
Nomer : 
Semester : 

 
Dengan hormat, 

Disela-sela kesibukan Anda, perkenankanlah saya mohon kesediaan Anda untuk 
mengisi skala yang tersedia. Skala ini dibuat dalam rangka memenuhi kelengkapan dari 
penelitian skripsi yang menjadi tugas akhir guna meraih gelar kesarjanaan Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Semua jawaban dan identitas 
Anda saya jamin kerahasiaannya dan jawaban yang Anda berikan hanya digunakan untuk 
penelitian. 

Hormat Saya, 
 
 

Dewi Anggreani 
 

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

dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 
4. Pada setiap skala ada petunjuk pengisiannya. 
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 ####



ITEM SIKAP TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL 

A. Komponen kognitif, yaitu kepercayaan terhadap jenis-jenis perilaku seperti rabaan, 

cubitan, tindakan yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh), dan 

tingkah laku yang 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. 

1. Verbal 

Favourable : 

a. Berbicara tentang kemolekan tubuh wanita merupakan hal yang wajar 

dilakukan.       1 

b. Wanita tidak akan tersinggung bila ditunjukkan gambar-gambar porno.  13 

Unfavourable : 

a. Seorang gadis boleh menolak jika diajak bercerita mengenai film porno oleh 

teman laki-lakinya.        2 

b. Bergurau tentang organ tubuh vital wanita bisa menyinggung perasaan wanita.   

14 

 

2. Nonverbal atau fisik 
Favourable : 

a. Wanita tidak akan tersinggung bila bagian dari tubuhnya dicolek teman 

prianya.       3 

b. Mencubit bagian tubuh wanita bukan merupakan hal yang aneh.   15 

Unfavourable : 

a. Wanita akan tersinggung bila mendapat kerlingan mata oleh teman pria.  4 

b. Wanita akan merasa tidak nyaman (risih) bila pundaknya dipegang berlama-

lama oleh teman pria.     16 

 



B. Komponen afektif, yaitu perasaan terhadap jenis-jenis perilaku seperti rabaan, 

cubitan, tindakan yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh), dan 

tingkah laku yang 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. 

1. Verbal 

Favourable : 

a. Gurauan tentang hal-hal porno kepada teman wanita merupakan hal yang 

menyenangkan.    5 

b. Pria merasakan sensasi jika memberi komentar seksual kepada teman wanita.    

17 

Unfavourable : 

a. Mengejek bagian tubuh teman wanita merupakan hal yang memalukan.  6 

b. Pria merasa benci bila mendengar seorang dosen pria memberi komentar 

mengenai tubuh mahasiswi.   18 

 

2. Nonverbal atau fisik 
Favourable : 

a. Menggelitik pinggang teman wanita dapat membawa suasana menjadi akrab.  7 

b. Berada di sebelah wanita yang seksi dalam keadaan yang penuh sesak 

merupakan hal yang menyenangkan.    19 

Unfavourable : 

a. Pria tidak merasa senang meskipun mengedipi mata teman wanita.  8 

b. Iseng-iseng menabrak tubuh teman wanita tidak memberikan gairah seksual 

pada pria.       20 

 



C. Komponen konatif, yaitu kecenderungan perilaku terhadap jenis-jenis perilaku 

seperti rabaan, cubitan, tindakan yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak 

senonoh), dan tingkah laku yang 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. 

1. Verbal 

Favourable : 

a. Kalau ada gadis berpakaian seksi yang lewat, saya akan mengomentarinya.    9 

b. Saya tetap mengajak kencan teman wanita meski dia sudah menolak ajakan 

kencan saya.    21 

Unfavourable : 

a. Saya akan menasehati teman yang suka menggoda wanita.   10 

b. Bila mendengar teman saya (laki-laki) mencium pacar secara paksa, saya akan 

menegurnya.     22 

 

2. Nonverbal atau fisik 
Favourable : 

a. Bila bertemu dengan seorang gadis yang seksi, saya akan memandanginya 

lekat-lekat dari ujung kepala hingga ujung kaki.    11 

b. Mencubit paha teman wanita akan saya lakukan saat sedang bercanda 

dengannya.     23 

Unfavourable : 

a. Meskipun ada teman wanita yang berpakaian seksi, namun saya enggan 

menyiuli.    12 

b. Saya tidak akan memeluk teman wanita saya tanpa persetujuannya.  24 



SKALA 1 

Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan memberi tanda 
“silang” (X). 
SS : jika Anda SANGAT SETUJU dengan pernyataan yang ada. 
S : jika Anda SETUJU dengan pernyataan yang ada. 
TS : jika Anda TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang ada. 
STS : jika Anda SANGAT TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang ada. 

