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PETUNJUK PENGISIAN 
 

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

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Jawablah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewati. 

3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi 

dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 

4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 

memberi tanda “silang” (X). 

SS : Sangat Sering melakukan dengan pernyataan yang ada. 

S : Sering melakukan dengan pernyataan yang ada. 

J : Jarang melakukan dengan pernyataan yang ada. 

TP : Tidak pernah melakukan dengan pernyataan yang ada. 

5. Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah diberi tanda 

(X) semua. 

6. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan Anda ingin 

mengganti dengan jawaban yang lain, maka Anda dapat langsung mencoret 

dengan memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan jawaban yang 

salah dan memberikan tanda silang (X) pada pilihan Anda yang benar atau yang 

baru. Contoh :  SS S J TP 

SS S J TP 

 

 

 

 

 

#### Selamat Mengerjakan #### 



PETUNJUK PENGISIAN 
 

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

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Jawablah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewati. 

3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi 

dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 

4. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 

memberi tanda “silang” (X). 

SS : Sangat Setuju dengan pernyataan yang ada. 

S : Setuju dengan pernyataan yang ada. 

TS : Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada. 

STS : Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada. 

5. Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah diberi tanda 

(X) semua. 

6. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan Anda ingin 

mengganti dengan jawaban yang lain, maka Anda dapat langsung mencoret 

dengan memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan jawaban yang 

salah dan memberikan tanda silang (X) pada pilihan Anda yang benar atau yang 

baru. Contoh :  SS S TS STS 

SS S TS STS 

 

 

 

 

 

#### Selamat Mengerjakan ####



SKALA PELECEHAN SEKSUAL 

A. Verbal 

Berupa ucapan seperti pernyataan-pernyataan yang dirasakan sebagai 

penghinaan, lelucon yang bersifat menghina, bahasa yang bersifat mengancam 

dan cabul, hal-hal yang menyinggung perasaan yang bersifat merendahkan 

misalnya gambar-gambar porno, lencana, atau lukisan-lukisan grafis. 

Favorabel : 

1. Saya berbicara tentang hal-hal yang berbau seks kepada teman wanita.   1 

2. Saya memberi komentar tentang keindahan tubuh wanita.     5 

3. Saya menunjukkan gambar porno kepada teman wanita.   9 

4. Jika ada wanita yang kelihatan belahan dada / payudaranya, saya 

menyindirnya.     13 

5. Saya mengajak bergurau kepada teman wanita tentang seputar seksualitas.   

17 

Unfavorabel : 

1. Saya tidak memajang gambar porno yang menampakkan tubuh wanita.   2 

2. Mengejek pantat wanita, tidak saya lakukan.    6 

3. Saya tidak menanyakan hal-hal porno kepada teman wanita.       10 

4. Saya menghindari mengolok-olok kelemahan teman wanita.    14 

5. Saya tidak membujuk teman wanita untuk berkencan.     18 

 

B. Non-verbal atau gerakan fisik. 

Jenis-jenis perilaku tersebut adalah rabaan, cubitan, tindakan intimidasi 

atau yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh). 

Favorabel : 

1. Saya menggelitik pinggang teman wanita.       3 

2. Meskipun teman wanita merasa tidak nyaman jika digandeng tangannya, 

saya tetap melakukannya.     7 

3. Saya menyiuli wanita yang seksi.      11 

4. Saya mencolek pantat teman wanita.       15 

5. Saya iseng-iseng menabrak wanita agar mengenai bagian tubuhnya.    19 



Unfavorabel : 

1. Meskipun saya suka dengan teman wanita, namun saya tidak mengedipi 

mata.     4 

2. Saya enggan menepuk paha teman wanita.     8 

3. Meskipun saya merasa cukup dekat dengan teman wanita, tetapi saya tidak 

merangkulnya saat sedang berjalan.     12 

4. Saya tidak mencubit pipi teman wanita.    16 

5. Saya tidak memandangi tubuh wanita dari ujung rambut sampai kaki.      20 



 
NO PERNYATAAN SS S J TP 
1 Saya berbicara tentang hal-hal yang berbau seks kepada 

teman wanita. 
    

2 Saya tidak memajang gambar porno yang 
menampakkan tubuh wanita. 

    

3 Saya menggelitik pinggang teman wanita.     
4 Meskipun saya suka dengan teman wanita, namun saya 

tidak mengedipi mata. 
    

5 Saya memberi komentar tentang keindahan tubuh 
wanita. 

    

6 Mengejek pantat wanita, tidak saya lakukan.     
7 Meskipun teman wanita merasa tidak nyaman jika 

digandeng tangannya, saya tetap melakukannya. 
    

