
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada
perbedaan sika1> terhadap pekeri aarr antara karyawati yang
menikah dan yang belum menikah di P-T- Dirsa Ulitra
Kosmetika cabang Surabaya -

Subyek peneJ-itian adalah karyawati yalg bekeria di
P-T-Dirsa bagian penjualan, dengan syarat berpendidikan
minimaf SMA, telah bekerja minimal 3 bu1an, dan a}tif-
Pengambilan sampeJ- di lakukan dengan Purposive sampling -
Dengan cara ini diperoleh saml>el sebanyal< 90 orang -
Penefitian ini merupakal penelitian studi lapalgal dengan
metode "cross sectional" -

Pengambi lan data dilakukan dengan metode angket yang
bersifat tertutup- Metode angket digr:nahan untuk
mengungkap sikap terhadap I)ekerjaart yang terdiri atas 72
item -

Mel-alui pen€uj ian validitas dan reliabilitas dengan
bantuan progr€rm komputer "Seri Progran Statistik" 1>rogram
"Analisis Kesahihan Butir", edisi Sutrisno Hadi dan Seno
Parmadiyanto, Universitas Gaiah Mada, Jogyakarta, versi
IBM,/199O, dan diperofeh hasil bahwa angket tersebut
mempunyai vaLiditas dan reliabilitas culup baik- Pada
angket sikap terhada1r pekerjaan, item yang gugur sebanyalr
18 dan yang valid berjunlah 54 item dengan taraf
signifikansi 5 X- Untuk pengrtj ian reliabilitas angket
sikap terhadap pekerjaan didapatkan r tt = O-897 dengan
p  <  O-O1-

Untuk Uji Asumsi, yaitu uji normalitas sebaran dan
uji homogenitas varians l-jalur dengan mengguna.kan bantuan
komputer' " Seri Program SPS " program " Uii Normalitas
Sebaran", edisi Sutrisno Hadi dan Seno Parmadiyalto,
Universitas Gajah Mada, Jog:rakarta, versi IBll,z199O - Untuk
uji normaLitas sebaran diperoleh hasil" sebaran yang
mengikuti kurve normal dengan nifai kai kuadrat untuk
sikap terhadall pekeri aan = 10-784 dan p = 0-291- Sedang
r:ntuk uji homogenitas varians l-ialur diperoleh bahwa
tidak ada perbedan antara kedua varians dengan nilai F =
l -  191 ,  dan  p  _  O -2A2 -

Teknik analisa data yang digunal<an adalah T tes-
Hasil analisis data yang diPerol-e} menunj ukan bahwa
hipotesa nihiL dalam penelitian ini diterima, dengan nilai
T tes '  0-539 dan p -  O-59a (p>O-3O) -  Yang berart i  t idak
signifikan- Berdasarkan hasil ini dapat diarrbil kesi.mpulan
bahwa tidak ada Perbedaan sikap terhadap pekerjaan antara
karyawat i yang menikah dan yang be1um menikah di P-T-
Dirsa Ulitra Kosmetika cabang Surabaya -
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