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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 terlewatkan. 

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 

 

 

 

 

 

#### Selamat Mengerjakan #### 



ITEM PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH 

 

A. Bersentuhan (pegangan tangan dan berpelukan) 

Favourable : 

1. Memeluk erat pacar merupakan ungkapan kasih sayang saya kepada pacar.  

1 

2. Saya merangkul pacar untuk menciptakan kedekatan emosi.      9 

3. Di depan orang-orang, saya berpegangan tangan dengan pacar.       17 

Unfavourable : 

1. Pengungkapan kerinduan pada sang pacar hanya saya tunjukkan dengan 

bercanda.      2 

2. Selama berpacaran saya menghindari saling membelai bagian tertentu dari 

tubuh pacar.        10 

3. Saya hanya bercerita dari hati ke hati saat berpacaran.      18 

 

B. Berciuman (pipi, bibir, leher) 

Favourable : 

1. Kemesraan selama berpacaran ingin saya pelihara dengan ciuman di pipi.   3 

2. Ciuman dari pacar saya balas sebagai bukti bahwa saya juga menyukai dan 

mencintai dia.      11 

3. Saya merasakan kegairahan ketika pacar mencium bibir saya.      19 

Unfavourable : 

1. Saya enggan berciuman selama berpacaran.     4 

2. Saya hanya mencium pacar di keningnya saja, itupun waktu pacar berulang 

tahun.      12 

3. Bertemu dan bergurau saja sudah cukup menggembirakan saat berpacaran.      

20 

 

C. Bercumbu (menggesek-gesekkan bagian tubuh yang sensitif) 

Favourable : 

1. Saya menikmati saat-saat bagian tubuh sensitif saya bersentuhan dengan 

tubuh pacar.     5 



2. Saya merasakan sensasi ketika pacar meraba bagian tubuh saya yang 

sensitif.       13 

3. Saat ada kesempatan saya menyuruh pacar memegang kemaluan saya.    21 

Unfavourable : 

1. Saya takut melakukan percumbuan dengan pacar.     6 

2. Bentuk ekspresi kasih sayang sewaktu masa pacaran saya perlihatkan 

dengan saling bertukar hadiah pada hari-hari yang menurut kami istimewa.    

14 

3. Saya menghindari bersentuhan tubuh dengan pacar.     22 

 

D. Berhubungan seksual yaitu masuknya penis ke dalam vagina 

Favourable : 

1. Saya melakukan ”ML” dengan pacar untuk menambah rasa cinta yang 

mendalam.    7 

2. Saat mendapat pacar baru, saya mengajaknya berhubungan intim.   15 

3. Saya tidak menolak ketika pacar saya mengajak berhubungan seksual 

layaknya suami-istri.      23 

Unfavourable : 

1. Saya menjaga keperjakaan / keperawanan saya hingga menikah.     8 

2. Saat berpacaran, saya tidak melakukan ”ML” karena dosa.        16 

3. Saya mau melakukan hubungan intim jika sudah resmi menikah.      24 

 



ITEM SIKAP TERHADAP MASALAH 

KESEHATAN REPRODUKSI 

 

A. Kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah hubungan 

seks pranikah dengan segala akibatnya, kehamilan di luar nikah atau kehamilan 

yang tidak diinginkan, kawin muda, anak-anak lahir di luar nikah, aborsi, 

penyakit menular seksual (PMS) termasuk human immunodeficiency virus 

infection dan acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS). 

Favourable : 

1. Menurut saya pengguguran kandungan merupakan alternatif pemecahan 

masalah jika belum siap untuk menikah.    1 

2. Menurut saya kehamilan di luar nikah tidak perlu dihindari oleh mahasiswa 

karena sudah dewasa.     7 

3. Menurut saya kawin muda boleh saja dilakukan oleh mahasiswa meskipun 

belum memperoleh pekerjaan.  13 

Unfavourable : 

1. Menurut saya anak yang lahir di luar nikah merupakan anak yang haram.    2 

2. Menurut saya hubungan seks pranikah merupakan tindakan yang melanggar 

ajaran agama.       8 

3. Menurut saya penyakit menular seksual termasuk penyakit yang 

membahayakan.        14 

 

B. Perasaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah hubungan seks 

pranikah dengan segala akibatnya, kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang 

tidak diinginkan, kawin muda, anak-anak lahir di luar nikah, aborsi, penyakit 

menular seksual (PMS) termasuk human immunodeficiency virus infection dan 

acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS). 

Favourable : 

1. Hubungan seks pranikah merupakan kenikmatan untuk dilakukan.     3 

2. Penyakit menular seksual dirasakan oleh mahasiswa sebagai hal yang tidak 

perlu ditakuti.        9 



3. Mahasiswa tidak perlu merasa malu untuk kawin muda.      15 

Unfavourable : 

1. Penyakit menular seksual termasuk penyakit yang memalukan.    4 

2. Aborsi jika dilakukan akan menimbulkan rasa berdosa yang susah 

dihilangkan.      10 

3. Kehamilan di luar nikah merupakan aib yang memalukan bagi pelaku 

maupun keluarganya.     16 

 

C. Kecenderungan perilaku terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah 

hubungan seks pranikah dengan segala akibatnya, kehamilan di luar nikah atau 

kehamilan yang tidak diinginkan, kawin muda, anak-anak lahir di luar nikah, 

aborsi, penyakit menular seksual (PMS) termasuk human immunodeficiency 

virus infection dan acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS). 

