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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.1. Persiapan  

4.1.1.   Orientasi Kancah 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu peneliti 

menentukan kancah atau tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap hubungan antara pola asuh otoriter orangtua dengan kendali perilaku 

seksual remaja yang dilaksanakan di dua lokasi mall di kota Semarang yaitu Mall 

Paragon dan kawasan Mall Citraland yang berada dipusat kota Semarang. Mall 

Paragon yang merupakan mall dengan mengusung konsep “one stop destination” 

dimana mall ini merupakan penggabungan dari pusat perbelanjaan modern, 

tempat rekreasi keluarga, dan hotel yang mulai beroprasi pada tanggal 22 April 

2010 sampai sekarang yang beralamat di jalan Pemuda 118, Semarang, Jawa 

Tengah. 

 Selanjutnya mall Ciputra yang lebih sering disebut dengan mall Citraland 

merupakan pusat perbelanjaan yang juga memiliki tempat rekreasi keluarga dan 

hotel di kota Semarang yang mulai beroprasi pada tanggal 12 Desember 1993 

sampai sekarang. Mall Citraland yang juga memiliki hotel di atas bangunannya 

adalah Hotel Ciputra, yang beralamat di jalan Simpang Lima No 1, Pekunden, 

Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.  

Saat ini Mall Paragon dan Mall Citraland sendiri termasuk dua mall yang 

paling diminati atau paling sering dikunjungi oleh para  remaja yang berada di kota 

Semarang sehingga peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada kedua 

tempat tersebut. Karakteristik subjek pada penelitian ini adalah remaja yang 

berada di kota Semarang dan tinggal bersama orangtua dengan batasan umur 

antara 11 sampai 24 tahun.  
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Responden pada penelitian ini berjumlah 132 orang, merupakan remaja 

yang berada di Mall Paragon dan Mall Citraland di kota Semarang dan tinggal 

bersama orangtua. Pertimbangan peneliti melakukan penelitian pada Mall 

Paragon dan Mall Citraland antara lain :  

1. Peneliti sebelumnya telah mengamati aktivitas para remaja pada kedua 

Mall tersebut dimana banyak dari para remaja yang berpacaran di Mall 

dan melakukan aktivitas seksual seperti bergandengan tangan, 

berpelukan, mencium pipi, serta berciuman di Mall.  

2. Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang berhubungan 

dengan “Pola Asuh Otoriter Orangtua dengan Kendali Perilaku Seksual 

Remaja” belum pernah dilakukan sebelumnya di Mall Paragon dan Mall 

Citraland. 

3. Kawasan mall Paragon dan mall Citraland lebih sering dikunjungi oleh 

para remaja yang berada di kota Semarang, sehingga mempermudah 

peneliti untuk mendapatkan subjek penelitian. 

4. Peneliti mengetahui dan memahami lokasi penelitian sehingga 

mempermudah penelitian. 

4.1.2.   Persiapan Pengumpulan Data Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti telah menentukan subjek penelitian 

sebelumnya yaitu remaja 11-24 tahun yang berada di kota Semarang dan tinggal 

bersama orangtua, selanjutnya peneliti melakukan penyusunan alat ukur atau 

skala. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu 

skala pola asuh otoriter orangtua dan skala kendali perilaku seksual. Skala pola 

asuh otoriter orangtua untuk mengungkap otoriter.  
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Sedangkan skala kendali perilaku seksual untuk mengungkap apakah 

subjek memiliki kendali perilaku seksual. Penyusunan skala diawali dengan 

menentukan aspek atau indikator yang disusun berdasarkan teori dari pola asuh 

otoriter orangtua dan kendali perilaku seksual. Penyusunan dari masing - masing 

skala dijelaskan sebagai berikut : 

1. Skala Kendali Perilaku Seksual 

Skala kendali perilaku seksual disusun berdasarkan aspek dari 

kendali perilaku seksual dimana aspek tersebut disusun berdasarkan bentuk 

dari perilaku seksual yang dihubungkan dengan aspek dari kendali perilaku. 

