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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 : 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. 

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 

Hal ini berarti Anda telah mengganti jawaban Anda dari SETUJU menjadi 

SANGAT TIDAK SETUJU. 

 

 

 

 

 

#### Selamat Mengerjakan #### 



ITEM SIKAP TERHADAP EUTHANASIA 

 

1. Komponen kognitif. Komponen ini merupakan representasi apa yang 

dipercayai oleh individu pemilik sikap, terdiri dari keseluruhan pikiran yang 

dimiliki mengenai objek sikap tertentu, bisa berupa fakta, pengetahuan dan 

keyakinan tentang objek. 

a. Euthanasia aktif, adalah proses kematian yang diringankan dengan 

memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Pembunuhan dengan 

sengaja terhadap pasien yang menderita sakit pada waktu tertentu, dan 

dilakukan oleh dokter. Secara langsung menyebabkan kematian dengan 

memberikan obat dengan dosis mematikan. 

Favorabel  : 

1. Euthanasia sah saja dilakukan jika memang pasien tidak ada harapan 

untuk sembuh lagi.   1 

2. Daripada pasien terus menderita dan tidak ada harapan untuk sembuh 

lagi, lebih baik diberi obat dengan dosis mematikan untuk menghentikan 

penderitaannya.     19 

Unfavorabel  : 

1. Menyuntik obat dengan dosis mematikan pada pasien yang sekarat, 

sebenarnya sama dengan mengambil nyawa seseorang.      2 

2. Seorang pasien harus dipertahankan kehidupannya sebisa mungkin 

walaupun kemungkinan untuk sembuh kecil.     20 

 

b. Euthanasia tidak langsung, adalah usaha untuk memperingan kematian 

dengan efek sampingan bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu 

lebih cepat. Disini termasuk pemberian segala macam obat narkotik, 

hipnotika, dan analgetika, yang barangkali secara de facto dapat 

memperpendek kehidupan walaupun hal itu disengaja. 

Favorabel  : 

1. Menurut saya seharusnya Indonesia menyusun undang-undang yang 

melegalkan praktek euthanasia.    3 



2. Menurut saya seorang dokter berhak membantu mengakhiri kehidupan 

pasien.    21 

Unfavorabel  : 

1. Pasien memiliki hak untuk menentukkan nasibya sendiri, termasuk 

menentukan kematiannya.    4 

2. Hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan, sehingga manusia tidak 

berhak menentukannya.    22 

 

c. Euthanasia pasif, adalah apabila alat-alat dan teknik kedokteran yang 

sebetulnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan tidak dipergunakan. 

Tindakan yang mendorong kematian seseorang dengan cara tidak 

memberikan atau menghentikan perawatan yang bersifat memperpanjang 

umur pasien. Dokter membiarkan pasien meninggal dengan cara tidak 

memberikan perawatan atau menghentikan perawatan pada pasien, dimana 

perawatan tersebut dirancang untuk menjaga agar pasien yang menderita 

sakit pada waktu tertentu agar tetap hidup. 

Favorabel  : 

1. Kehidupan yang tergantung pada alat bantu (misal alat bantu pernapasan) 

merupakan kehidupan yang tidak berkualitas.     5 

2. Penggunaan alat bantu pernapasan hanya akan memperpanjang 

penderitaan pasien.   23 

Unfavorabel  : 

1. Seorang pasien harus dipertahankan kehidupannya sebisa mungkin 

walaupun kehidupannya bergantung dengan alat bantu.     6 

2. Meskipun harapan pasien untuk hidup kecil, tetap saja harus diberikan 

alat bantu untuk memperpanjang umurnya.    24 

 

2. Komponen afektif. Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, 

terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek, terutama 

penilaian yang positif atau negatif. 



a. Euthanasia aktif, adalah proses kematian yang diringankan dengan 

memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Pembunuhan dengan 

sengaja terhadap pasien yang menderita sakit pada waktu tertentu, dan 

dilakukan oleh dokter. Secara langsung menyebabkan kematian dengan 

memberikan obat dengan dosis mematikan. 

