
SKALA SIKAP TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL 

 

A. Outcomes of the behavior terhadap jenis-jenis perilaku seperti rabaan, cubitan, 

tindakan intimidasi atau 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 

Favorabel : 

a. Saya suka bergurau tentang hal-hal porno kepada teman wanita.   1 

b. Saya merasakan gairah seksual jika memberi komentar seksual kepada 

wanita.    9 

c. Saat menunjukkan gambar porno kepada teman wanita, hasrat seksual 

saya meningkat.    17 

Unfavorabel : 

a. Saya merasa sebagai cowok yang mesum saat mengejek bagian tubuh 

teman wanita.    2 

b. Harga diri saya menurun saat mengomentari keindahan tubuh wanita.   

10 

c. Membicarakan hal-hal porno merupakan hal yang tabu bagi saya.   18 

 

2. Non-verbal atau fisik 
Favorabel : 

a. Menggelitik pinggang teman wanita dapat memuaskan gairah seksual 

saya.    3 

b. Saya merasa akrab dengan menggandeng tangan teman wanita.     11 

c. Saya memanfaatkan keadaan yang penuh sesak dengan menyenggol 

payudara wanita.      19 

 

 



Unfavorabel : 

a. Saat mengedipi mata kepada wanita, gairah seksual saya tetap saja tidak 

meningkat.     4 

b. Bagi saya merangkul wanita tidak membuat suasana menjadi hangat.   12 

c. Iseng-iseng menabrak tubuh wanita tidak memuaskan nafsu seksual saya.   

20 

 

B. Evaluation regarding the outcomes terhadap jenis-jenis perilaku seperti rabaan, 

cubitan, tindakan intimidasi atau 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 

Favorabel : 

a. Bergurau tentang hal-hal porno kepada teman wanita penting bagi saya.    

5 

b. Memberi komentar seksual kepada wanita perlu bagi saya.      13 

c. Menunjukkan gambar porno kepada teman wanita kebutuhan bagi saya.     

21 

Unfavorabel : 

a. Mengejek bagian tubuh wanita saya merupakan hal yang tidak penting 

bagi saya.   6 

b. Mengomentari keindahan tubuh wanita adalah hal yang tidak penting 

bagi saya.     14 

c. Membicarakan hal-hal porno merupakan hal yang tidak penting bagi 

saya.     22 

 

 

 



2. Non-verbal atau fisik 
Favorabel : 

a. Menggelitik pinggang teman wanita merupakan hal yang berarti bagi 

saya.     7 

b. Menggandeng tangan teman wanita menjadi kebutuhan bagi saya.   15 

c. Menyenggol payudara wanita perlu bagi saya.    23 

Unfavorabel : 

a. Mengedipi mata kepada wanita merupakan hal yang tidak perlu bagi 

saya.   8 

b. Merangkul pundak wanita merupakan hal yang tidak penting bagi saya.     

16 

c. Menabrak tubuh teman wanita merupakan hal yang tidak perlu bagi saya.     

24 



SKALA STEREOTIP GENDER 

 

A. Pelabelan dan citra diri 

Favourable : 

1. Laki-laki lebih kuat menghadapi masalah daripada wanita.   1 

2. Wanita kurang terampil bekerja dibanding laki-laki.    9 

3. Kemampuan penalaran wanita tidak sebagus laki-laki.    17 

Unfavourable : 

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

masalah.    2 

2. Wanita juga tangguh menghadapi kesulitan dalam hidup.     10 

3. Wanita dapat juga mengerjakan pekerjaan laki-laki.      18 

 

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

Favourable : 

1. Dalam membuat komitmen, wanita kurang dapat berpegang teguh terhadap 

komitmen tersebut.     3 

2. Sebaiknya yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami karena lebih 

tepat dalam menentukan sebuah keputusan.      11 

3. Wanita kurang tegas dalam mengambil keputusan dibandingkan laki-laki.  

19 

Unfavourable :  

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

sama untuk mengambil keputusan.     4 

2. Wanita juga pantas memberi keputusan kepada pacarnya.     12 

3. Dalam forum diskusi, wanita juga berhak mengemukakan pendapatnya.    20 

 

C. Pembagian peran yang juga meliputi pembagian kerja 

Favourable : 

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

membantunya.    5 

2. Meskipun wanita bekerja tetap saja harus mengurus suami dan anaknya.  13 



3. Laki-laki tidak pantas mengerjakan pekerjaan rumah tangga.    21 

Unfavourable : 

1. Wanita juga berhak berperan sebagai kepala rumah tangga.     6 

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

keluarga.     14 

3. Laki-laki dan wanita sama-sama memiliki kesempatan untuk memimpin.   

22 

 

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

kegiatan, hobi, minat, ekonomi, dan aktualisasi diri 

Favourable : 

1. Hendaknya status pekerjaan istri tidak melebihi suami.     7 

2. Wanita tidak perlu mengembangkan hobinya karena nantinya hanya 

mengurus rumah tangga.      15 

3. Percuma saja wanita meningkatkan prestasinya karena tugas wanita menjadi 

ibu rumah tangga.      23 

Unfavourable : 

1. Wanita bebas menentukan nasibnya dengan bekerja.    8 

2. Wanita berhak untuk meraih prestasi yang dicita-citakannya.     16 

3. Wanita tidak harus tergantung secara ekonomi kepada suaminya.    24 

 



Nomer  : 
Jenis Kelamin : 
Semester  : 

 
 
 
 
 

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 : 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. 