Bentuk dari perilaku seksual yang meliputi kissing, necking, petting, dan 

intercourse. Sementara aspek kendali perilaku seksual meliputi kemampuan 

mengendalikan perilaku, kemampuan mengendalikan stimulus, kemampuan 

memperoleh informasi, kemampuan melakukan penilaian, serta kemampuan 

untuk mengendalikan keputusan.  

Skala kendali perilaku seksual tersebut terdiri dari item favorable saja 

dengan item secara keseluruhan berjumlah 40. Sebaran item pada skala 

kendali perilaku seksual dapat dilihat pada tabel 4.01. berikut. 
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Tabel 4.01. Sebaran Item Skala Kendali Perilaku Seksual 

Aspek perilaku 

kendali seksual 

Bentuk-bentuk perilaku seksual  

Jumlah Item Kissing  Necking Petting intercourse 

Kemampuan 

mengendalikan 

perilaku 

 

1, 21 

 

6, 26 

 

 

3, 23 

 

 

8, 29 

 

 

8 

Kemampuan 

mengendalikan 

stimulus 

 

10, 27 

 

2, 22 

 

15, 31 

 

18, 24 

 

8 

Kemampuan 

memperoleh 

informasi 

 

7, 32 

 

13, 39 

 

9, 34 

 

4, 37 

 

8 

Kemampuan 

mengendalikan 

penilaian 

 

5, 25 

 

14, 30 

 

17, 28 

 

12, 36 

 

8 

Kemampuan 

mengendalikan 

keputusan 

 

16, 35 

 

11, 33 

 

19, 38 

 

20, 40 

 

8 

Total 10 10 10 10 40 

 

2. Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

Skala pola asuh otoriter orangtua disusun berdasarkan ciri – ciri dari 

pola asuh otoriter yang diterapkan oleh orangtua dan diterima oleh remaja. 

Adapun ciri dari pola asuh otoriter orangtua antara lain orangtua kurang peka 

dalam memenuhi kebutuhan anak, adanya kesenjangan antara hubungan 

orangtua dan anak, hampir setiap saat anak ditekan dan dimarahi, serta 

anak merasa terancam dan tidak di sayang. 

Pada skala pola asuh otoriter orangtua ini mempunyai empat pilihan 

jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat 

tidak sesuai (STS). Jumlah item secara keseluruhan adalah 16 item 

favourable. Sebaran item skala pola asuh otoriter orangtua dapat dilihat pada 

tabel 4.02. berikut. 
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Tabel 4.02. Sebaran Nomor Item Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

 

Setelah peneliti menyusun skala langkah selanjutnya yang dilakukan 

sebelum memulai sebuah penelitian salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah 

mengajukan surat ijin untuk melakukan penelitian pada instansi terkait. Oleh 

karena itu peneliti mengajukan permohonan ijin surat keterangan penelitian 

kepada Ketua Program Studi Sarjana Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

Surat keterangan penelitian yang diajukan oleh peneliti dikeluarkan dan 

disetujui oleh Ketua Program Studi Sarjana Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang untuk dua tempat yaitu Mall Paragon dan Mall 

Citraland. Surat keterangan penelitian yang dikeluarkan tersebut ditujukan untuk 

menjelaskan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian yang dilaksanakan di 

dua lokasi. Surat keterangan penelitian tersebut untuk Mall Paragon dengan 

nomor 1412/B.7.3/FP/III/2018, sedangkan surat keterangan penelitian untuk Mall 

Citraland dengan nomor 1413/B.7.3/FP/III/2018. Setelah keluarnya kedua surat 

keterangan penelitian pada tanggal 28 Maret 2019 barulah peneliti melakukan 

penelitian pada Mall Paragon dan Mall Citraland Semarang. Selain menggunakan 

surat keterangan penelitian, peneliti juga menggunakan Informed Consent pada 

setiap skala yang diberikan kepada subjek. 

