
Dengan hormat, 
Disela-sela kesibukan Bapak, perkenankanlah saya mohon kesediaan Bapak 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 Bapak saya jamin 
kerahasiaannya dan jawaban yang Bapak berikan hanya digunakan untuk penelitian. 

 
Hormat saya, 

 

(Veronica) 
Identitas Responden : 
Jenis Kelamin  :   
Usia   :   
Status Pernikahan :  Menikah / Tidak Menikah   (Lingkari salah 1) 

 
PETUNJUK PENGISIAN 

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

sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
2. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi dengan jujur 

sesuai dengan keadaan saat ini. 
3. 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. 
Contoh : 
Saya pikir memiliki istri satu adalah sudah lebih dari cukup. 

SS S TS STS 
Contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa bapak Setuju (S) dengan pernyataan yang ada. 

4. Jika Bapak merasa bahwa jawaban yang Bapak berikan salah dan Bapak ingin mengganti 
dengan jawaban yang lain, maka Bapak dapat langsung mencoret dengan memberikan tanda 
dua garis horisontal (=) pada pilihan jawaban yang salah dan memberikan tanda silang (X) 
pada pilihan Bapak yang benar atau yang baru. Contoh : 

SS S TS STS 
SS S TS STS 

Contoh tersebut di atas berarti Bapak mengganti jawaban dari (S) Setuju menjadi  
(SS) Sangat Setuju  

5. Periksalah kembali semua jawaban dan pastikan telah terisi semua. 
6. Atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari Bapak, saya ucapkan terima kasih. 
 
 

#### Selamat Mengerjakan ####



ITEM SIKAP TERHADAP POLIGAMI 

 

A. Komponen kognitif. 

Keseluruhan pikiran yang dimiliki bisa berupa fakta, pengetahuan dan 

keyakinan mengenai perihal beristri lebih dari seorang. 

Favorabel  : 

1. Memiliki istri lebih dari satu merupakan hal yang wajar bagi pria.   1 

2. Meskipun memiliki banyak istri, diyakini tetap dapat hidup rukun.   7 

3. Pria yang mampu secara finansial boleh melakukan poligami.    13 

Unfavorabel  : 

1. Pria yang berpoligami akan menyengsarakan para istri.    2 

2. Meski pria yang berpoligami merasa mampu berbuat adil, tetap saja akan 

menimbulkan kecemburuan pada para istrinya.   8 

3. Poligami merupakan bentuk pelecehan bagi wanita.    14 

B. Komponen afektif. 

Perasaan yang menyangkut aspek emosional, terdiri dari seluruh perasaan atau 

emosi terhadap perihal beristri lebih dari seorang, terutama penilaian yang positif atau 

negatif. 

Favorabel  : 

1. Saya senang jika istri mengijinkan saya untuk menikah lagi.   3 

2. Saya akan merasa puas dalam perkawinan jika dapat mengawini banyak istri.     9 

3. Saya bangga dihadapan para pria jika dapat memiliki istri lebih dari satu.   15 

Unfavorabel  : 

1. Saya benci kepada wanita yang mengajak saya untuk menikah lagi.    4 

2. Saya takut dosa jika berniat untuk menikahi wanita lain.     10 

3. Saya merasa iba terhadap istri dan anak jika saya mau menikah lagi dengan wanita 

lain.       16 

 

C. Komponen konatif. 



Kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki, terdiri 

dari kesiapan untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap perihal 

beristri lebih dari seorang. 

Favorabel  : 

1. Meskipun mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, saya tetap akan 

berpoligami.    5 

2. Jika saya kaya, saya akan memiliki istri lebih dari satu.     11 

3. Saya akan menolong para wanita yang tidak mampu dengan mengawininya.   17 

Unfavorabel  : 

1. Meskipun ada wanita lain yang mencintai saya, saya tetap setia pada istri saya.    6 

2. Saya tidak ingin memiliki istri lebih dari satu karena dapat menimbulkan masalah 

dalam rumah tangga.      12 

3. Saya enggan menikahi wanita lain karena akan menyakiti istri saya.   18 



SKALA 1 

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. 

