
Tanggal  :                                          Pendidikan   : 
Usia   :                                          Tinggal dengan Ortu : 
Jenis Kelamin :                                           Mempunyai Pacar : Ya / Tidak * 
 
Mengikuti Pendidian Seksualitas : Ya / Tidak * 
*) Coret yang tidak perlu 
 
 
 
 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 

 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian Anda 

diminta untuk menjawab sesuai perasaan, pemikiran dan keadaan Anda 
saat ini. 

 
2. Daftar isian ini bukanlah tes. Tidak ada jawaban yang benar maupun 

salah. Jawaban Anda merupakan informasi, yang sangat membantu 
dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengharapkan Anda menjawab 
dengan jujur. 

 

3. Dalam setiap nomer pernyataan, terdapat empat pilihan jawaban. Pilihlah 
jawaban yang dianggap paling sesuai dengan keadaan Anda saat ini, 
dengan memberi tanda (  ). 

 Keempat pilihan jawaban tersebut adalah : 

SS : jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan Anda. 

S : jika pernyataan tersebut Sesuai dengan Anda. 

TS : jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan Anda. 

STS : jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan Anda. 

4. Bila Anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda ( = ) pada jawaban 
yang Anda anggap salah, kemudian berilah tanda (  ) pada jawaban 
yang sebenarnya Anda inginkan. 

5. Periksalah kembali, apakah Anda telah menjawab semua pertanyaan 
tersebut dengan lengkap. 

Atas kesediaan, kerjasama dan bantuan Anda, peneliti mengucapkan terima 
kasih 



 
No Pernyataan SS S TS STS
1 Saya memiliki hak untuk menolak melakukan 

ciuman dengan pacar saya 
    

2 Saya tidak berani mengatakan bahwa saya 
tidak senang dengan ciuman yang dilakukan 
pacar kepada saya 

    

3 Saat berpacaran saya melarang pacar saya 
untuk mencium  

    

4 Saya merasa tidak bebas untuk menolak 
ciuman dari pacar 

    

5 Saya mengatakan rasa takut saya untuk 
melakukan ciuman bibir kepada pacar 

    

6 Saya terpaksa bersedia melakukan ciuman 
dengan pacar daripada saya di putus 

    

7 Saya menyatakan keberatan saya untuk 
melakukan ciuman bibir kepada pacar saya 
sejak pertama kali pacaran 

    

8 Saya membiarkan pacar mencium bibir saya      
9 Saya berhak menolak jika pacar melakukan 

kegiatan ekplorasi seksual ke tubuh saya 
    

10 Saya tidak berani mengatakan rasa marah 
saya kepada pacar atas perbuatannya 
meraba-raba daerah genital saya 

    

11 Saat berpacaran saya melarang pacar untuk 
meminta saya melakukan cumbuan 

    

12 Saya tidak berani menyatakan 
ketidaknyamanan saat melakukan cumbuan 
dengan pacar  

    

13 Saya merasa jijik jika pacar meminta aktivitas 
cumbuan seksual  

    

14 Saya diam saja ketika pacar melakukan 
cumbuan, meskipun saya tidak ingin 
melakukannya  

    

15 Saya menyatakan keberatan saya untuk 
melakukan cumbuan kepada pacar saya sejak 
pertama kali pacaran 

    

16 Setiap kali bertemu pacar saya membiarkan 
pacar melakukan cumbuan seksual 

    

17 Saya berhak memutuskan hubungan dengan 
pacar jika pacar memaksa saya untuk 
melakukan hubungan seks 

    

18 Saya hanya bisa memendam rasa marah saya 
terhadap pacar, atas permintaan pacar untuk 
melakukan hubungan seks 

    

19 Saat berpacaran saya melarang pacar untuk 
meminta saya melakukan hubungan seks 

    

      
      



      
No Pernyataan SS S TS STS
20 Saat badan saya lelah, saya tetap tetap tidak 

berani menolak ajakan hubungan seks dari 
pacar  

    

21 Saya menangis jika pacar memaksa saya 
melakukan hubungan seks 

    

22 Saya bersedia melakukan hubungan seks 
dengan pacar karena takut di putus 

    