Ciri-ciri Pola Asuh Otoriter                            Sebaran 

Item 

Orangtua kurang peka dalam 

memenuhi kebutuhan anak 

                    2, 9, 10, 12 

 

Adanya kesenjangan antara 

hubungan orang tua dengan anak 

                    3, 6, 14, 16 

Hampir dalam setiap saat anak 

ditekan dan dimarahi 

                    1, 7, 13, 15 

Anak merasa terancam dan tidak 

disayang 

                   4, 5, 8, 11 

 

Total                     16 
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Pada penelitian ini peneliti juga mempersiapkan asisten untuk membantu 

peneliti dalam mengambil data di kedua lokasi mall tersebut. Peneliti memilih salah 

seorang teman peneliti untuk menjadi asisten dalam penelitian ini. Alasan memilih 

orang tersebut menjadi asisten karena orang tersebut mengetahui serta mengerti 

tentang penelitian yang peneliti lakukan sehingga akan lebih mudah saat menjadi 

asisten. Peneliti tidak perlu menjelaskan secara detail kepada asisten peneliti 

karena asisten tersebut mengetahui penelitian yang dilakukan. Selain itu peneliti 

juga mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam pengambilan data 

penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bolpoin dan Papan 

Lembar Jawaban Komputer (LJK). Peneliti menyediakan Bolpoin dan Papan LJK 

untuk mempermudah subjek dalam mengisi skala karena peneliti mengambil 

lokasi penelitian di Mall yang tidak disediakan meja sehingga penggunakan Papan 

LJK akan mempermudah peneliti serta asisten peneliti dalam mengambil data. 

4.2. Pengumpulan Data 

4.2.1.   Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum melakukan sebuah penelitian dilakukan uji coba alat ukur untuk 

mengetahui apakah alat ukur tersebut dapat dipergunakan dengan baik. Peneliti 

melakukan study awal dengan melakukan uji coba bahasa terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah pernyataan pada skala yang telah dibuat dapat dipahami oleh 

subjek. Uji bahasa bahasa dilakukan pada tanggal 22 Maret 2019 di Mall Paragon 

dan pada tanggal 23 Maret 2019 di Mall Citraland.  

Peneliti mencari lima orang remaja pada masing-masing mall untuk 

mengisi kedua skala yaitu skala pola asuh otoriter orangtua dan skala kendali 

perilaku seksual remaja. 
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Selain mengisi skala tersebut sepuluh orang subjek tersebut juga diminta 

untuk memberikan keterangan terkait skala tersebut apakah pada pernyataan 

masing-masing skala tersebut masih terdapat kata atau bahasa yang salah atau 

susah untuk dipahami. Peneliti menyediakan lebar keterangan yang dilampirkan 

bersamaan dengan skala yang diberikan kepada subjek. Pada lembar keterangan 

yang telah disediakan subjek memberikan penjelasan tentang pernyataan pada 

nomor berapa yang masih sulit untuk dipahami dan bahasa apa yang perlu di ganti 

agar lebih mudah dipahami.  

Hasil dari uji coba bahasa terdapat pernyataan serta bahasa yang perlu 

diganti dan diperbaiki agar lebih mudah dipahami. Pernyataan dan bahasa yang 

perlu diganti dan diperbaiki pada skala pola asuh otoriter orangtua dapat dilihat 

pada tabel 4.03. berikut ini. 

Tabel 4.03. Study Awal Uji Coba Bahasa Skala Pola Asuh Otoriter Orangtua 

 
Selanjutnya melakukan uji coba bahasa pada skala kedua hasil uji coba 

bahasa untuk skala kendali perilaku seksual remaja dapat dilihat pada tabel 4.04. 

berikut ini : 

 

 
 

Nomor  
Pernyataan 

Keterangan Dari  Menjadi  

 
2 

Penggantian 
kalimat 

pernyataan 

Ketika saya ada 
kebutuhan orang tua 

saya menyepelekannya 

Ketika saya ada 
kebutukan untuk 

keperluan sekolah, 
orang tua saya 

menyepelekannya 
 
5 

Perbaikan typo 
kalimat 

pernyataan 

Dirumah saya sering 
dibansingkan dengan 
orang lian yang lebih 

baik dari saya 

Dirumah saya sering 
dibandingkan dengan 
orang lain yang lebih 

baik dari saya 
 

16 
Perbaikan typo 

kalimat 
pernyataan 

Saya sudah melakukan 
yang terbaik, tapi orang 

tua saya masih 
mengganggap saya 

salah 

Saya sudah melakukan 
yang terbaik tetapi 

orang tua saya masih 
menganggap saya 

salah 
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Tabel 4.04. Study Awal Uji Coba Bahasa Skala Kendali Perilaku Seksual Remaja 

