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A. SKALA PENELITIAN 

A-1.  Skala Perilaku Seksual Pranikah Remaja Putri 

A-1. Skala Peran Ayah dalam Pendidikan 

Seksualitas 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-1. Skala Perilaku Seksual Pranikah Remaja Putri 

 
 



 

  

 

No : 

 

 

Petunjuk Pengisian Angket 

 

1. Bacalah Pernyataan – pernyataan pada angket ini dengan seksama, kemudian 

kerjakanlah dengan sungguh – sungguh sesuai dengan keadaan Anda yang 

sebenarnya. 

2. Pilihlah salah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia, yaitu: 

SS  : bila pernyataan tersebut Sangat Sering Anda lakukan 

S  : bila pernyataan tersebut Sering Anda lakukan 

J  : bila pernyataan tersebut Jarang Anda lakukan 

TP  : bila pernyataan tersebut Tidak Pernah Anda lakukan 

3. Jawablah dengan memberikan tanda silang (X) pada lembar jawaban yang 

sesuai dengan diri Anda. 

4. Apabila Anda ingin mengubah jawaban, maka Anda dapat memberikan tanda 

(=) pada jawaban yang salah. Kemudian Anda dapat mengganti dengan 

jawaban lain sesuai dengan pilihan Anda. 

5. Berikan pernyataan secara jujur sesuai dengan keadaan Anda. 

6. Tidak ada jawaban salah, semua jawaban adalah benar. 

7. Bila sudah selesai periksalah kembali, dan jangan ada pernyataan yang 

terlewatkan. 

 

 

 

Terima kasih 



 

  

 

 

No. Pernyataan SS S J TP 
1 Setiap kali bertemu dengan pacar saya 

menciumnya. 
    

2 Saya melakukan rabaan seksual di sekitar 
tubuh pacar saya saat sedang berduaan. 

    

3 Saya tidak mencium bibir pacar saya, 
meskipun digoda. 

    

4 Saya merasa cemas jika melakukan petting 
dengan pacar saya 

    

5 Untuk menghindari terjadinya hubungan 
badan dengan pacar, saya menolak untuk 
diraba – raba organ sensitif saya. 

    

6 Kami melakukan petting ( saling menempelkan 
alat kelamin ) supaya sama – sama terangsang 

    

7 Saya akan meraba bagian genital pacar saya 
supaya lebih terangsang 

    
 

8 Saya menikmati ketika saya berciuman 
dengan pacar 

    

9 Saya menolak saat pacar meraba bagian 
tubuh saya yang paling sensitif 

    

10 Saya menghindari hubungan seksual dengan 
pacar karena saya ingin mempertahankan 
kepecayaan orang tua saya 

    

11 Saya menggesek – gesekan payudara saya 
kepada kepada tubuh pacar 

    

12 Pada saat – saat tertentu saya melakukan 
hubungna intim dengan pacar. 

    

13 Dalam berpacaran saya tidak mau meraba – 
raba tubuh pacar karena saya menghormatinya 

    

14 Saya akan menolak apabila pacar saya 
mengajak untuk berhubungan seksual 

    

15 Saya senang meraba anggota tubuh yang 
sensitif pada pacar saya 

    

16 Saya dan pacar suka mencari tempat – tempat 
sepi untuk bisa saling berciuman 

    

17 Saya menolak ajakan pacar untuk bercumbu 
meskipun suasana sepi. 

    

18 Saya menghindari berciuman bibir dengan 
pacar. 

    

19 Saya melakukan hubungan seksual karena saya 
sangat menginginkannya 

    

20 Pada waktu berpacaran, kami saling bercumbu.     
21 Saya tidak pernah meraba – raba organ intim 

kekasih 
    

22 Saya dan pacar tidak melakukan hubungan 
seksual meskipun ada kesempatan. 

    



 

  

 

23 Saya mencium bibir pacar saya dengan mesra     
24 Bila kesempatan mendukung saya melakukan 

hubungan seksual dengan pacar. 
    

25 Saya menolak ketika pacar mencium bibir saya     
26 Saya menolak melakukan petting dengan pacar 

saya meskipun itu tidak menyebabkan 
kehamilan 

    

27 Saya menikmati tiap sentuhan yang dilakukan 
pacar ke alat kelamin saya 

    

28 Ketika berduaan, saya suka mencumbui bagian 
sensitif pacar saya 

    

29 Saya tidak akan tergoda untuk melakukan 
hubungan intim dengan pacar. 

    

30 Saya marah jika pacar mencumbu saya.     
31 Saya melakukan hubungan seks dengan pacar 

karena saya sangat menyayanginya. 
    

32 Saya tidak melakukan necking (mencium leher) 
meskipun suasana sepi. 

    

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-2. Skala Peran Ayah dalam Pendidikan Seksualitas 



 

  

 

No : 

 

 

Petunjuk Pengisian Angket 

 

8. Bacalah Pernyataan – pernyataan pada angket ini dengan seksama, kemudian 

kerjakanlah dengan sungguh – sungguh sesuai dengan keadaan Anda yang 

sebenarnya. 

