
SKALA PELECEHAN SEKSUAL 

A. Verbal 

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 menunjukkan gambar-gambar porno (seseorang yang sedang telanjang 

atau sedang berhubungan seksual), lencana atau benda yang berbentuk alat 

kelamin atau bentuk lain yang berkonotasi seksual. 

Favorabel : 

1. Saya menunjukkan gambar porno kepada teman wanita.        1 

2. Jika ada wanita yang kelihatan belahan dada / payudaranya, saya 

menggodanya.      5 

3. Saya berbicara tentang hal-hal yang berbau seks kepada teman wanita.      9 

4. Saya mengajak bergurau teman wanita seputar seksualitas.      13 

5. Saya memberi komentar ”nakal” tentang keindahan tubuh wanita       17. 

Unfavorabel : 

1. Menyampaikan komentar ”nakal” tentang wanita, tidak saya lakukan.        2 

2. Saya tidak merayu teman wanita untuk berkencan.        6 

3. Saya tidak memajang gambar porno yang menampakkan tubuh wanita.    10 

4. Saya mengejek teman wanita yang buah dadanya kecil.      14 

5. Saya tidak menanyakan hal-hal porno kepada teman wanita.        18 

 

B. Non-verbal atau gerakan fisik. 

Jenis-jenis perilaku tersebut adalah rabaan, cubitan, tindakan intimidasi 

atau yang memalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh seperti 

merangkul, menepuk bagian tubuh tertentu). 

Favorabel : 

1. Saya iseng-iseng menabrak wanita agar mengenai bagian tubuhnya.       3 

2. Saya mencolek pantat teman wanita.       7 

3. Saya menggelitik pinggang teman wanita.      11 



4. Meskipun teman wanita merasa tidak nyaman jika digandeng tangannya, 

saya tetap melakukannya.        15 

5. Saya menyiuli wanita yang seksi.           19 

Unfavorabel : 

1. Saya tidak mencubit pipi teman wanita.      4 

2. Saya tidak memandangi tubuh wanita dari ujung rambut sampai kaki.    8 

3. Saya enggan menepuk paha teman wanita.      12 

4. Meskipun saya suka dengan teman wanita, namun saya tidak mengerling. 16 

5. Meskipun saya merasa cukup dekat dengan teman wanita, tetapi saya tidak 

merangkulnya saat sedang berjalan.        20 



ITEM PERSEPSI TERHADAP GENDER WANITA 

 

A. Pemberian arti terhadap stimulus yang diterima individu dimana individu akan 

melihat sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda-beda. 

1. Ketundukan. 

Favorabel  : 

a. Menurut saya wanita boleh memiliki pendapat yang berbeda dengan 

suaminya.     1 

b. Bagi saya, derajat wanita sama saja dengan pria.    19 

Unfavorabel  : 

a. Saya memandang wanita sebagai kaum yang lebih lemah dari laki-laki. 2 

b. Menurut saya istri harus patuh terhadap suami.         20 

2. Ketergantungan. 

Favorabel  : 

a. Menurut saya wanita juga memiliki kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan pria.     3 

b. Bagi saya, wanita juga memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja.  

21 

Unfavorabel  : 

a. Menurut saya kesejahteraan istri tergantung pada suami.      4 

b. Saya memandang wanita sebagai kaum yang tidak dapat mandiri secara 

ekonomi.     22 

3. Kepasrahan. 

Favorabel  : 

a. Menurut saya wanita juga memiliki kebebasan untuk bertindak.     5 

b. Bagi saya, istri boleh melarang tindakan suami yang menyakitkan.  23 

Unfavorabel  : 

a. Saya beranggapan bahwa wanita tidak boleh menolak perintah suami.    6 

b. Menurut saya suami boleh melakukan apa saja terhadap istrinya.   24 

 

 



B. Penilaian yang artinya merupakan ciri dari stimulus seperti nilainya bagi 

individu yang mempunyai pengaruh tentang bagaimana stimulus tersebut 

dipersepsikan. 

1. Ketundukan. 

Favorabel  : 

a. Menurut saya wanita juga ingin berkehendak dan tidak ingin ditindas 

oleh kaum pria.       7 

b. Bagi saya, wanita memiliki hak yang sama dengan pria karena sama-

sama mahluk ciptaan Tuhan.     25 

Unfavorabel  : 

a. Saya menilai wanita sebagai kaum yang tunduk pada pria karena pria 

adalah pemimpin.         8 

b. Menurut saya wanita diciptakan untuk mengabdi pada pria.        26 

2. Ketergantungan. 

Favorabel  : 

a. Menurut saya wanita juga mampu menjadi kepala rumah tangga.       9 

b. Bagi saya, wanita tidak harus menjadi ibu rumah tangga karena wanita 

dapat berkarir dalam pekerjaan.       27 

Unfavorabel  : 

a. Menurut penilaian saya wanita lebih cocok menjadi ibu rumah tangga 

karena tidak mampu bekerja di luar rumah.     10 

b. Saya menilai wanita tidak perlu bekerja karena harus merawat anak-anak 

di rumah.           28 

3. Kepasrahan. 

Favorabel  : 

a. Menurut saya wanita memiliki keinginan berpendapat karena wanita juga 

memiliki pemikiran tersendiri yang kadang-kadang berbeda dengan pria. 

11 

b. Bagi saya, istri dapat menolak perintah suami jika perintah tersebut tidak 

sesuai dengan pendapat istri.        29 

 

 



Unfavorabel  : 

a. Saya beranggapan bahwa keputusan yang akan diambil istri harus dengan 

persetujuan suami.     12 

b. Menurut saya istri tidak boleh mengkritik tindakan suami.       30 

 

C. Kebutuhan yang merupakan perasaan yang muncul dari diri individu terhadap 

suatu keinginan tertentu yang harus ada pemenuhannya agar dapat 

menimbulkan kepuasan. 

