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ABSTRAKSI 


Karmlla Pumomo Putrt, 078314073 , Hubungan Antara Sikap Temadap 
Film aeltema Seksual Dengan Pertlaku leksual Pranlkah Pada RemaJa 
Akhlr, Fakultae Pelkologl, Universitas Alrlangga, Surabay&, 1888. 

Peneltllan Inl dllakukan untuk mengetahul apakah ada hubungan 
antara slkap terhadap film bertema seksual dengan perllaku seksual pranlkah 
pada remaja akhir. 

Dalam penelilian int terdapat dua variabel. Variabel bebas adalah 
variabel atkap terhadap film bertema aeksual. aedangkan variabel terikat 
dalam peneHllan Inl adalah varlabel perllaku seks pranlkah. 

Pelaksanaan penelHlan mengalTlbll tempat di wilayah kotamadya 
Surabaya. Ciri - ciri dari populasi daJam penelitian ini adalah para remaja 
berusia 18 - 22 tahun, laki - laki dan perempuan. pernah menonton film 
bertema seksuallebih dari satu kali. pelaku hubungan seks pranikah. Sampel 
dlambll teknlk purposive lampllng. yaltu sampel m utlak memlllki clrl - clrl 
populasl sepertl yang dlsebutkan dlatas. Jumlah sampel yang berclrikan 
sarna dengan populasi berjumlah 35 subyek. 

Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 
Kuesioner sikap dibuat dengan menggunakan modlfikasl skala Liken dengan 
Jumlah 35 Hem. Indlkator yang dlpakal dalam kuesloner slkap adalah plklran, 
perasaan, kecenderungan bereaksl subyek terhadap pemaln, adegan, alur 
cerita, penampakan aurat pemain,dan manfaat dari film. Kuesioner perilaku 
seksual pranikah dibuat berdasarkan skala nilai jenjang dengan angka 
mewakili kategori frekwensi. Indikator yang dipakai untuk kuesioner perilaku 
adalah awakening & ekspJoratlon, autolexuaJly, killing & necking. heavy 
petting, copu IBtlon. 

Teknik analisis data menggunakan korelasi momen tangkar Pearson 
dan diolah dengan seri program statistlk dari Sutrisno Hadi dan Yuni 
Pamardiningsih. Taraf signifikansi sebesar 5%. 

Hasll anatlsls data dengan korelasl momen tangkar Pearson 
menghasllkan p =0, 206 dan koeflslen korelasl (r) =0,047. Hal tersebut 
berarti hubungan antara dua varlabal adalah Udak slgniflkan karana sikap 
terhadap film bertema saksual hanya mampu memprediksi perilaku seksual 
pranikah yang dilakukan remaja tersebut sebesar 4,7%. Sisanya dipengaruhi 
faktor - 'aldor lain. Hlpotesls kerJa dalam penelilian Inl yang berbunyl .. ada 
hubungan yang slgnlflkan antare slkap terhadap film bertema seksual dengan 
perllaku seksual pranikah pada remaja akhir .. ditolak. Jadi dalam peneJitian 
ini dlslmpulkan bahwa tidak ada hubungan antara slkap terhadap film 
bertema seksual dengan perilaku seksual pranikah pada remaja akhir. 
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