23 Saya menyatakan keberatan saya untuk 
melakukan pegangan hubungan seks kepada 
pacar saya sejak pertama kali pacaran 

    

24 Saya bersama pacar sudah berkali-kali 
melakukan hubungan seksual 

    

25 Saya menolak ajakan pacar untuk tidak 
melakukan ciuman 

    

26 Saya melakukan aktivitas ciuman bibir 
bersama pacar dengan perasaan tertekan 

    

27 Pacar hanya boleh mencium kening saya     
28 Saya tidak berani menyatakan sedang tidak 

mood untuk melakukan ciuman dengan pacar 
    

29 Saya marah kalau pacar meminta aktivitas 
ciuman bibir  

    

30 Saya berciuman dengan pacar dengan 
perasaan tersiksa karena saya melakukannya 
dengan terpaksa 

    

31 Saya mengatakan pada pacar bahwa tidak 
akan bersedia membalas ciuman pacar jika 
saya memang tidak menghendaki 

    

32 Saya balas melakukan ciuman pacar 
meskipun sadar bahwa hal tersebut tidak 
boleh dilakukan 

    

33 Saya berhak untuk menolak ajakan pacar 
melakukan cumbuan seksual 

    

34 Saya memilih menjaga jarak daripada 
mengatakan rasa kecewa saya kepada pacar 
atas tindakan pacar menyentuh payudara 
saya 

    

35 Saya menolak ajakan pacar untuk berada di 
tempat sepi supaya tidak melakukan cumbuan 

    

36 Saat pacar meminta melakukan cumbuan, 
saya tidak beranpi menolaknya meskipun tahu 
bahwa aktivitas tersebut merendahkan 
martabat wanita. 

    

37 Saya tidak suka ketika pacar meminta saya 
mencumbu dirinya 

    

38 Perasaan takut dengan pacar membuat saya 
tidak berani menolak ketika pacar melakukan 
cumbuan 

    



No Pernyataan SS S TS STS
39 Saya mengatakan pada pacar bahwa tidak 

akan bersedia membalas cumbuan pacar jika 
saya memang tidak menghendaki 

    

40 Saya balas melakukan cumbuan pacar 
meskipun sadar bahwa hal tersebut tidak 
boleh dilakukan 

    

41 Saya berhak mengatakan tidak kalau pacar 
menginginkan hubungan seksual 

    

42 Meskipun sakit hati karena permintaan pacar 
untuk melakukan hubungan seks, tetapi saya 
tetap tidak bisa mengungkapnya 

    

43 Saya memilih bersamaan dengan pacar di 
tempat yang ramai supaya pacar tidak 
meminta untuk melakukan hubungan seks 

    

44 Saya tidak berani menyatakan keberatan saya 
mengenai aktivitas hubungan seksual saya 
dengan pacar 

    

45 Saya menunjukkan rasa marah jika pacar 
meminta saya mau melakukan hubungan seks 

    

46 Sewaktu-waktu pacar minta hubungan seks 
saya bersedia melayaninya  

    

47 Saya mengatakan pada pacar bahwa tidak 
akan bersedia melakukan hubungan seks 
pacar jika saya memang tidak menghendaki 

    

48 Saya menuruti keinginan pacar untuk 
melakukan hubungan seks  

    

 
 

 

 



Tabel 2 
Sebaran Nomor Item  

Skala Aspirasi pada Perilaku Seksual Pranikah Remaja Putri 
 

Favourable Unfavourable Bentuk 
Perilaku

Aspek  
Asertivitas 

A B C A B C 

Jml 

Pengetahuan akan 
hak-hak manusia 

1,25 9,33 17,41 6,30 14,38 22,46 12 

Ekspresi emosi 5,29 13,37 21,45 2,26 10,34 18,42 12 
Respon yang wajar 
dan sesuai 

3,27 11,35 19,43 8,32 16,40 24,48 12 

Kebebasan 
berpendapat dan 
memberikan respon 

7,31 15,39 23,47 4,28 12,36 20,44 12 

Jumlah  8 8 8 8 8 8 48 
Keterangan : 
A : Berciuman 
B : Bereksplorasi daerah genital 
C : Bersenggama 
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