Favourable : 

1. Jika saya dihadapkan pada masalah kehamilan di luar nikah, saya akan 

melakukan aborsi.       5 

2. Jika pacar saya mau diajak untuk berhubungan seksual, saya akan 

melakukannya.    11 

3. Saya akan melangsungkan kawin muda agar pacar saya tidak direbut orang 

lain.      17 

Unfavourable : 

1. Saya tidak berpacaran di dalam kamar karena dapat mengarahkan pada 

hubungan seks.      6 

2. Saya enggan berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seks karena 

beresiko terkena penyakit menular seksual.      12 

3. Jika saya akan melakukan hubungan seks pranikah dengan pacar, saya akan 

menggunakan kondom agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah.    18 

 



SKALA 2 
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 SS S TS STS
1 Menurut saya pengguguran kandungan merupakan 

alternatif pemecahan masalah jika belum siap untuk 
menikah. 

    

2 Menurut saya anak yang lahir di luar nikah merupakan 
anak yang haram. 

    

3 Hubungan seks pranikah merupakan kenikmatan untuk 
dilakukan. 

    

4 Penyakit menular seksual termasuk penyakit yang 
memalukan. 

    

5 Jika saya dihadapkan pada masalah kehamilan di luar 
nikah, saya akan melakukan aborsi. 

    

6 Saya tidak berpacaran di dalam kamar karena dapat 
mengarahkan pada hubungan seks. 

    

7 Menurut saya kehamilan di luar nikah tidak perlu 
dihindari oleh mahasiswa karena sudah dewasa. 

    

8 Menurut saya hubungan seks pranikah merupakan 
tindakan yang melanggar ajaran agama. 

    

9 Penyakit menular seksual dirasakan oleh mahasiswa 
sebagai hal yang tidak perlu ditakuti. 

    

10 Aborsi jika dilakukan akan menimbulkan rasa berdosa 
yang susah dihilangkan. 

    

11 Jika pacar saya mau diajak untuk berhubungan seksual, 
saya akan melakukannya. 

    

12 Saya enggan berganti-ganti pasangan dalam 
berhubungan seks karena beresiko terkena penyakit 
menular seksual. 

    

13 Menurut saya kawin muda boleh saja dilakukan oleh 
mahasiswa meskipun belum memperoleh pekerjaan. 

    

14 Menurut saya penyakit menular seksual termasuk 
penyakit yang membahayakan. 

    

15 Mahasiswa tidak perlu merasa malu untuk kawin muda.     
16 Kehamilan di luar nikah merupakan aib yang 

memalukan bagi pelaku maupun keluarganya. 
    

17 Saya akan melangsungkan kawin muda agar pacar saya 
tidak direbut orang lain. 

    

18 Jika saya akan melakukan hubungan seks pranikah 
dengan pacar, saya akan menggunakan kondom agar 
tidak terjadi kehamilan di luar nikah. 

    

THANK YOU 



SKALA 1 
Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 
memberi tanda “silang” (X). 
SS  :  Jika keadaan anda Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada. 
S  :  Jika keadaan anda Sesuai dengan pernyataan yang ada. 
TS  :  Jika keadaan anda Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada. 
STS :  Jika keadaan anda Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada. 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Memeluk erat pacar merupakan ungkapan kasih sayang 

saya kepada pacar. 
    

2 Pengungkapan kerinduan pada sang pacar hanya saya 
tunjukkan dengan bercanda. 

    

3 Kemesraan selama berpacaran ingin saya pelihara 
dengan ciuman di pipi. 

    

4 Saya enggan berciuman selama berpacaran.     
5 Saya menikmati saat-saat bagian tubuh sensitif saya 

bersentuhan dengan tubuh pacar. 
    

6 Saya takut melakukan percumbuan dengan pacar. 
 

    

7 Saya melakukan ”ML” dengan pacar untuk menambah 
rasa cinta yang mendalam. 

    

8 Saya menjaga keperjakaan / keperawanan saya hingga 
menikah. 

    

9 Saya merangkul pacar untuk menciptakan kedekatan 
emosi. 

    

10 Selama berpacaran saya menghindari saling membelai 
bagian tertentu dari tubuh pacar. 

    

11 Ciuman dari pacar saya balas sebagai bukti bahwa saya 
juga menyukai dan mencintai dia. 

    

12 Saya hanya mencium pacar di keningnya saja, itupun 
waktu pacar berulang tahun. 

    

13 Saya merasakan sensasi ketika pacar meraba bagian 
tubuh saya yang sensitif. 

    

14 Bentuk ekspresi kasih sayang sewaktu masa pacaran 
saya perlihatkan dengan saling bertukar hadiah pada 
hari-hari yang menurut kami istimewa. 

    

15 Saat mendapat pacar baru, saya mengajaknya 
berhubungan intim. 

    

16 Saat berpacaran, saya tidak melakukan ”ML” karena 
dosa. 

    

17 Di depan orang-orang, saya berpegangan tangan dengan 
pacar. 

    

18 Saya hanya bercerita dari hati ke hati saat berpacaran.     
19 Saya merasakan kegairahan ketika pacar mencium bibir 

saya. 
    

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN SS S TS STS
20 Bertemu dan bergurau saja sudah cukup 

menggembirakan saat berpacaran. 
    

21 Saat ada kesempatan saya menyuruh pacar memegang 
kemaluan saya. 

    

22 Saya menghindari bersentuhan tubuh dengan pacar.     
23 Saya tidak menolak ketika pacar saya mengajak 

berhubungan seksual layaknya suami-istri. 
    

24 Saya mau melakukan hubungan intim jika sudah resmi 
menikah. 

    

THANK YOU 
 


	logo: 