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

1 Memiliki istri lebih dari satu merupakan hal yang 
wajar bagi pria. SS S TS STS 

2 Pria yang berpoligami akan menyengsarakan para 
istri. SS S TS STS 

3 Saya senang jika istri mengijinkan saya untuk 
menikah lagi. SS S TS STS 

4 Saya benci kepada wanita yang mengajak saya 
untuk menikah lagi. SS S TS STS 

5 Meskipun mendapat tanggapan negatif dari 
masyarakat, saya tetap akan berpoligami. SS S TS STS 

6 Meskipun ada wanita lain yang mencintai saya, 
saya tetap setia pada istri saya. SS S TS STS 

7 Meskipun memiliki banyak istri, diyakini tetap 
dapat hidup rukun. SS S TS STS 

8 
Meski pria yang berpoligami merasa mampu 
berbuat adil, tetap saja akan menimbulkan 
kecemburuan pada para istrinya. 

SS S TS STS 

9 Saya akan merasa puas dalam perkawinan jika 
dapat mengawini banyak istri. SS S TS STS 

10 Saya takut dosa jika berniat untuk menikahi wanita 
lain. SS S TS STS 

11 Jika saya kaya, saya akan memiliki istri lebih dari 
satu. SS S TS STS 

12 
Saya tidak ingin memiliki istri lebih dari satu 
karena dapat menimbulkan masalah dalam rumah 
tangga. 

SS S TS STS 

13 Pria yang mampu secara finansial boleh 
melakukan poligami. SS S TS STS 

14 Poligami merupakan bentuk pelecehan bagi 
wanita. SS S TS STS 

 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA



NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

15 Saya bangga dihadapan para pria jika dapat 
memiliki istri lebih dari satu. SS S TS STS 

16 Saya merasa iba terhadap istri dan anak jika saya 
mau menikah lagi dengan wanita lain. SS S TS STS 

17 Saya akan menolong para wanita yang tidak 
mampu dengan mengawininya. SS S TS STS 

18 Saya enggan menikahi wanita lain karena akan 
menyakiti istri saya. SS S TS STS 



SKALA STEREOTIP GENDER 

 

A. Pelabelan dan citra diri 

Favourable : 

1. Kemampuan intelektual wanita tidak sebagus laki-laki.  1 

2. Laki-laki lebih kuat menghadapi masalah daripada wanita.    9 

3. Wanita tidak terampil bekerja mencari uang dibanding laki-laki.    17 

Unfavourable : 

1. Wanita dapat juga mengerjakan pekerjaan laki-laki.    2 

2. Laki-laki dan wanita sama-sama memiliki kemampuan dalam memecahkan 

masalah.   10 

3. Wanita juga tangguh menghadapi kesulitan dalam hidup.     18 

 

B. Pengambilan keputusan yang juga meliputi interaksi laki-laki dan perempuan. 

Favourable : 

1. Saat suami-istri berdiskusi tentang urusan rumah tangga, suami lah yang paling 

berhak untuk memutuskan.     3 

2. Ketika suami memberi kesempatan pada istri untuk mengambil keputusan, tetap 

saja suami yang memutuskannya.   11 

3. Suami lebih pantas daripada istri untuk memutuskan hubungan intim mereka.      

19 

Unfavourable : 

1. Istri juga pantas memutuskan rencana masa depan suami dan keluarganya.   4 

2. Dalam forum diskusi, wanita juga berhak mengemukakan pendapatnya.     12 

3. Pada saat kerja kelompok, laki-laki dan wanita memiliki kesempatan yang sama 

untuk mengambil keputusan.     20 

C. Pembagian peran yang juga meliputi pembagian kerja 

Favourable : 

1. Laki-laki tidak pantas mengerjakan pekerjaan rumah tangga.     5 



2. Pekerjaan rumah tangga adalah mutlak tugas istri sehingga suami tidak perlu 

membantunya.      13 

3. Meskipun wanita bekerja tetap saja harus mengurus suami dan anaknya.    21 

Unfavourable : 

1. Laki-laki dan wanita sama-sama memiliki kesempatan untuk memimpin.     6 

2. Wanita juga berhak bekerja untuk mencari pendapatan.    14 

3. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk pembagian peran dalam keluarga.    