8 Saya enggan menepuk paha teman wanita.     
9 Saya menunjukkan gambar porno kepada teman wanita.     
10 Saya tidak menanyakan hal-hal porno kepada teman 

wanita. 
    

11 Saya menyiuli wanita yang seksi.     
12 Meskipun saya merasa cukup dekat dengan teman 

wanita, tetapi saya tidak merangkulnya saat sedang 
berjalan. 

    

13 Jika ada wanita yang kelihatan belahan dada / 
payudaranya, saya menyindirnya. 

    

14 Saya menghindari mengolok-olok kelemahan teman 
wanita. 

    

15 Saya mencolek pantat teman wanita.     
16 Saya tidak mencubit pipi teman wanita.     
17 Saya mengajak bergurau kepada teman wanita tentang 

seputar seksualitas. 
    

18 Saya tidak membujuk teman wanita untuk berkencan.     
19 Saya iseng-iseng menabrak wanita agar mengenai 

bagian tubuhnya. 
    

20 Saya tidak memandangi tubuh wanita dari ujung rambut 
sampai kaki. 

    

THANK YOU 



SKALA SIKAP TERHADAP DISKRIMINASI GENDER 

 

A. Tipe diskriminasi gender secara sosial, yaitu wanita masih dianggap memiliki 

kemampuan fisik dan intelektual yang lebih rendah serta kurang berkompeten 

dibandingkan pria, sehingga perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan 

yang terlalu tinggi. 

1. Kognisi 

Favorabel : 

a. Wanita adalah kaum yang lemah bila dibanding pria.    1 

b. Tugas wanita adalah melayani suami / pria.    13 

c. Menurut saya wanita adalah orang ke-dua dalam rumah tangga.     25 

Unfavorabel : 

a. Wanita juga memiliki kemampuan seperti pria.    2 

b. Perempuan berhak untuk memperoleh jenjang pendidikan yang tinggi.    

14 

c. Saya mendukung kesetaraan hak antara wanita dan pria.       26 

2. Afeksi 

Favorabel : 

a. Saya lebih senang jika wanita tidak membantah pendapat pria.      3 

b. Saya bangga karena dapat mengalahkan kemampuan wanita.   15 

c. Jika ada wanita yang menjadi pemimpin, saya merasa tidak nyaman.   27 

Unfavorabel : 

a. Meskipun ada wanita yang memiliki prestasi lebih unggul, saya merasa 

tidak tersaingi.     4 

b. Jika ada mahasiswi mendapatkan penghargaan, saya ikut bangga.    16 

c. Saya tidak marah jika kemampuan saya tersaingi oleh teman wanita.    28 

3. Konasi 

Favorabel : 

a. Saya tidak akan memberi kesempatan kepada wanita untuk menjadi 

pemimpin.       5 

b. Saya ingin memiliki pacar dengan jenjang pendidikan lebih rendah dari 

pada saya.      17 



c. Saya akan berusaha agar kemampuan saya tidak terkalahkan oleh wanita.   

29 

Unfavorabel : 

a. Saya tetap menghargai pendapat teman, meskipun yang mengutarakan 

adalah wanita.      6 

b. Jika ada teman wanita yang ingin melanjutkan sekolah, saya akan 

mendukungnya.      18 

c. Saya tidak membeda-bedakan antara kemampuan pria dan wanita.     30 

 

B. Tipe diskriminasi gender secara akses sumber daya, yaitu wanita masih 

dianggap tidak dapat mengerjakan pekerjaan laki-laki, kurang memiliki ambisi, 

wanita yang bekerja ternyata setelah pulang ke rumah justru tidak semakin 

terampil, dan tidak dapat menjadi manajer yang baik, serta tidak ada gunanya 

wanita bekerja karena mereka akan meninggalkan pekerjaan tersebut lantaran 

melahirkan anak. 

1. Kognisi 

Favorabel : 

a. Wanita tidak terampil bekerja mencari uang dibanding dengan pria.    7 

b. Istri lebih baik mejadi ibu rumah tangga.     19 

c. Wanita kurang berambisi dalam bekerja.    31 

Unfavorabel : 

a. Pria juga harus menghargai pemimpin yang berjenis kelamin perempuan.      

8 

b. Menurut saya wanita juga memiliki kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan pria.      20 

c. Kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya.      32 

2. Afeksi 

Favorabel : 

a. Saya senang jika kedudukan saya lebih tinggi dari pada perempuan.    9 

b. Mengalahkan kemampuan wanita merupakan kebanggaan tersendiri bagi 

saya.    21 



c. Saya sedih jika ada wanita yang dapat mengungguli ketrampilan saya.    