Favorabel  : 

1. Saya tidak sedih jika mendengar pasien menderita penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan lagi di euthanasia.     7 

2. Saya tidak merasa berdosa ketika mendukung adanya euthanasia.    25 

Unfavorabel  : 

1. Saya merasa kasihan pada pasien yang akan dipercepat kematiannya.   8 

2. Ketika mendengar pasien yang akan di euthanasia, perasaan saya jadi 

sedih.    26 

 

b. Euthanasia tidak langsung, adalah usaha untuk memperingan kematian 

dengan efek sampingan bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu 

lebih cepat. Disini termasuk pemberian segala macam obat narkotik, 

hipnotika, dan analgetika, yang barangkali secara de facto dapat 

memperpendek kehidupan walaupun hal itu disengaja. 

Favorabel  : 

1. Saya justru merasa lega jika tahu ada pasien sekarat yang diberi obat 

untuk memperpendek umurnya.    9 

2. Saya tidak merasa sedih meskipun ada pasien yang akan diberi obat 

untuk mempercepat kematiannya.       27 

Unfavorabel  : 

1. Saya merasa lega jika obat narkotik tidak digunakan untuk praktik 

euthanasia.     10 

2. Saya senang jika ada undang-undang yang melarang praktik euthanasia.  

28 

 



c. Euthanasia pasif, adalah apabila alat-alat dan teknik kedokteran yang 

sebetulnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan tidak dipergunakan. 

Tindakan yang mendorong kematian seseorang dengan cara tidak 

memberikan atau menghentikan perawatan yang bersifat memperpanjang 

umur pasien. Dokter membiarkan pasien meninggal dengan cara tidak 

memberikan perawatan atau menghentikan perawatan pada pasien, dimana 

perawatan tersebut dirancang untuk menjaga agar pasien yang menderita 

sakit pada waktu tertentu agar tetap hidup. 

Favorabel  : 

1. Saya lebih suka jika dokter menghentikan perawatan pada pasien yang 

sekarat karena hanya akan memperpanjang penderitaan pasien.    11 

2. Perasaan saya senang jika ada pasien di euthanasia untuk menghentikan 

penderitaannya.      29 

Unfavorabel  : 

1. Saya merasa kasihan pada pasien yang dicabut alat bantu pernafasannya.   

12 

2. Saya tidak tega jika ada pasien yang sekarat dihentikan perawatannya.  

30 

 

3. Komponen konatif. merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu 

sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang, terdiri dari kesiapan 

seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. 

a. Euthanasia aktif, adalah proses kematian yang diringankan dengan 

memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Pembunuhan dengan 

sengaja terhadap pasien yang menderita sakit pada waktu tertentu, dan 

dilakukan oleh dokter. Secara langsung menyebabkan kematian dengan 

memberikan obat dengan dosis mematikan. 

Favorabel  : 



1. Saya tidak akan mendukung dokter untuk memberikan alat bantu 

pernafasan pada pasien yang mengalami kerusakan fungsi paru-parunya.    

13 

2. Saya mendukung keluarga pasien yang mengambil keputusan 

euthanasia.    31 

Unfavorabel  : 

1. Saya akan mendukung dokter untuk membantu pasien agar tetap hidup.   

14 

2. Saya akan menyarankan keluarga pasien untuk tetap melanjutkan 

pemasangan ventilator pada pasien yang kehidupannya tergantung pada 

life support system.   32 

 

b. Euthanasia tidak langsung, adalah usaha untuk memperingan kematian 

dengan efek sampingan bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu 

lebih cepat. Disini termasuk pemberian segala macam obat narkotik, 

hipnotika, dan analgetika, yang barangkali secara de facto dapat 

memperpendek kehidupan walaupun hal itu disengaja. 