 

 

 

Nomor  
Pernyataan 

Keterangan Dari  Menjadi  

 
1 

Penggantian 
kalimat 

pernyataan 

Saya tidak mudah tergoda 
untuk berciuman dengan pacar 

saya 

Saya dapat menahan diri 
ketika ada keinginan untuk 
berciuman dengan pacar 

saya 
 
7 

Penambahan 
kalimat 

pernyataan 

Saya mencari informasi 
tentang berciuman 

Saya mencari tahu 
informasi tentang kissing 

atau berciuman 
 
9 

Penambahan 
kalimat 

pernyataan 

Saya mencari tau informasi 
tentang petting atau meraba 

Saya mencari tahu 
informasi tentang aktivitas 
grepe atau meraba bagian 

sensitif 
 

15 
 

Penggantian 
kalimat 

pernyataan 

Saya meminta atau diminta 
pacar untuk tidak 

menggunakan pakaian yang 
terlalu ketat agar tidak ada 
keinginan untuk meraba 

Saya meminta atau 
diminta pasangan untuk 

tidak menggunakan 
pakaian terlalu ketat dan 
terbuka agar tidak ada 
keinginan untuk grepe 

atau merba bagian sensitif 
 

17 
Penggantian 

kalimat 
pernyataan 

Meraba bagian sensitif hanya 
akan membuat terangsang dan 

akan mengarah keperilaku 
yang lebih berani lagi 

Grepe atau meraba 
bagian sensitif hanya akan 
membuat terangsang dan 
termasuk perilaku yang 

melanggar norma 
 

19 
Penggantian 

kalimat 
pernyataan 

Saya menolak untuk meraba 
atau diraba dibagian sensitif 

karena termasuk perilaku 
seksual 

Saya tidak akan 
melakukan grepe atau 
meraba bagian sensitif 

karena termasuk aktivitas 
seksual 

 
23 

Penggantian 
kalimat 

pernyataan 

Saat ada keinginan untuk 
meraba saya mencari tempat 

yang lebih ramai agar 
keinginan tersebut hilang 

Saat ada keinginan untuk 
grepe atau meraba bagian 
sensitif saya mengalihkan 

dengan bermain 
handphone 

 
28 

Penggantian 
kalimat 

pernyataan 

Meraba bagian sensitif seperti 
alat kelamin atau payudara 
merupakan perilaku seksual 

Grepe atau meraba 
bagian sensitif menurut 
saya termasuk aktivitas 

seksual 
 

31 
 

Penggantian 
kalimat 

pernyataan 

Saat bersama pacar saya 
menghindari tempat sepi agar 
tidak ada kesempatan untuk 

meraba atau diraba 

Saat bersama pacar saya 
menghindari tempat sepi 

agar tidak ada 
kesempatan untuk grepe 

atau meraba bagian 
sensitif 

 
38 

Penggantian 
kalimat 

pernyataan 

Meraba bagian sensitif seperti 
alat kelamin dan payudara 
hanya akan saya lakukan 

ketika saya sudah menikah 

Grepe atau meraba 
bagian sensitif hanya akan 

saya lakukan dengan 
pasangan ketika saya 

sudah menikah 
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4.2.2. Pengumpulan Data Penelitian 

Setelah melakukan uji coba bahasa selanjutnya peneliti melakukan 

penelitian pada tanggal 28 Maret 2019 – 06 April 2019. Peneliti menggunakan 

sistem try out terpakai dengan subjek sebanyak 132 responden. Try out terpakai 

merupakan pengambilan data yang hanya dilakukan satu kali yang digunakan 

untuk uji validitas dan uji reliabilitas serta digunakan sebagai data penelitian. 