22 

D. Akses dan kesempatan dalam bidang-bidang kehidupan seperti pekerjaan, 

kegiatan, hobi, minat, ekonomi, dan aktualisasi diri 

Favourable : 

1. Percuma saja wanita meningkatkan prestasinya karena tugas wanita menjadi ibu 

rumah tangga.      7 

2. Hendaknya status pekerjaan istri tidak melebihi suami.     15 

3. Wanita tidak perlu mengembangkan hobinya karena nantinya hanya mengurus 

rumah tangga.     23 

Unfavourable : 

1. Wanita tidak harus tergantung secara ekonomi kepada suaminya.    8 

2. Wanita bebas menentukan nasibnya dengan bekerja.       16 

3. Wanita berhak untuk meraih prestasi yang dicita-citakannya.      24 



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

 

NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

1 Kemampuan intelektual wanita tidak sebagus laki-
laki. SS S TS STS 

2 Wanita dapat juga mengerjakan pekerjaan laki-
laki. SS S TS STS 

3 
Saat suami-istri berdiskusi tentang urusan rumah 
tangga, suami lah yang paling berhak untuk 
memutuskan. 

SS S TS STS 

4 Istri juga pantas memutuskan rencana masa depan 
suami dan keluarganya. SS S TS STS 

5 Laki-laki tidak pantas mengerjakan pekerjaan 
rumah tangga. SS S TS STS 

6 Laki-laki dan wanita sama-sama memiliki 
kesempatan untuk memimpin. SS S TS STS 

7 Percuma saja wanita meningkatkan prestasinya 
karena tugas wanita menjadi ibu rumah tangga. SS S TS STS 

8 Wanita tidak harus tergantung secara ekonomi 
kepada suaminya. SS S TS STS 

9 Laki-laki lebih kuat menghadapi masalah daripada 
wanita. SS S TS STS 

10 Laki-laki dan wanita sama-sama memiliki 
kemampuan dalam memecahkan masalah. SS S TS STS 

11 
Ketika suami memberi kesempatan pada istri untuk 
mengambil keputusan, tetap saja suami yang 
memutuskannya. 

SS S TS STS 

12 Dalam forum diskusi, wanita juga berhak 
mengemukakan pendapatnya. SS S TS STS 

13 Pekerjaan rumah tangga adalah mutlak tugas istri 
sehingga suami tidak perlu membantunya. SS S TS STS 

14 Wanita juga berhak bekerja untuk mencari 
pendapatan. SS S TS STS 

 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA



NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 

15 Hendaknya status pekerjaan istri tidak melebihi 
suami. SS S TS STS 

16 Wanita bebas menentukan nasibnya dengan 
bekerja. SS S TS STS 

17 Wanita tidak terampil bekerja mencari uang 
dibanding laki-laki. SS S TS STS 

18 Wanita juga tangguh menghadapi kesulitan dalam 
hidup. SS S TS STS 

19 Suami lebih pantas daripada istri untuk 
memutuskan hubungan intim mereka. SS S TS STS 

20 
Pada saat kerja kelompok, laki-laki dan wanita 
memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil 
keputusan. 

SS S TS STS 

21 Meskipun wanita bekerja tetap saja harus 
mengurus suami dan anaknya. SS S TS STS 

22 Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk 
pembagian peran dalam keluarga. SS S TS STS 

23 Wanita tidak perlu mengembangkan hobinya 
karena nantinya hanya mengurus rumah tangga. SS S TS STS 

24 Wanita berhak untuk meraih prestasi yang dicita-
citakannya. SS S TS STS 

TERIMA KASIH 
 


	logo: 