Favorabel  : 

1. Saya setuju dengan dokter yang memberi obat narkotik supaya pasien 

segera meninggal dan tidak terus menderita dengan penyakitnya.  15 

2. Saya segera mengambil keputusan euthanasia jika keluarga saya ada 

yang sakit dan divonis tidak dapat sembuh.  33 

Unfavorabel  : 

1. Saya enggan mendukung pasien sekarat untuk diberi obat-obatan supaya 

lebih cepat meninggal.     16 

2. Saya akan menolak jika ada keluarga yang sakit dan minta di euthanasia.     

34 

 

c. Euthanasia pasif, adalah apabila alat-alat dan teknik kedokteran yang 

sebetulnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan tidak dipergunakan. 

Tindakan yang mendorong kematian seseorang dengan cara tidak 



memberikan atau menghentikan perawatan yang bersifat memperpanjang 

umur pasien. Dokter membiarkan pasien meninggal dengan cara tidak 

memberikan perawatan atau menghentikan perawatan pada pasien, dimana 

perawatan tersebut dirancang untuk menjaga agar pasien yang menderita 

sakit pada waktu tertentu agar tetap hidup. 

Favorabel  : 

1. Saya setuju jika pasien sekarat tidak diberi perawatan karena hanya akan 

memperpanjang penderitaannya.    17 

2. Saya mendukung kematian dengan jalan euthanasia.     35 

Unfavorabel  : 

1. Saya tidak setuju kepada dokter yang secara sengaja tidak membantu 

memberi alat bantu untuk memperpanjang umur pasien.  18 

2. Saya akan mendukung keluarga untuk terus merawat saudaranya 

meskipun harapan untuk hidup cukup kecil.       36 



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 Euthanasia sah saja dilakukan jika memang pasien tidak 
ada harapan untuk sembuh lagi. SS S TS STS 

2 
Menyuntik obat dengan dosis mematikan pada pasien 
yang sekarat, sebenarnya sama dengan mengambil nyawa 
seseorang. 

SS S TS STS 

3 Menurut saya seharusnya Indonesia menyusun undang-
undang yang melegalkan praktek euthanasia. SS S TS STS 

4 Pasien memiliki hak untuk menentukkan nasibya sendiri, 
termasuk menentukan kematiannya. SS S TS STS 

5 
Kehidupan yang tergantung pada alat bantu (misal alat 
bantu pernapasan) merupakan kehidupan yang tidak 
berkualitas. 

SS S TS STS 

6 
Seorang pasien harus dipertahankan kehidupannya sebisa 
mungkin walaupun kehidupannya bergantung dengan 
alat bantu. 

SS S TS STS 

7 
Saya tidak sedih jika mendengar pasien menderita 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi di 
euthanasia. 

SS S TS STS 

8 Saya merasa kasihan pada pasien yang akan dipercepat 
kematiannya. SS S TS STS 

9 Saya justru merasa lega jika tahu ada pasien sekarat yang 
diberi obat untuk memperpendek umurnya. SS S TS STS 

10 Saya merasa lega jika obat narkotik tidak digunakan 
untuk praktik euthanasia. SS S TS STS 

11 
Saya lebih suka jika dokter menghentikan perawatan 
pada pasien yang sekarat karena hanya akan 
memperpanjang penderitaan pasien. 

SS S TS STS 

12 Saya merasa kasihan pada pasien yang dicabut alat bantu 
pernafasannya. SS S TS STS 

13 
Saya tidak akan mendukung dokter untuk memberikan 
alat bantu pernafasan pada pasien yang mengalami 
kerusakan fungsi paru-parunya. 

SS S TS STS 

14 Saya akan mendukung dokter untuk membantu pasien 
agar tetap hidup. SS S TS STS 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN PILIHAN 
JAWABAN 

15 
Saya setuju dengan dokter yang memberi obat narkotik 
supaya pasien segera meninggal dan tidak terus 
menderita dengan penyakitnya. 

