
Sekarang ini punya pacar : Ya / Tidak 

Tanggal Pengisian  :  

 

Pedoman Pengisian Skala 

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas kesediaan 

anda membantu saya mengisi skala yang telah saya susun. Skala ini akan dipergunakan 

sebagai data penelitian skripsi yang sedang saya kerjakan. Sebelum mengisi daftar 

pernyataan-pernyataan yang ada, saya meminta saudara untuk membaca dahulu 

pedoman pengisian skala yang ada dibawah ini : 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut ini dengan cermat. 

2. Pilihlah salah satu dari empat jawaban yang tersedia yang paling sesuai dengan 

diri anda dengan memberikan tanda silang (x) pada pilihan yang tersedia. 

Adapun jawaban yang tersedia adalah : 

SS :  Bila pernyataan yang ada Sangat Sesuai dengan kondisi anda 

S :  Bila pernyataan yang ada Sesuai dengan kondisi anda 

TS :  Bila pernyataan yang ada Tidak Sesuai dengan kondisi anda 

STS :  Bila pernyataan yang ada Sangat Tidak Sesuai dengan kondisi anda 

3. Bila anda merasa telah melakukan kesalahan dalam menjawab, anda dapat 

mengganti jawaban anda dengan cara mencoret jawaban semula dengan dua 

garis horizontal ( = ) dan memberi tanda silang pada jawaban lain yang anda 

anggap lebih sesuai dengan keadaan anda. 

Contoh : 

 SS S TS STS 

X  X  

 

4. Semua jawaban kami anggap benar dan baik, sejauh hal itu sesuai dengan 

keadaan, pandangan, pendapat, serta perasaan anda tanpa dipengaruhi oleh 

orang lain. 

5. Apapun yang anda pilih tidak memberikan pengaruh terhadap diri anda karena 

kami akan menjaga kerahasiaan jawaban anda. 

6. Bila anda telah menyelesaikannya, periksalah kembali apakah ada nomor yang 

terlewati. 



SKALA  1 
 
No Pernyataan SS S TS STS 

1 Ketika berduaan, saya akan mengajak pacar saya berhubungan seks     
2 Saya akan membujuk pacar saya secara halus untuk berhubungan seks     
3 Saya ingin memuaskan dorongan seks saya dengan mengajak pacar 

saya berhubungan seks 
    

4 Saya senang bila dapat sering berhubungan seks dengan pacar saya     
5 Dalam situasi yang memungkinkan saya tidak hanya ingin mencumbui 

pacar saya, tetapi juga melakukan hubungan seks. 
    

6 Di tempat yang sepi, saya akan merasa bebas melakukan hubungan 
seks dengan pacar saya. 

    

7 Saat bersama pacar, saya ingin menghabiskan waktu tidak hanya untuk 
bercumbu saja, tetapi berhubungan seks 

    

8 Saya lebih senang bila dapat berhubungan seks dengan pacar pada 
malam hari 

    

9 Saya akan melakukan hubungan seks pada pacar saya karena saya 
sangat mencintainya. 

    

10 Saya merasa bahagia bila dapat melakukan hubungan seks dengan 
pacar saya. 

    

11 Pasti akan sangat menyenangkan bila saya dapat berhubungan seks 
dengan pacar saya. 

    

12 Saya akan berhubungan seks dengan pacar saya untuk mengobati rasa 
rindu 

    

13 Kemesraan dalam berpacaran, akan kami pertahankan dengan 
berhubungan seks 

    

14 Saya akan memanfaatkan tempat yang sepi untuk berhubungan seks 
dengan pacar saya. 

    

15 Di setiap kesempatan bertemu dengan pacar, kami biasanya membahas 
tentang kemungkinan untuk berhubungan seks 

    

16 Saat berkencan, saya akan lebih senang bila dapat berhubungan seks 
dengan pacar saya. 

    

17 Saya akan berhubungan seks dengan pacar saya atas dasar suka sama 
suka. 

    

18 Saya akan melakukan hubungan seks dengan pacar saya, karena saya 
menyayanginya. 

    

19 Saya ingin melakukan hubungan seks dengan pacar saya agar dia tidak 
meninggalkan saya. 

    