 

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

1 Berbicara tentang kemolekan tubuh wanita 
merupakan hal yang wajar dilakukan. SS S TS STS 

2 Seorang gadis boleh menolak jika diajak bercerita 
mengenai film porno oleh teman laki-lakinya. SS S TS STS 

3 Wanita tidak akan tersinggung bila bagian dari 
tubuhnya dicolek teman prianya. SS S TS STS 

4 Wanita akan tersinggung bila mendapat kerlingan 
mata oleh teman pria. SS S TS STS 

5 Gurauan tentang hal-hal porno kepada teman 
wanita merupakan hal yang menyenangkan. SS S TS STS 

6 Mengejek bagian tubuh teman wanita merupakan 
hal yang memalukan. SS S TS STS 

7 Menggelitik pinggang teman wanita dapat 
membawa suasana menjadi akrab. SS S TS STS 

8 Pria tidak merasa senang meskipun mengedipi 
mata teman wanita. SS S TS STS 

9 Kalau ada gadis berpakaian seksi yang lewat, saya 
akan mengomentarinya. SS S TS STS 

10 Saya akan menasehati teman yang suka menggoda 
wanita. SS S TS STS 

11 
Bila bertemu dengan seorang gadis yang seksi, 
saya akan memandanginya lekat-lekat dari ujung 
kepala hingga ujung kaki. 

SS S TS STS 

12 Meskipun ada teman wanita yang berpakaian 
seksi, namun saya enggan menyiuli. SS S TS STS 

13 Wanita tidak akan tersinggung bila ditunjukkan 
gambar-gambar porno. SS S TS STS 

14 Bergurau tentang organ tubuh vital wanita bisa 
menyinggung perasaan wanita. SS S TS STS 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN SS S TS STS 

15 Mencubit bagian tubuh wanita bukan merupakan 
hal yang aneh. SS S TS STS 

16 
Wanita akan merasa tidak nyaman (risih) bila 
pundaknya dipegang berlama-lama oleh teman 
pria. 

SS S TS STS 

17 Pria merasakan sensasi jika memberi komentar 
seksual kepada teman wanita. SS S TS STS 

18 
Pria merasa benci bila mendengar seorang dosen 
pria memberi komentar mengenai tubuh 
mahasiswi. 

SS S TS STS 

19 
Berada di sebelah wanita yang seksi dalam 
keadaan yang penuh sesak merupakan hal yang 
menyenangkan. 

SS S TS STS 

20 Iseng-iseng menabrak tubuh teman wanita tidak 
memberikan gairah seksual pada pria. SS S TS STS 

21 Saya tetap mengajak kencan teman wanita meski 
dia sudah menolak ajakan kencan saya. SS S TS STS 

22 Bila mendengar teman saya (laki-laki) mencium 
pacar secara paksa, saya akan menegurnya. SS S TS STS 

23 Mencubit paha teman wanita akan saya lakukan 
saat sedang bercanda dengannya. SS S TS STS 

24 Saya tidak akan memeluk teman wanita saya tanpa 
persetujuannya. SS S TS STS 

TERIMA KASIH 



ITEM EMPATI 

A. Kehangatan dan kelembutan 

Artinya hangat dalam berinteraksi dan bertutur kata lembut kepada orang lain. 