SS S TS STS 

16 Saya enggan mendukung pasien sekarat untuk diberi 
obat-obatan supaya lebih cepat meninggal. SS S TS STS 

17 Saya setuju jika pasien sekarat tidak diberi perawatan 
karena hanya akan memperpanjang penderitaannya. SS S TS STS 

18 
Saya tidak setuju kepada dokter yang secara sengaja 
tidak membantu memberi alat bantu untuk 
memperpanjang umur pasien. 

SS S TS STS 

19 
Daripada pasien terus menderita dan tidak ada harapan 
untuk sembuh lagi, lebih baik diberi obat dengan dosis 
mematikan untuk menghentikan penderitaannya. 

SS S TS STS 

20 Seorang pasien harus dipertahankan kehidupannya sebisa 
mungkin walaupun kemungkinan untuk sembuh kecil. SS S TS STS 

21 Menurut saya seorang dokter berhak membantu 
mengakhiri kehidupan pasien. SS S TS STS 

22 Hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan, sehingga 
manusia tidak berhak menentukannya. SS S TS STS 

23 Penggunaan alat bantu pernapasan hanya akan 
memperpanjang penderitaan pasien. SS S TS STS 

24 
Meskipun harapan pasien untuk hidup kecil, tetap saja 
harus diberikan alat bantu untuk memperpanjang 
umurnya. 

SS S TS STS 

25 Saya tidak merasa berdosa ketika mendukung adanya 
euthanasia. SS S TS STS 

26 Ketika mendengar pasien yang akan di euthanasia, 
perasaan saya jadi sedih. SS S TS STS 

27 Saya tidak merasa sedih meskipun ada pasien yang akan 
diberi obat untuk mempercepat kematiannya. SS S TS STS 

28 Saya senang jika ada undang-undang yang melarang 
praktik euthanasia. SS S TS STS 

29 Perasaan saya senang jika ada pasien di euthanasia untuk 
menghentikan penderitaannya. SS S TS STS 

30 Saya tidak tega jika ada pasien yang sekarat dihentikan 
perawatannya. SS S TS STS 

31 Saya mendukung keluarga pasien yang mengambil 
keputusan euthanasia. SS S TS STS 

32 
Saya akan menyarankan keluarga pasien untuk tetap 
melanjutkan pemasangan ventilator pada pasien yang 
kehidupannya tergantung pada life support system. 

SS S TS STS 

33 
Saya segera mengambil keputusan euthanasia jika 
keluarga saya ada yang sakit dan divonis tidak dapat 
sembuh. 

SS S TS STS 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN PILIHAN 
JAWABAN 

34 Saya akan menolak jika ada keluarga yang sakit dan 
minta di euthanasia. SS S TS STS 

35 Saya mendukung kematian dengan jalan euthanasia. SS S TS STS 

36 Saya akan mendukung keluarga untuk terus merawat 
saudaranya meskipun harapan untuk hidup cukup kecil. SS S TS STS 

TERIMA KASIH, BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 

 



ITEM MORALITAS 

A. Sikap baik 

Kecenderunagan bertingkah laku yang didasari oleh hasrat, motivasi, 

pengalaman dan kehidupan alam perasaan, sabar, tabah, keramah-tamahan dan 

adil, senang berbuat kebaikan terhadap sesamanya dan jujur dalam bersikap.  

Favorabel : 

1. Jika ditanya mengenai sesuatu tentang diri saya, saya menjawab apa adanya 

seperti keadaan yang sebenarnya.         1 

2. Saya senang membantu teman yang sedang mengalami masalah.   7 

3. Saya tidak pilih kasih dalam memberi sesuatu kepada teman.     13 

Unfavorabel : 

1. Saya tergolong orang yang kurang ramah.     2 

2. Ketika mengalami masalah, saya kurang tabah dalam menghadapinya.  8 

3. Perasaan saya kurang sabar saat menunggu sesuatu.    14 

 

B. Sifat Ke-Tuhanan 

Meliputi ketaatan, kepatuhan, keikhlasan, kasih sayang, pemaaf dan bijaksana. 

