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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana atau ada tidaknya hubungan 

yang positif antara “ Hubungan antara Citra raga dengan Intensi berhubungan dengan Lawan 

Jenis Pada Mahasiswa”. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah ada hubungan yang 

positif antara citra raga dengan intensi berhubungan dengan lawan jenis pada mahasiswa. 

 Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan 

Jogjakarta, yang diambil dengan cluster random sampling yaitu kelas A sebanyak 74 mahasiswa 

dan kelas B sebanyak 72 mahasiswa, keseluruhan subjek yang dipakai penelitian sebanyak 146 

mahasiswa. 

 Alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa 

skala yaitu yang pertama skala citra raga yang diadaptasi dari Yuliani (2001), dan dimodifikasi 

oleh peneliti berdasarkan teori McKinley. Kedua skala intensi berhubungan dengan lawan jenis 

yang diadaptasi oleh dari teori Azwar (2000) yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti 

berdasarkan aspek-aspek intensi menurut Fishbein dan Ajzen. 

 Uji validitas butir dilakukan berdasarkan tehnik korelasi product moment dari Pearson 

dan uji reliabilitasnya menggunakan analisis formula alpha (σ) dari Cronbach (Azwar, 2000). 

Penghitungan statistik dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 

11,5 for windaws. 

 Berdasarkan hasil analisis product moment dari Pearson diperoleh koefisien korelasi (r) = 

0,210, hasil yang didapat positif dan signifikan menunjukkan bahwa ada hubungan yang searah, 

yaitu semakin tinggi citra raga maka semakin tinggi intensi berhubungan dengan lawan jenisnya. 

Koefisien determinan r² sebesar 0,044 dengan p ≤ 0,05, koefisien determinan (r 2 ) sebesar 0,044, 

artinya ada 4,4 % pengaruh citra raga terhadap tingkat intensi berhubungan dengan lawan jenis, 

berarti terdapat 95,6 % variabel lain yang mempengaruhi intensi berhubungan dengan lawan 

jenis selain citra raga. 

 Kata kunci : Citra raga dan Intensi Berhubungan dengan Lawan Jenis  . 

 

 