Favorabel : 

1. Saya menyapa orang lain sebelum dia menyapa saya.   1 

2. Saya berhati-hati saat berbicara kepada orang lain agar tidak melukai perasaannya.   

7 

3. Saya menghindari pertengkaran dengan teman.    13 

4. Saya tidak membuat onar di lingkungan kampus.    19 

Unfavorabel : 

1. Saya tidak mudah memaafkan kesalahan taman.    2 

2. Saat ada orang asing menyapa saya, saya malas membalasnya.    8 

3. Jika ada teman yang bersalah kepada saya, saya akan membentaknya.   14 

4. Saya kurang bisa menjaga sopan santun saat berbicara dengan orang yang lebih 

tua.     20 

 

B. Peduli 

Artinya memberikan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya yang 

membutuhkan bantuan. 

Favorabel : 

1. Saya memberi semangat jika ada orang lain yang putus asa.   3 

2. Saat saudara mengalami musibah, saya memberi perhatian.  9 

3. Ketika teman sedang mengalami masalah, saya membantu.   15 

4. Saya peduli dengan musibah yang dialami orang lain.   21 

Unfavorabel : 

1. Musibah yang menimpa orang lain bukan urusan saya.    4 

2. Menurut saya, membantu orang asing tidak ada manfaatnya.    10 

3. Saat membantu orang lain, saya menghitung untung-ruginya.   16 

4. Saya enggan menghibur teman yang sedang sedih.     22 



C. Pemahaman terhadap orang lain 

Artinya dapat mengenali tanda-tanda emosi, seperti menangis, tertawa, muka yang 

berseri-seri, wajah yang cemberut dan sebagainya. 

Favorabel : 

1. Saya dapat merasakan kesedihan yang dialami orangtua.    5 

2. Saya ikut senang jika ada saudara yang mendapat keberuntungan.    11 

3. Saya bisa memahami cara berpikir orang lain.    17 

4. Jika ada teman yang sedang berkeluh-kesah, saya mau mendengarnya.   23 

Unfavorabel : 

1. Dalam bertindak, saya tidak mempertimbangkan perasaan orang lain.   6 

2. Saya kurang dapat mengerti apa yang diinginkan orangtua.    12 

3. Saya tetap mengajak bercanda meskipun teman saya sedang murung.    18 

4. Perasan saya biasa saja ketika ada orang lain yang sedang bersedih.   24 

 



SKALA 2 
Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan memberi tanda 
“silang” (X). 
SS : jika Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
S : jika Anda SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
TS : jika Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
STS : jika Anda SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang ada. 

 

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

1 Saya menyapa orang lain sebelum dia menyapa 
saya. SS S TS STS 

2 Saya tidak mudah memaafkan kesalahan taman. SS S TS STS 

3 Saya memberi semangat jika ada orang lain yang 
putus asa. SS S TS STS 

4 Musibah yang menimpa orang lain bukan urusan 
saya. SS S TS STS 

5 Saya dapat merasakan kesedihan yang dialami 
orangtua. SS S TS STS 

6 Dalam bertindak, saya tidak mempertimbangkan 
perasaan orang lain. SS S TS STS 

7 Saya berhati-hati saat berbicara kepada orang lain 
agar tidak melukai perasaannya. SS S TS STS 

8 Saat ada orang asing menyapa saya, saya malas 
membalasnya. SS S TS STS 

9 Saat saudara mengalami musibah, saya memberi 
perhatian. SS S TS STS 

10 Menurut saya, membantu orang asing tidak ada 
manfaatnya. SS S TS STS 

11 Saya ikut senang jika ada saudara yang mendapat 
keberuntungan. SS S TS STS 

12 Saya kurang dapat mengerti apa yang diinginkan 
orangtua. SS S TS STS 

13 Saya menghindari pertengkaran dengan teman. SS S TS STS 

14 Jika ada teman yang bersalah kepada saya, saya 
akan membentaknya. SS S TS STS 

15 Ketika teman sedang mengalami masalah, saya 
membantu. SS S TS STS 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN SS S TS STS 

16 Saat membantu orang lain, saya menghitung 
untung-ruginya. SS S TS STS 

17 Saya bisa memahami cara berpikir orang lain. SS S TS STS 

18 Saya tetap mengajak bercanda meskipun teman 
saya sedang murung. SS S TS STS 

19 Saya tidak membuat onar di lingkungan kampus. SS S TS STS 

20 Saya kurang bisa menjaga sopan santun saat 
berbicara dengan orang yang lebih tua. SS S TS STS 

21 Saya peduli dengan musibah yang dialami orang 
lain. SS S TS STS 

22 Saya enggan menghibur teman yang sedang sedih. SS S TS STS 

23 Jika ada teman yang sedang berkeluh-kesah, saya 
mau mendengarnya. SS S TS STS 

24 Perasan saya biasa saja ketika ada orang lain yang 
sedang bersedih. SS S TS STS 

TERIMA KASIH 
 



Batson dan Cole (dalam Watson, dkk., 1984, h.290) Watson, D. Tregerthan, G. Scott, J. F. 1984. Social Psychology Science and Application. 
USA : Foresman and Company. 