Alasan peneliti menggunakan try out terpakai adalah memang ada kemungkinan 

seorang subjek mengisi kembali data untuk try out dan penelitian ini karena 

banyaknya anggota populasi. Pada peneliian ini untuk menghilangkan 

kemungkinan subjek yang sama mengisi kembali, maka digunakan lah try out 

terpakai pada penelitian ini yang mana pengambilan data yang hanya dilakukan 

satu kali saja untuk menghindari subjek yang sama mengisi kembali. 

Peneliti mulai melakukan penelitian pada tanggal 30 Maret 2019 yang 

dilakukan di Mall Paragon. Peneliti tiba di lokasi penelitian pada pukul 15.30 

dimana setelah sampai di lokasi peneliti bersama dengan asisten peneliti 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengambil data 

penelitian. Peneliti kembali menjelaskan kepada asisten peneliti bagaimana dalam 

pengambilan data dalam penelitian ini. 

Pada penelitian yang dilakukan di Mall Paragon peneliti membawa 100 

eksemplar skala yang dibagi menjadi dua sehingga peneliti membawa 50 

eksemplar dan asisten peneliti juga membawa 50 eksemplar yang mana skala 

tersebut akan dibagikan kepada subjek. Setelah semua siap peneliti beserta 

asisten peneliti mulai melakukan penelitian pada pukul 17.00 – pukul 19.00. Skala 

diberikan kepada subjek yang merada di Mall Paragon baik berjenis kelamin laki-
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laki maupun perempuan yang peneliti beserta asisten temui baik sengaja ataupun 

tidak sengaja di Mall Paragon.  

Setelah peneliti atau asisten peneliti memberikan skala kepada subjek, 

peneliti beserta asisten peneliti selalu memberikan instruksi tambahan secara 

verbal kepada subjek bahwa “jika mbak atau mas tidak tinggal bersama orangtua 

dimohon untuk memberikan tanda ceklist di pojok kanan atas pada lembar 

pertama”. Dimana pada lembar pertama skala tersebut terdapat Informed Consent 

yang menjelaskan bahwa orang tersebut bersedia menjadi subjek pada penelitian 

ini, serta terdapat pernyataan bahwa subjek tinggal bersama orang tua.  

Subjek yang tidak tinggal bersama orangtua tetap akan dipersilahkan untuk 

mengisi skala tersebut dengan catatan subjek memberikan tanda ceklist di pojok 

kanan atas pada lembar Informed Consent, sehingga peneliti beserta asisten 

peneliti mengatahui bahwa subjek tersebut tidak tinggal bersama orang tua. 

Selanjutnya peneliti kembali melakukan penelitian di lokasi yang kedua yaitu Mall 

Citraland pada tanggal 31 Maret 2019. Peneliti beserta asisten peneliti tiba di lokasi 

pengambilan data pada pukul 13.00, seperti pengambilan data sebelumnya 

peneliti beserta asisten peneliti melakukan persiapan sebelum melakukan 

pengambilan data.  

Setelah semua siap peneliti beserta asisten peneliti mulai melakukan 

penelitian pada pukul 15.00 – pukul 18.00. Peneliti beserta asisten peneliti juga 

memberikan instruksi tambahan secara verbal seperti pengambilan data 

sebelumnya, dimana subjek yang tidak tinggal bersama orang tua dimohon untuk 

memberikan tanda ceklis pada pojok kanan atas lembar Informed Consent . Pada 

lokasi kedua pengambilan data ini peneliti kembali membawa 100 eksemplar skala 

yang dibagi menjadi dua untuk peneliti dan untuk asisten peneliti. Pada 
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pengambilan data yang dilakukan di kedua mall tersebut peneliti serta asisten 

peneliti memberikan skala yang di sertai dengan pulpen dan papan LJK.  