9. Pilihlah salah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia, yaitu: 

SS  : bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai 

S  : bila pernyataan tersebut Sesuai 

TS  : bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai 

STS : bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai 

10. Jawablah dengan memberikan tanda silang (X) pada lembar jawaban yang 

sesuai dengan diri Anda. 

11. Apabila Anda ingin mengubah jawaban, maka Anda dapat memberikan tanda 

(=) pada jawaban yang salah. Kemudian Anda dapat mengganti dengan 

jawaban lain sesuai dengan pilihan Anda. 

12. Berikan pernyataan secara jujur sesuai dengan keadaan Anda. 

13. Tidak ada jawaban salah, semua jawaban adalah benar. 

14. Bila sudah selesai periksalah kembali, dan jangan ada pernyataan yang 

terlewatkan. 

 

 

 

Terima kasih



 

  

 

 

No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Ayah saya menjelaskan tentang perbedaan 

fungsi organ reproduksi laki – laki dan 
perempuan 

    

2 Ayah  saya menjelaskan tentang peoses 
reproduksi 

    

3 Ayah saya mengatakan “tidak penting” 
ketika saya bertanya tentang Penyakit 
Menular Seksual (PMS) 

    

4 Ayah saya tidak mau menjelaskan ketika 
saya bertanya tentang sperma 

    

5 Ayah saya menjelaskan mengapa payudara 
perempuan lebih menonjol daripada laki – 
laki 

    

6 Ayah saya menjelaskan tentang fungsi 
vagina 

    

7 Ayah saya menjelaskan tentang tumbuhnya 
ranbut di sekitar alat kelamin 

    

8 Ayah saya mengatakan bahwa belum 
saatnya saya tahu tentang masalah 
kehamilan 

    

9 Ayah menjelaskan dengan terbuka tentang 
apa itu Penyakit Menular Seksual. 

    

10 Ayah saya tidak memberikan penjelaskan, 
tentang apa yang menyebabkan terjadinya 
perubahan tubuh pada perempuan. 

    

11 Ayah saya menganggap tabu ketika saya 
bertanya tentang organ reproduksi 

    

12 Ketika saya bertanya tentang proses 
reproduksi, ayah saya menyuruh saya 
bertanya kepada ibu. 

    

13 Ayah saya menjelaskan tentang apa yang 
menyebabkan kehamilan 

    

14 Ayah saya memberi tahu bahwa hubungan 
seks pranikah bisa menyebabkan Penyakit 
Menular Seksual 

    

15 Ayah saya mengatakan “penyakit menular” 
ketika saya bertanya tentang penyakit 
seksual 

    

16 Ketika saya bertanya apakah kondom dapat 
mencegah kehamilan, ayah saya tidak mau 
menjelaskannya 

    

17 Ayah saya tidak mau memberi tahu, berapa 
lama siklus menstruasi 

    

18 Ayah saya menolak untuk menjelaskan 
tentang penularan Penyakit Menular Seksual 

    



 

  

 

19 Ayah saya menjelaskan dengan 
menggunakan gambar tentang bagian – 
bagian seksual tubuh. 

    

20 Ayah saya memberi tahu kepada saya, apa 
yang menyebabkan perubahan pada bentuk 
tubuh saya. 

    

21 Ayah saya selalu diam, ketika saya bertanya 
tentang fungsi salah satu organ reproduksi 

    

22 Ayah saya menolak menjelaskan ketika saya 
bertanya mengapa payudara perempuan 
lebih menonjol daripada pria 

    

23 Ayah saya memberi tahu bahwa hubungan 
seksual dapat menyebabkan kehamilan 

    

24 Ayah saya menjelaskan apa yang terjadi, 
saat saya mengalami menstruasi pertama 
dan langsung bertanya kepadanya 

    

25 Ketika saya bertanya, apakah remaja yang 
mengalami keterlambatan menstruasi berarti 
sedang hamil, ayah saya tidak mau 
menjelaskannya. 

    

26 Ayah saya tidak mau menjelaskan ketika 
saya bertanya tentang salah satu penyakit 
seksual. 

    

27 Ayah memberi tahu tentang masa subur     
28 Ayah saya membelikan buku tentang 

beragam Penyakit Menular Seksual 
    

29 Saat pertama mengalami menstruasi dan 
saya langsung bertanya kepada ayah, ayah 
saya menyuruh saya bertanya kepada ibu 

    

30 Ayah tidak berkeberatan untuk menjelaskan 
perbedaan kelamin laki – laki dan 
perempuan 

    

31 Ayah saya tidak berkeberatan menjelaskan 
tentang penyakit HIV/AIDS 

    

32 Ayah saya tidak mau memberi tahu ketika 
saya bertanya tentang selaput dara. 
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