Erwin (1995, h.31) Erwin, P. 1995. Psikologi Sosial. Edisi ke 2. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 
Shapiro (1998, h.52) Shapiro, L. 1998. Mengajarkan Emotional Intellegence pada anak. Alih Bahasa : Alex Tri Kantjono. Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama. 

Aspek2empati 
D. Kehangatan dan kelembutan 

Artinya bagaimana subjek bersikap hangat dan bertutur kata lembut kepada orang 
lain. 
Favorabel : 
1. Saya berhati-hati saat berbicara kepada teman agar tidak melukai perasaannya. 
Unfavorabel : 
5. Jika ada teman yang bersalah kepada saya, saya akan membentaknya. 

E. Peduli 
Artinya subjek memberikan perhatian terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya 
yang membutuhkan bantuan. 
Favorabel : 
1. Ketika teman sedang mengalami masalah, saya ingin membantu. 
Unfavorabel : 
5. Musibah yang menimpa teman bukan urusan saya. 

F. Pemahaman terhadap orang lain 
Artinya dapat mengenali tanda–tanda emosi, seperti menangis, tertawa, muka yang 
berseri–seri, wajah yang cemberut dan sebagainya. 
Favorabel : 
5. Saya dapat merasakan kesedihan yang dialami teman. 
Unfavorabel : 
5. Saya tetap mengajak bercanda meskipun teman saya sedang cemberut. 

 
 
Azwar, S. 1988. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Liberty. 
Collier, R. 1998. Pelecehan Seksual. Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas. Alih Bahasa : Hariati, E.N. Yogyakarta : Tiara Wacana. 

Komponen sikap terhadap pelecehan seksual 
D. Kognitif. 

3. Verbal 
Favourable : 
a. Saya pikir menelepon seorang gadis dan berbicara dengannya tentang hal-hal 

berbau seks merupakan hal yang wajar dilakukan. 
Unfavourable : 
c. Saya percaya bergurau tentang seksualitas bisa menyinggung perasaan wanita. 

4. Non-verbal atau fisik 
Favourable : 
c. Saya pikir meraba bagian tubuh wanita bukan merupakan hal yang keterlaluan 

untuk dilakukan. 
Unfavourable : 
c. Saya percaya wanita akan merasa tidak nyaman (risih) bila teman prianya 

menepuk dan memegang pundaknya berlama-lama. 



 
E. Afektif. 

1. Verbal 
Favourable : 
a. Gurauan tentang hal-hal porno kepada teman wanita merupakan hal yang 

menyenangkan. 
Unfavourable : 
c. Mengejek bagian tubuh teman wanita merupakan hal yang menyebalkan. 

2. Non-verbal atau fisik 
Favourable : 
a. Menggelitik pinggang teman wanita merupakan hal yang menyenangkan. 
Unfavourable : 
c. Iseng-iseng menabrak tubuh teman wanita tidak memberikan gairah seksual 

pada pria. 
 

F. Konatif 
1. Verbal 

Favourable : 
a. Kalau ada gadis berpakaian seksi yang lewat, saya akan mengomentarinya. 
Unfavourable : 
c. Saya akan menasehati teman yang suka menyinggung perasaan wanita. 

2. Non-verbal atau fisik 
Favourable : 
c. Bila bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan bertubuh indah, saya akan 

memandanginya lekat-lekat dari ujung kepala hingga ujung kakinya. 
Unfavourable : 
c. Meskipun situasinya memungkinkan, saya enggan memaksa teman wanita saya 

untuk berhubungan seksual dengan saya. 
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