. Terimakasih atas segalanya, 

semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat Iman dan Islam, umur 

panjang serta kesehatan yang barokah, kebahagiaan dunia akhirat dan 

mengasihi melebihi kasih sayang kepada peneliti. 

8. Kakak-kakakku MahaEndra Awang  Dewa K, S.E, M.M, Rr. Anindita 

Kurniasri Fitriastuti, S.Psi, MahaArdie Guntur Kuncahyo, S.T, dan 

Damayanti, S.E serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat yang 

takkan tergantikan oleh apapun dan alasan penulis untuk menyelesaikan karya 

ini. 

9. Lis Indriasti, S.Psi temanku, sahabatku, saudaraku yang selalu mendengarkan 

cerita, menghibur dan membantu, terimakasih telah menyemangati, 

menasehati dan memberikanku motivasi untuk menyelesaikan karya ini. 

10. Mas Imam, Yosana, Galih yang setia menghibur dan menyemangati satu 

sama lain. Terimakasih, semoga kalian selalu bahagia. 

11. Kesayanganku Ega, Lika, Resti, Yuanita, Ayu momon, Amalia, Tika dan 

teman-teman yang lain terimakasih atas kebersamaan, dukungan, do’a dan 

selalu memberikan semangat kalian untuk menyelesaian karya ini. 

12. Teman-teman satu angkatan, kakak-kakak dan adik-adik tingkat seperjuangan 

dan teman-teman lainnya terimakasih atas motivasinya.  

13. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan 

satu persatu, terima kasih atas bantuan, semangat, dan senyum, serta berbagai 

petuah yang telah diberikan. 

Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, 

peneliti menyampaikan banyak terima kasih. Peneliti tidak dapat memberikan 

apapun sebagai balasan atas apa yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga 

Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat. Peneliti menyadari 

bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti sangat 

mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi 
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ini. Peneliti berharap karya ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

psikologi khususnya bidang sosial. 

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb … 

Semarang, 31 July 2019 

   Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


