
No : 

Usia : 

 

Petunjuk Mengerjakan 

 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan teliti, kemudian 

jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat anda yang 

sebenarnya. 

2. Skala ini bukanlah suatu tes, jadi tidak ada jawaban benar atau salah. 

Semua jawaban adalah baik dan benar apabila dijawab sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban yang tersedia 

dan yang paling sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi 

tanda silang (X) pada jawaban: 

SS : Apabila anda Sangat Sesuai dengan pernyataan tersebut 

S : Apabila anda Sesuai dengan pernyataan tersebut 

TS : Apabila anda Tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 

STS : Apabila anda Sangat tidak Sesuai dengan pernyataan 

tersebut. 

4. Jika anda merasa bahwa jawaban yang anda berikan salah dan ingin 

menggantinya dengan jawaban lain, anda dapat langsung mencoret 

(• ) jawaban yang salah dan menggantinya dengan jawaban yang 

sesuai dengan keadaan anda. 

5. Contoh: SS S TS STS 

X   X 

6. Usahakan agar tidak ada pernyataan yang terlewatkan, oleh karena 

itu periksalah kembali pernyataan tersebut. 

Selamat Mengerjakan Dan Terima Kasih Atas Kerjasamanya 

 



No. Pertanyaan SS S TS STS 

1 Saya tertarik untuk melakukan masturbasi/ 

onani. 

    

2 Saya ingin melakukan masturbasi/ onani 

karena ingin melampiaskan hasrat seksual 

saya. 

    

3 Saya tidak yakin dengan masturbasi/ onani 

akan menjadikan saya malas. 

    

4 Saya tidak tertarik untuk melakukan 

masturbasi/ onani karena akan mengurangi 

daya konsentrasi saya. 

    

5 Saya tidak ingin melakukan masturbasi karena 

ingin melakukan hubungan seksual saja. 

    

6 Saya percaya dengan masturbasi/ onani dapat 

terhindar dari penyakit kelamin. 

    

7 Saya yakin dengan masturbasi/ onani 

merupakan salah satu jalan untuk 

melampiaskan hasrat seksual saya. 

    

8 Saya tidak ingin masturbasi/ onani karena akan 

mengganggu aktivitas yang sedang saya jalani. 

    

9 Saya tidak akan melakukan masturbasi/ onani 

karena melanggar norma agama. 

    

10 Saya lebih tertarik melakukan masturbasi/ 

onani daripada belajar. 

    

11 Saya ingin melakukan masturbasi/ onani agar 

dapat mengetahui rasanya masturbasi/ onani. 

    

12 Masturbasi/ onani hanya buang-buang waktu 

saja. 

    

13 Saya yakin dengan masturbasi/ onani akan 

menambah pengalaman seks saya. 

    



14 Saya tidak perlu masturbasi/ onani untuk 

melampiaskan hasrat seksual saya. 

    

15 Saya lebih tertarik belajar daripada masturbasi/ 

onani. 

    

16 Saya tidak tertarik untuk melakukan 

masturbasi/ onani karena akan membuat saya 

cepat lelah. 

    

17 Saya tidak ingin masturbasi/ onani meskipun 

saya ingin melampiaskan hasrat seksual saya. 

    

18 Saya kurang yakin dengan masturbasi/ onani 

saya akan merasa puas. 

    

19 Saya tidak akan melakukan masturbasi/ onani 

karena melanggar norma agama.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petunjuk Mengerjakan 

 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan teliti, kemudian 

jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat anda yang sebenarnya. 

2. Skala ini bukanlah suatu tes, jadi tidak ada jawaban benar atau salah. 

Semua jawaban adalah baik dan benar apabila dijawab sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban yang tersedia dan 

yang paling sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada jawaban: 

SS : Apabila anda Sangat Sesuai dengan pernyataan tersebut 

S : Apabila anda Sesuai dengan pernyataan tersebut 

TS : Apabila anda Tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 

STS : Apabila anda Sangat tidak Sesuai dengan pernyataan tersebut. 

4. Jika anda merasa bahwa jawaban yang anda berikan salah dan ingin 

menggantinya dengan jawaban lain, anda dapat langsung mencoret (• ) 

jawaban yang salah dan menggantinya dengan jawaban yang sesuai 

dengan keadaan anda. 

Contoh: SS S TS STS 

  X   X 

5. Usahakan agar tidak ada pernyataan yang terlewatkan, oleh karena itu 

periksalah kembali pernyataan tersebut. 

Selamat Mengerjakan Dan Terima Kasih Atas Kerjasamanya 
 

 

 

 

 

 

 

 



No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Setiap ada kesempatan, saya sering 

menghabiskan waktu melakukan cybersex di 

internet. 

    

2 Saya tidak sanggup melakukan seks online di 

internet bahkan selama seperempat jam saja 

karena merasa jijik.  

    

3 Saya melakukan masturbasi saat online ketika 

terlibat dalam percakapan erotik. 