20 Saya ingin berhubungan seks dengan pacar saya, karena saya yakin 
kelak kami pasti menikah. 

    

21 Saya ingin melakukan hubungan seks dengan pacar, karena bagi saya 
itu merupakan hal yang biasa. 

    

22 Bilamana pacar saya mengajak berhubungan seks, saya tidak akan 
menolak karena saya juga menginginkannya. 

    

23 Jika ada kesempatan saya akan menggunakan waktu untuk 
berhubungan seks dengan pacar saya. 

    

24 Bila ada ” moment” penting, saya ingin mengajak pacar saya 
berhubungan seks sebagai hadiah untuknya. 

    

25 Saya ingin melakukan hubungan seks dengan pacar saya meski 
dilarang agama. 
 

    



26 Saya akan mencoba berhubungan seks dengan pacar saya meski saya 
tahu itu dosa. 

    

27 Saya merasa berdosa bila melakukan hubungan seks dengan pacar 
saya, tapi saya akan tetap melakukannya. 

    

28 Norma-norma yang ada di masyarakat tidak menghalangi niat saya 
untuk melakukan hubungan seks dengan pacar saya. 

    

29 Saya ingin mencoba melakukan hubungan seks dengan pacar saya 
meskipun sebenarnya saya takut ketahuan orang lain. 

    

30 Perasaan bersalah selalu menghantui saya setiap kali saya ingin 
melakukan hubungan seks, tetapi saya akan tetap mencobanya. 

    

31 Bila waktu memungkinkan , saya akan mengajak pacar saya menginap 
di hotel supaya dapat melakukan hubungan seks. 

    

32 Saya ingin memanfaatkan waktu luang untuk berhubungan seks 
dengan pacar saya, meskipun orangtua melarang. 

    

 
Skala  II 
 
No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang 
saya anut. 

    

2 Saya  selalu memperingati hari besar agama saya     
3 Beribadah membuat hidup saya lebih mudah.     
4 Menurut saya, berdoa itu menghabiskan waktu saja     
5 Bagi saya mengikuti kegiatan keagamaan membuang waktu 

saja 
    

6 Bagi saya melaksanakan ibadah itu sia-sia saja.     
7 Saya percaya akan adanya dosa     
8 Saya yakin bahwa Tuhan adalah jawaban dari semua misteri 

kehidupan 
    

9 Menurut saya surga dan neraka itu memang ada     
10 Bagi saya berbuat dosa adalah hal yang biasa     
11 Saya tidak  percaya Tuhan sendiri yang menciptakan alam 

semesta 
    

12 Saya tidak percaya Tuhan selalu tahu apa yang saya lakukan.     
13 Saya senang membaca buku-buku keagamaan     
14 Saya sering mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan.     
15 Bagi saya membaca kitab suci adalah hal yang 

menyenangkan. 
    

16 Saya lebih senang menghabiskan waktu dengan pacar saya, 
daripada mengikuti kegiatan keagamaan. 

    

17 Menurut saya tidak semua isi kitab suci itu benar.     
18 Saya lebih senang membeli majalah daripada buku-buku 

keagamaan. 
    

19 Saya bersyukur dengan kehidupan saya sekarang     
20 Saya tabah menjalani cobaan yang diberikan oleh Tuhan     
21 Kehidupan saya terasa lebih damai setelah beribadah.     
22 Saya merasa doa yang saya panjatkan tidak pernah 

dikabulkan Tuhan 
    



23 Saya merasa Tuhan tidak adil karena sering memberi saya 
cobaan. 

    

24 Hidup saya tidak pernah berubah meskipun saya selalu 
berdoa 

    

25 Saya berusaha untuk dapat menolong sesama saya yang 
menderita. 

    

26 Saya sering mendermakan sebagian uang saku saya.     
27 Saya akan tetap rendah hati meskipun saya hidup 

berkecukupan. 
    

28 Saya merasa dendam terhadap orang yang menyakiti hati 
saya 

    

29 Bagi saya berhubungan seks sebelum menikah adalah hal 
yang wajar. 

    

30 Saya merasa Tuhan tidak pernah mendengarkan doa saya.     
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