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ABSTRAKSI 


Perbedaan Sikap Terhadap Hubungan 
Retnani Indra N, 079313956, K I" h Dl" ITS dan Remaja Akhir 

R . Akhir Yang u la 
Seks Pra-Nikah Antara emaJa P. "kol . Universitas Airlangga, Surabaya, 
Yang Kuliah Di lAIN, Fakultas 'Sl Ogl, 

1999. 
.' " . n untuk mengetahui apakah ada 

Penelitian 1m dtlakukan dengan ktuJua nikah antara remaja akhir yang 
pe.rbedaan sikap terhadap hUkhb~gan seks1"r:-di IAIN Karena kedua instansi 
k liah di ITS dan remaJa a 1r yang u 1 . . S 1" 
t:rsebut sangat berbeda latar belakang pendidikannya. ~1~ana IT mem~~d~rn 
tentang pendidikan umum, sedangkan lAIN mempelaJan tentang pen 1 1 an 

agama secara khusus. . ' b dal h 1 ta
Dalam penelitian ini terdapat dua vanabeL Van~bel ebas a a a r 

belakang pendidikan remaja ~khir ter.sebut, sedangkan s1kap terhadap hubungan 
seks pra-nikah merupakan vanabel tenkat . . 

Pelaksanaan penelitian mengambil dua tempat ya1tu d1 kampus ITS, 
jurusan T. Kimia dan kampus IAINdi fakultas Dakwah S~rabay~. . 

Ciri-ciri populasi dalam penelitian ini adalah remaJa akhu yang berus1a 21 
tahun, yang duduk diangkatan 1995 baik ITS maupun lAIN Dengan me1akukan 
teknik pengambilan simple random sampling, diperoleh 80 dari 100 orang sampel, 
mahasiswa ITS dan diperoleh 80 dari 95 mahasiswa IAIN yang bercirikan sarna 
dengan populasi. 

Pengumpulan data diperoleh dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner 
sikap dibuat berdasarkan skala Likert yang dimodifikasi dengan jumlah 80 item, 
meliputi 41 item favorable dan 39 item yang unfavorable. Indikator yang dipakai 
adalah aspek-aspek dalam sikap yaitu pengetahuan subyek terhadap seks pra
nikah, perasaan subyek terhadap seks pra-nikah, dan kecenderungan subyek 
terhadap seka pra-nikah. 

Teknik analisis data menggunakan t-tes atau t-student dan diolah dengan 
seri program statistik (SPS) dari Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih edisi 
tahun 1997. Taraf signifikansi sebesar 5%. 

Hasil analisis data dengan t-tes menunjukkan p sebesar 0,808 untuk uji 2 
ekor dengan t antar kelompok sebesar -0,237. Menurut tabel kaidah uji hipotesis 
penelitian (KUHP) jika p lebih besar 0,30 maka masuk dalam kriteria tidak 
signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tidak ada perbedaan 
sikap terhadap hubungan seks pra-nikah antara remaja akh;r yang kuliah di 
ITS dan remaja Akhiryang kuliah di lAIN. 
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