Favorabel : 

1. Saya melakukan ibadah sesuai dengan ajaran yang saya peluk.    3 

2. Saya berusaha menaati aturan yang berlaku di kampus meskipun tidak 

diketahui orang lain.      9 

3. Saat menolong teman, saya tidak mengharapkan imbalan.    15 

Unfavorabel : 

1. Saya termasuk orang yang tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. 4 

2. Saya memberi kasih sayang kepada orang-orang atau teman-teman tertentu 

saja.     10 

3. Saya kurang dapat memaklumi kekeliruan yang dilakukan teman.   16 

 

C. Norma 

Aturan, standar, ukuran sesuatu yang sudah pasti yang dapat dipakai untuk 

membandingkan sesuatu berdasarkan hakikatnya, besar kecilnya, ukurannya, 



kualitasnya. Jadi norma moralitas merupakan aturan standar atau ukuran yang 

dengan semua itu bisa mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. 

Favorabel : 

1. Sebisa mungkin saya menjaga hubungan baik agar tidak melukai perasaan 

teman.      5 

2. Saya tidak egois dan mendahulukan kepentingan bersama.     11 

3. Meskipun saya tidak mood mengikuti perkuliahan, namun saya tetap tenang 

di dalam kelas.     17 

Unfavorabel : 

1. Saat berada di kampus, saya tidak selalu mengenakan pakaian yang sesuai 

aturan.     6 

2. Jika kondisinya kepepet, saya akan menyontek saat ujian.     12 

3. Meskipun dosen sudah masuk kelas, saya tidak segera masuk kelas dan tetap 

nongkrong di luar kelas.    18 



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

ada. 

NO PERNYATAAN PILIHAN 
JAWABAN 

1 Jika ditanya mengenai sesuatu tentang diri saya, saya 
menjawab apa adanya seperti keadaan yang sebenarnya. SS S TS STS 

2 Saya tergolong orang yang kurang ramah. SS S TS STS 

3 Saya melakukan ibadah sesuai dengan ajaran yang saya 
peluk. SS S TS STS 

4 Saya termasuk orang yang tidak mudah memaafkan 
kesalahan orang lain. SS S TS STS 

5 Sebisa mungkin saya menjaga hubungan baik agar tidak 
melukai perasaan teman. SS S TS STS 

6 Saat berada di kampus, saya tidak selalu mengenakan 
pakaian yang sesuai aturan. SS S TS STS 

7 Saya senang membantu teman yang sedang mengalami 
masalah. SS S TS STS 

8 Ketika mengalami masalah, saya kurang tabah dalam 
menghadapinya. SS S TS STS 

9 Saya berusaha menaati aturan yang berlaku di kampus 
meskipun tidak diketahui orang lain. SS S TS STS 

10 Saya memberi kasih sayang kepada orang-orang atau 
teman-teman tertentu saja. SS S TS STS 

11 Saya tidak egois dan mendahulukan kepentingan 
bersama. SS S TS STS 

12 Jika kondisinya kepepet, saya akan menyontek saat 
ujian. SS S TS STS 

13 Saya tidak pilih kasih dalam memberi sesuatu kepada 
teman. SS S TS STS 

14 Perasaan saya kurang sabar saat menunggu sesuatu. SS S TS STS 

15 Saat menolong teman, saya tidak mengharapkan 
imbalan. SS S TS STS 

16 Saya kurang dapat memaklumi kekeliruan yang 
dilakukan teman. SS S TS STS 

17 Meskipun saya tidak mood mengikuti perkuliahan, 
namun saya tetap tenang di dalam kelas. SS S TS STS 

18 Meskipun dosen sudah masuk kelas, saya tidak segera 
masuk kelas dan tetap nongkrong di luar kelas. SS S TS STS 

TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA 
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