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 #### 



 

NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 Saya suka bergurau tentang hal-hal porno kepada teman 
wanita.     

2 Saya merasa sebagai cowok yang mesum saat mengejek 
bagian tubuh teman wanita.     

3 Menggelitik pinggang teman wanita dapat memuaskan 
gairah seksual saya.     

4 Saat mengedipi mata kepada wanita, gairah seksual saya 
tetap saja tidak meningkat.     

5 Bergurau tentang hal-hal porno kepada teman wanita 
penting bagi saya.     

6 Mengejek bagian tubuh wanita saya merupakan hal 
yang tidak penting bagi saya.     

7 Menggelitik pinggang teman wanita merupakan hal 
yang berarti bagi saya.     

8 Mengedipi mata kepada wanita merupakan hal yang 
tidak perlu bagi saya.     

9 Saya merasakan gairah seksual jika memberi komentar 
seksual kepada wanita.     

10 Harga diri saya menurun saat mengomentari keindahan 
tubuh wanita.     

11 Saya merasa akrab dengan menggandeng tangan teman 
wanita.     

12 Bagi saya merangkul wanita tidak membuat suasana 
menjadi hangat.     

13 Memberi komentar seksual kepada wanita perlu bagi 
saya.     

14 Mengomentari keindahan tubuh wanita adalah hal yang 
tidak penting bagi saya.     

15 Menggandeng tangan teman wanita menjadi kebutuhan 
bagi saya.     

16 Merangkul pundak wanita merupakan hal yang tidak 
penting bagi saya.     

17 Saat menunjukkan gambar porno kepada teman wanita, 
hasrat seksual saya meningkat.     

18 Membicarakan hal-hal porno merupakan hal yang tabu 
bagi saya.     

19 Saya memanfaatkan keadaan yang penuh sesak dengan 
menyenggol payudara wanita.     

20 Iseng-iseng menabrak tubuh wanita tidak memuaskan 
nafsu seksual saya.     

21 Menunjukkan gambar porno kepada teman wanita 
kebutuhan bagi saya.     

Buka Halaman Berikutnya, Terima Kasih 



NO PERNYATAAN SS S TS STS

22 Membicarakan hal-hal porno merupakan hal yang tidak 
penting bagi saya.     

23 Menyenggol payudara wanita perlu bagi saya.     
24 Menabrak tubuh teman wanita merupakan hal yang 

tidak perlu bagi saya.     

Buka Halaman Berikutnya, Terima Kasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Laki-laki lebih kuat menghadapi masalah daripada 

wanita. 
    

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

    

3 Dalam membuat komitmen, wanita kurang dapat 
berpegang teguh terhadap komitmen tersebut. 

    

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

    

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

    

6 Wanita juga berhak berperan sebagai kepala rumah 
tangga. 

    

7 Hendaknya status pekerjaan istri tidak melebihi suami.     
8 Wanita bebas menentukan nasibnya dengan bekerja.     
9 Wanita kurang terampil bekerja dibanding laki-laki.     

10 Wanita juga tangguh menghadapi kesulitan dalam 
hidup. 

    

11 Sebaiknya yang menjadi kepala rumah tangga adalah 
suami karena lebih tepat dalam menentukan sebuah 
keputusan. 

    

12 Wanita juga pantas memberi keputusan kepada 
pacarnya. 

    

13 Meskipun wanita bekerja tetap saja harus mengurus 
suami dan anaknya. 

    

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

    

15 Wanita tidak perlu mengembangkan hobinya karena 
nantinya hanya mengurus rumah tangga. 

    

16 Wanita berhak untuk meraih prestasi yang dicita-
citakannya. 

    

17 Kemampuan penalaran wanita tidak sebagus laki-laki.     
18 Wanita dapat juga mengerjakan pekerjaan laki-laki.     
19 Wanita kurang tegas dalam mengambil keputusan 

dibandingkan laki-laki. 
    

20 Dalam forum diskusi, wanita juga berhak 
mengemukakan pendapatnya. 

    

21 Laki-laki tidak pantas mengerjakan pekerjaan rumah 
tangga. 

    

22 Laki-laki dan wanita sama-sama memiliki kesempatan 
untuk memimpin. 

    

23 Percuma saja wanita meningkatkan prestasinya karena 
tugas wanita menjadi ibu rumah tangga. 

    

24 Wanita tidak harus tergantung secara ekonomi kepada 
suaminya. 

    

THANK YOU 
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