Pemberian skala yang disertai pulpen dan papan LJK dilakukan mengingat 

lokasi pengambilan data di mall untuk menghindari kesulitan subjek dalam mengisi  

lembar skala yang telah diberikan.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode pengambilan data Incidental Sampling. Dimana teknik tersebut merupakan 

teknik  pengambilan data yang dilakukan secara kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan dijumpai oleh peneliti atau asisten peneliti serta dipandang 

memiliki keriteria yang cocok dapat digunakan sebagai sampel.  

Pada penelitian ini peneliti mendapat 132 responden jumlah keseluruhan 

responden yang didapat tersebar di kedua mall. Jumlah responden yang berasal 

dari Mall Paragon sebanyak 47 orang dan jumlah responden yang berasal dari 

Mall Citraland sebanyak 85 orang. Peneliti membagikan 200 eksemplar skala pada 

kedua lokasi penelitian tersebut, dimana pada masing-masing lokasi disebarkan 

100 eksemplar skala yang dibagi menjadi dua dan disebarkan oleh peneliti dan 

juga asisten peneliti.  Hasil dari penyebaran skala yang dilakukan tersebut tidak 

semuanya dapat dipakai menjadi data penelitian.  

Pada skala yang telah disebarkan tersebut terdapat skala yang tidak dapat 

dimasukan sebagai data penelitian karena terdapat subjek yang tidak tinggal 

bersama orangtua serta subjek yang mengisi dengan jawaban sama. Keterangan 

pengambilan data pada kedua mall tersebut dapat dilihat pada tabel 4.05. berikut 

ini : 
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Tabel 4.05. Keterangan Jumlah Subjek Pengambilan Data Penelitian 

Lokasi 

Pengambilan 

Data 

Jumlah Sebaran 

Skala 

Tidak Tinggal 

Bersama 

Orangtua 

Mengisi Dengan 

Jawaban Sama 

Dipergunakan 

Sebagai Data 

Penelitian 

Mall Paragon 100 38 15 47 

Mall Citraland 100 11 4 85 

Total  200 49 19 132 

 

Data yang sudah didapat kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya untuk 

mengetahui bahwa alat ukur yang telah digunakan tersebut sudah valid dan 

reliabel. Perhitungan validitas item pada skala Pola Asuh Otoriter Orangtua dan 

Kendali Perilaku Seksual pada Remaja menggunakan teknik Product Moment 

yang selanjutnya dilakukan korelasi dengan Part Whole. Sedangkan perhitungan 

reliabilitasnya menggunakan teknik analisis Alpha Cronbach. Pada penelitian ini 

perhitungan data dianalisis menggunakan bantuan program Statistical Package for 

Social Science 16.0 for Windows. Hasil dari analisis validitas dan reliabilitas alat 

ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Uji Validitas  

Item dikatakan valid apabila korelasi item total lebih dari 0,300 dimana 

menurut Cornbach dalam Azwar (2015) koefisien validitas yang dianggap baik jika 

di atas 0,300. Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala pola asuh 

otoriter orangtua dengan total 16 item diperoleh hasil koefisien validitas antara 

0,614 – 0,802.  Dengan demikian pada 16 item tersebut tidak terdapat item yang 

gugur. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran C-1. 

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan validitas untuk skala kendali 

perilaku seksual remaja dengan total item sebanyak 40 diperoleh hasil dimana 

tidak terdapat item gugur pada skala tersebut. 
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Sehingga pada skala kendali perilaku seksual pada remaja terdapat 40 

item valid dengan koefisien validitas antara 0,357 – 0,675. Perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran C-2. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada penelitian ini dengan menggunakan teknik Alpha 

Cornbach dimana hasil untuk skala kendali perilaku seksual pada remaja 0,945. 

Sedangkan uji reliabilitas untuk skala pola asuh otoriter orangtua diperoleh hasil 

sebesar 0,943. Artinya kedua skala tersebut reliabel dalam mengatur pola asuh 

otoriter orangtua dan kendali perilaku seksual pada remaja. Hasil dari perhitungan 

reliabilitas pada skala pola asuh otoriter orangtua dapat dilihat pada lampiran C-1, 

sedangkan hasil perhitungan pada skala kendali perilaku seksual pada remaja 

dapat dilihat pada lampiran C-2. 

  


