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ABSTRAKSI 


Rahma Fitria Nawangsari, 119610104, Fakutas Psikologi, Kecenderungan 
Selingkub Pada Pengguna Perangkat '2 Meter Band' Yang Memiliki Orientasi 
Locus of Control lntemal dan Locus of Colltrol E'(temaL Skripsi Fakultas 
Psikologi Universitas Airlangga Surabaya 2004 

Perangkat 2 meter band sudah ketinggalan jaman tapi masih dipergunakan 
masyarakat. Perangkat ini ternyata dipergunakan dengan tidak semestinya sesuai 
dengan fungsi alat komunikasi yang membantu aktifitas keIja dan kegiatan sosial 
lainnya. Perangkat ini beralih fungsi sebagai media atau sarana untuk berselingkuh. 

Perselingkuhan adalah salah satu fenomena yang banyak terjadi pada 
kehidupan masa kini, tapi tidak banyak penelitian yang membahas tentang mengapa 
hal ,ini teIjadi. Tujuan dari penelitian int membuktikan adanya perbedaan 
kecenderungan selingkuh dari individu yang berorientasi locus of control internal 
dan locus ofcontrol external pada pengguna perangkat 2 meter band yang menikah. 

Tipe penelitian ini adalah kuantitatif, dengan metode penjelasan (explanatory 
research) yang mencoba menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian 
dan menguji hipotesa. Populasi penelitian ini adalah anggota ORARI dan RAPI 
sejumlah 235 orang, yang kemudian diambil sampelnya sebanyak 125 orang. Teknik 
sampel ini menggunakan teknik sampel aeak sederhana. 

Kuesioner sebagai pengwnpul data dilakukan dengan menggunakan 
pengembangan indikator. lndlkator kecendenmgan terjadinya selingkuh adalall elaborasi 
dari indikator-indikator yang dirurnuskan oleh Shirley Glass, 2001, Infidelily on Internet da1am 
Fardiah,2oo3, Monty S. &1tiadanna, 2001, Menyikapi Perselingkuhan, Dadang Hawari, 2002, 
LoveAifllir(~Iingkuhan\ Dono Bas\vardono, 200] 

Sedangkan lndikator locus of control berdasarkan pada elaborasi dari teori
teori yang dirumuskan oleh Schell, 1983, Developmental P~ychology Today, Myers, 
1988, Social Psychology, Julian Rotter dalam Allen, Personality Theorie.'l', Watson, 
1984, dalam Dewi, ]996, serta diadaptasi dari Monks, F.J. Knoer, A.M.P, dan Siti 
Rahayu Haditono, 1996, PSikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai 
Bagiannya. 

Uji Validitas alat ini memakai teknik analisa internal consisten.'lY dan 
hasiInya 49 butir sahih alat ukur orientasi locus 0/control dan 91 boor sahih untuk 
alat ukur kecenderungan selingkuh. Uji reliabilitas menggunakan tehnik Alpha dan 
terbukti bahwa alat ukur ini reliabel. 

Analisa data dilakukan dengan tehnik statistik parametrik, T -test. Hasil uj i 
test tersebut diperoleh t = -2.605 dengan nilai p = 0.010. berdasarkan analisa data 
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 
kecenderungan berseJingkuh antara individu yang berorientasi locus (?f control 
internal dan locus ifcontrol external. Dengan arah nilai yang negatif pada basil uji 
T -test diatas dapat diartikan semakin tinggi nilai variable X maka nilai variable Y 
akan makin rendab. Apabi1a variable X, dalam hal ini adalah orientasi locus of 
control tinggi/kuat maka nilai Y, keeenderungan selingkuhnya rendahllemah. 

Saran untuk peneJitian mendaf:ang adalah dengan menggunaan metode 
k'Uali,tatif untuk penelitian yang mengambil tema sensitif seperti halnya 
perselingkuhan agar pembahasan hasil penel1tian yang didapatkan bisa dilakukan 
secara mendalam. 
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