    

4 Saya melakukan cybersex hanya untuk iseng.     

5 Saya menghabiskan waktu secara rutin selama 

lebih dari dua jam sehari untuk melakukan 

cybersex. 

    

6 Saya pernah melakukan cybersex satu kali 

sekedar untuk mencari tahu saja. 

    

7 Bagi saya tiada hari tanpa cybersex.     

8 Cybersex sudah menjadi kebiasaan saya sejak 

kurang lebih setahun ini. 

    

9 Jika memang sudah tidak ingin, saya bisa 

berhenti melakukan cybersex tanpa kesulitan. 

    

10 Saya tidak terangsang saat melihat kata-kata 

erotis yang diketikkan tetapi malah merasa jijik. 

    

11 Bagi saya melakukan cybersex selama lima 

menit saja sudah cukup membuang waktu. 

    

12 Saya sering mengorbankan waktu belajar saya 

demi cybersex. 

    

13 Untuk mengisi waktu luang, saya biasa 

melakukan cybersex di internet. 

    

14 Saya cenderung tidak ingat waktu, ternyata 

sudah lebih dari empat jam saya melakukan 

cybersex di internet. 

    



cybersex di internet. 

15 Saya hampir tidak pernah membuka situs porno 

apalagi sampai melakukan cybersex di internet. 

    

16 Saya hampir tidak pernah melakukan cybersex 

karena hal itu tidak memberikan manfaat 

apapun bagi saya. 

    

17 Buat saya, menonton televisi jauh lebih 

menarik daripada melakukan seks online di 

internet. 

    

18 Saya lebih suka melakukan cybersex selama 

mungkin untuk mendapatkan kepuasan. 

    

19 Saya biasanya melakukan cybersex mulai dari 

awal hingga saya mencapai klimaks. 

    

20 Saya tidak akan melakukan cybersex jika ada 

kegiatan lain yang lebih bermanfaat. 

    

 

 



No : 

Usia : 

 

Petunjuk Mengerjakan 

 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan teliti, kemudian 

jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat anda yang 

sebenarnya. 
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keadaan yang sebenarnya. 
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(• ) jawaban yang salah dan menggantinya dengan jawaban yang 

sesuai dengan keadaan anda. 
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Selamat Mengerjakan Dan Terima Kasih Atas Kerjasamanya 

 



 
 
No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Saya hampir setiap hari melakukan cybersex di 

internet. 

    

2 Saya menghabiskan waktu secara rutin selama 

lebih dari dua jam sehari untuk melakukan 

cybersex. 

    

3 Saya melakukan cybersex hanya untuk iseng.     

4 Saya pernah melakukan cybersex satu kali 

sekedar untuk mencari tahu saja. 

    

5 Saya tidak berminat menghabiskan waktu 

berjam-jam lamanya untuk melakukan cybersex 

di internet. 

    

6 Begitu tersambung ke internet, hanya ada seks 

dalam pikiran saya. 

    

7 Setiap ada kesempatan, saya sering 

menghabiskan waktu melakukan cybersex di 

internet. 

    

8 Cybersex sudah menjadi kebiasaan saya sejak 

kurang lebih setahun ini. 

    

9 Saya melakukan masturbasi saat online ketika 

terlibat dalam percakapan erotik. 

    

10 Saya hampir tidak pernah membuka situs porno 

apalagi sampai melakukan cybersex di internet. 

    

11 Saya tidak sanggup melakukan seks online di 

internet bahkan selama seperempat jam saja 

karena merasa jijik. 

    

12 Jika memang sudah tidak ingin, saya bisa 

berhenti melakukan cybersex tanpa kesulitan. 

    

13 Bagi saya tiada hari tanpa cybersex.     



14 Saya menghabiskan waktu lebih dari sepuluh 

jam seminggu untuk melakukan cybersex di 

internet. 

    

15 Saya sering gagal dalam upaya mengontrol, 

mengurangi atau untuk berhenti melakukan 

cybersex. 

    

16 Saya hampir tidak pernah melakukan cybersex 

karena hal itu tidak memberikan manfaat 

apapun bagi saya. 

    

17 Bagi saya melakukan cybersex selama lima 

menit saja sudah cukup membuang waktu. 

    

18 Saya tidak terangsang saat melihat kata-kata 

erotis yang diketikkan tetapi malah merasa jijik. 

    

19 Saya sering mengorbankan waktu belajar saya 

demi cybersex. 

    

20 Saya cenderung tidak ingat waktu, ternyata 

sudah lebih dari empat jam saya melakukan 

cybersex di internet.  

    

21 Saya secara kebetulan merasa terangsang pada 

mulanya, tetapi kini secara aktif saya mencari 

kepuasan lewat cybersex. 

    

22 Buat saya, menonton televisi jauh lebih 

menarik daripada melakukan seks online di 

internet. 