33 

Unfavorabel : 

a. Dalam berumah tangga nanti, saya juga bangga jika istri saya berkarir 

dalam pekerjaan.     10 

b. Saya merasa senang terhadap perempuan yang terampil bekerja seperti 

pria.     22 

c. Dalam berumah tangga nanti, saya merasa nyaman jika istri saya bekerja 

karena dapat menambah penghasilan keluarga.     34 

3. Konasi 

Favorabel : 

a. Saya enggan dikepalai oleh wanita dalam pekerjaan saya.      11 

b. Saya tidak ingin istri saya nanti memiliki status jabatan lebih tinggi dari 

saya.       23 

c. Saya malas bekerja sama dengan wanita karena lebih emosional.     35 

Unfavorabel : 

a. Jika berumah tangga nanti, saya akan memberi ijin kepada istri untuk 

mengembangkan karirnya.    12 

b. Saya akan memberi kesempatan pada wanita yang ingin bekerja.       24 

c. Saya mendukung pemimpin wanita kalau memang dirinya mampu.     36 



 
NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Wanita adalah kaum yang lemah bila dibanding pria.     
2 Wanita juga memiliki kemampuan seperti pria.     
3 Saya lebih senang jika wanita tidak membantah 

pendapat pria. 
    

4 Meskipun ada wanita yang memiliki prestasi lebih 
unggul, saya merasa tidak tersaingi. 

    

5 Saya tidak akan memberi kesempatan kepada wanita 
untuk menjadi pemimpin. 

    

6 Saya tetap menghargai pendapat teman, meskipun yang 
mengutarakan adalah wanita. 

    

7 Wanita tidak terampil bekerja mencari uang dibanding 
dengan pria. 

    

8 Pria juga harus menghargai pemimpin yang berjenis 
kelamin perempuan. 

    

9 Saya senang jika kedudukan saya lebih tinggi dari pada 
perempuan. 

    

10 Dalam berumah tangga nanti, saya juga bangga jika istri 
saya berkarir dalam pekerjaan. 

    

11 Saya enggan dikepalai oleh wanita dalam pekerjaan 
saya. 

    

12 Jika berumah tangga nanti, saya akan memberi ijin 
kepada istri untuk mengembangkan karirnya. 

    

13 Tugas wanita adalah melayani suami / pria.     
14 Perempuan berhak untuk memperoleh jenjang 

pendidikan yang tinggi. 
    

15 Saya bangga karena dapat mengalahkan kemampuan 
wanita. 

    

16 Jika ada mahasiswi mendapatkan penghargaan, saya 
ikut bangga. 

    

17 Saya ingin memiliki pacar dengan jenjang pendidikan 
lebih rendah dari pada saya. 

    

18 Jika ada teman wanita yang ingin melanjutkan sekolah, 
saya akan mendukungnya. 

    

19 Istri lebih baik mejadi ibu rumah tangga.     
20 Menurut saya wanita juga memiliki kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan pria. 
    

21 Mengalahkan kemampuan wanita merupakan 
kebanggaan tersendiri bagi saya. 

    

22 Saya merasa senang terhadap perempuan yang terampil 
bekerja seperti pria. 

    

23 Saya tidak ingin istri saya nanti memiliki status jabatan 
lebih tinggi dari saya. 

    

24 Saya akan memberi kesempatan pada wanita yang ingin 
bekerja. 

    

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN SS S TS STS
25 Menurut saya wanita adalah orang ke-dua dalam rumah 

tangga. 
    

26 Saya mendukung kesetaraan hak antara wanita dan pria.     
27 Jika ada wanita yang menjadi pemimpin, saya merasa 

tidak nyaman. 
    

28 Saya tidak marah jika kemampuan saya tersaingi oleh 
teman wanita. 

    

29 Saya akan berusaha agar kemampuan saya tidak 
terkalahkan oleh wanita. 

    

30 Saya tidak membeda-bedakan antara kemampuan pria 
dan wanita. 

    

31 Wanita kurang berambisi dalam bekerja.     
32 Kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh jenis 

kelaminnya. 
    

33 Saya sedih jika ada wanita yang dapat mengungguli 
ketrampilan saya. 

    

34 Dalam berumah tangga nanti, saya merasa nyaman jika 
istri saya bekerja karena dapat menambah penghasilan 
keluarga. 

    

35 Saya malas bekerja sama dengan wanita karena lebih 
emosional. 

    

36 Saya mendukung pemimpin wanita kalau memang 
dirinya mampu. 

    

THANK YOU 
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