    

23 Saya tidak dapat melakukan cybersex lebih dari 

lima menit. 

    

24 Keadaan saya baik-baik saja meskipun selama 

beberapa hari tidak bisa melakukan cybersex. 

    

25 Untuk mengisi waktu luang, saya biasa 

melakukan cybersex di internet.  

    



26 Saya lebih suka melakukan cybersex selama 

mungkin untuk mendapatkan kepuasan. 

    

27 Jika sehari saja tidak melakukan cybersex, saya 

menjadi jengkel dan lekas marah. 

    

28 Saya tidak akan melakukan cybersex jika ada 

kegiatan lain yang lebih bermanfaat. 

    

29 Saya biasanya melakukan cybersex mulai dari 

awal hingga saya mencapai klimaks.  

    

30 Saya tidak kehilangan konsentrasi dan 

semangat belajar saya meskipun saya 

melakukan cybersex. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petunjuk Mengerjakan 

 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan teliti, kemudian 

jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat anda yang sebenarnya. 

2. Skala ini bukanlah suatu tes, jadi tidak ada jawaban benar atau salah. 

Semua jawaban adalah baik dan benar apabila dijawab sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban yang tersedia dan 

yang paling sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda 

silang (X) pada jawaban: 

SS : Apabila anda Sangat Sesuai dengan pernyataan tersebut 

S : Apabila anda Sesuai dengan pernyataan tersebut 

TS : Apabila anda Tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 

STS : Apabila anda Sangat tidak Sesuai dengan pernyataan tersebut. 

4. Jika anda merasa bahwa jawaban yang anda berikan salah dan ingin 

menggantinya dengan jawaban lain, anda dapat langsung mencoret (• ) 

jawaban yang salah dan menggantinya dengan jawaban yang sesuai 

dengan keadaan anda. 

Contoh: SS S TS STS 

  X   X 

5. Usahakan agar tidak ada pernyataan yang terlewatkan, oleh karena itu 

periksalah kembali pernyataan tersebut. 

Selamat Mengerjakan Dan Terima Kasih Atas Kerjasamanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



No. Pertanyaan SS S TS STS 

1 Saya tertarik untuk melakukan masturbasi/ 

onani. 

    

2 Saya tidak ingin melakukan masturbasi 

karena ingin melakukan hubungan seksual 

saja. 

    

3 Saya yakin dengan melakukan masturbasi, 

saya akan mendapatkan kepuasan seksual. 

    

4 Saya tidak yakin dengan masturbasi/ onani 

akan menjadikan saya malas. 

    

5 Saya ingin melakukan masturbasi/ onani 

karena ingin melampiaskan hasrat seksual 

saya. 

    

6 Saya tidak tertarik untuk melakukan 

masturbasi/ onani karena akan mengurangi 

daya konsentrasi saya. 

    

7 Saya tertarik untuk melakukan masturbasi/ 

onani karena akan menambah pengalaman 

seksual saya. 

    

8 Saya tidak ingin masturbasi/ onani karena 

akan mengganggu aktivitas yang sedang 

saya jalani. 

    

9 Saya percaya dengan masturbasi/ onani 

dapat terhindar dari penyakit kelamin. 

    

10 Masturbasi/ onani hanya buang-buang 

waktu saja. 

    

11 Saya ingin masturbasi/ onani karena 

menambah pengalaman seks saya. 

    



12 Saya tidak akan melakukan masturbasi/ 

onani karena melanggar norma agama. 

    

13 Saya lebih tertarik melakukan masturbasi/ 

onani daripada belajar. 

    

14 Saya tidak perlu masturbasi/ onani untuk 

melampiaskan hasrat seksual saya. 

    

15 Saya yakin dengan masturbasi/ onani 

merupakan salah satu jalan untuk 

melampiaskan hasrat seksual saya. 

    

16 Saya kurang yakin dengan masturbasi/ 

onani saya akan merasa puas. 

    

17 Saya ingin melakukan masturbasi/ onani 

agar dapat mengetahui rasanya masturbasi/ 

onani. 

    

18 Saya lebih tertarik belajar daripada 

masturbasi/ onani. 

    

19 Meskipun saya banyak kegiatan saya akan 

tetap tertarik melakukan masturbasi/ onani. 

    

20 Saya tidak ingin masturbasi/ onani 

meskipun saya ingin melampiaskan hasrat 

seksual saya. 

    

21 Saya yakin dengan masturbasi/ onani akan 

menambah pengalaman seks saya. 

    

22 Saya ragu dengan masturbasi/ onani karena 

belum tentu dapat memuaskan saya. 

    

23 Saya ingin melakukan masturbasi/ onani 

untuk mendapatkan perasaan puas. 

    

24 Saya tidak tertarik untuk melakukan 

masturbasi/ onani karena akan membuat 

saya cepat lelah. 

    



masturbasi/ onani karena akan membuat 

saya cepat lelah. 
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