1. Ketundukan. 

Favorabel  : 

a. Saya tidak marah meski pendapat istri berbeda dengan keinginan suami.  

13 

b. Perasaan saya biasa saja ketika istri membantah pendapat suami karena 

istri juga memiliki hak yang sama.        31 

Unfavorabel  : 

a. Saya merasa kecewa jika istri membantah pendapat suami.   14 

b. Saya merasa senang jika istri patuh terhadap suami.      32 

2. Ketergantungan. 

Favorabel  : 

a. Saya merasa bangga pada wanita yang dapat bekerja mencari uang.   15 

b. Saya tidak marah jika kemampuan saya dikalahkan oleh wanita.      33 

Unfavorabel  : 

a. Menurut saya perekonomian keluarga tergantung pada suami.     16 

b. Saya merasa bangga menjadi pria karena wanita adalah kaum yang 

lemah.       34 

3. Kepasrahan. 

Favorabel  : 

a. Perasaan saya bangga ketika wanita juga memiliki prestasi.    17 

b. Saya senang kepada wanita yang tidak mudah menyerah.       35 

Unfavorabel  : 

a. Perasaan saya kecewa pada wanita yang tidak menerima pendapat saya.  

18 



b. Saya puas karena dapat berbuat apa saja terhadap wanita.        36 



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 Sering melakukan pernyataan yang ada. 

S : Sering melakukan pernyataan yang ada. 

J : Jarang melakukan pernyataan yang ada. 

TP : Tidak Pernah melakukan 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 J TP 

SS S J TP 

 

 

 

 

 

#### Selamat Mengerjakan #### 



 

NO PERNYATAAN SS S J TP 

1 Saya menunjukkan gambar porno kepada teman wanita.     
2 Menyampaikan komentar ”nakal” tentang wanita, tidak 

saya lakukan. 
    

3 Saya iseng-iseng menabrak wanita agar mengenai 
bagian tubuhnya. 

    

4 Saya tidak mencubit pipi teman wanita.     
5 Jika ada wanita yang kelihatan belahan dada / 

payudaranya, saya menggodanya. 
    

6 Saya tidak merayu teman wanita untuk berkencan.     
7 Saya mencolek pantat teman wanita.     
8 Saya tidak memandangi tubuh wanita dari ujung rambut 

sampai kaki. 
    

9 Saya berbicara tentang hal-hal yang berbau seks kepada 
teman wanita. 

    

10 Saya tidak memajang gambar porno yang 
menampakkan tubuh wanita. 

    

11 Saya menggelitik pinggang teman wanita.     
12 Saya enggan menepuk paha teman wanita.     
13 Saya mengajak bergurau teman wanita seputar 

seksualitas. 
    

14 Saya mengejek teman wanita yang buah dadanya kecil.     
15 Meskipun teman wanita merasa tidak nyaman jika 

digandeng tangannya, saya tetap melakukannya. 
    

16 Meskipun saya suka dengan teman wanita, namun saya 
tidak mengerling. 

    

17 Saya memberi komentar ”nakal” tentang keindahan 
tubuh wanita. 

    

18 Saya tidak menanyakan hal-hal porno kepada teman 
wanita. 

    

19 Saya menyiuli wanita yang seksi.     
20 Meskipun saya merasa cukup dekat dengan teman 

wanita, tetapi saya tidak merangkulnya saat sedang 
berjalan. 

    

THANK YOU 

 



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 Sesuai dengan pernyataan yang ada. 

S : Sesuai dengan pernyataan yang ada. 

TS : Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada. 

STS : Sangat Tidak Sesuai 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 Menurut saya wanita boleh memiliki pendapat yang 
berbeda dengan suaminya. 

    

2 Saya memandang wanita sebagai kaum yang lebih 
lemah dari laki-laki. 

    

3 Menurut saya wanita juga memiliki kemampuan untuk 
melakukan pekerjaan pria. 

    

4 Menurut saya kesejahteraan istri tergantung pada suami.     
5 Menurut saya wanita juga memiliki kebebasan untuk 

bertindak. 
    

6 Saya beranggapan bahwa wanita tidak boleh menolak 
perintah suami. 

    

7 Menurut saya wanita juga ingin berkehendak dan tidak 
ingin ditindas oleh kaum pria. 

    

8 Saya menilai wanita sebagai kaum yang tunduk pada 
pria karena pria adalah pemimpin. 

    

9 Menurut saya wanita juga mampu menjadi kepala 
rumah tangga. 

    

10 Menurut penilaian saya wanita lebih cocok menjadi ibu 
rumah tangga karena tidak mampu bekerja di luar 
rumah. 

    

11 Menurut saya wanita memiliki keinginan berpendapat 
karena wanita juga memiliki pemikiran tersendiri yang 
kadang-kadang berbeda dengan pria. 

    

12 Saya beranggapan bahwa keputusan yang akan diambil 
istri harus dengan persetujuan suami. 

    

13 Saya tidak marah meski pendapat istri berbeda dengan 
keinginan suami. 

    

14 Saya merasa kecewa jika istri membantah pendapat 
suami. 

    

15 Saya merasa bangga pada wanita yang dapat bekerja 
mencari uang. 

    

16 Menurut saya perekonomian keluarga tergantung pada 
suami. 

    

17 Perasaan saya bangga ketika wanita juga memiliki 
prestasi. 

    

18 Perasaan saya kecewa pada wanita yang tidak menerima 
pendapat saya. 

    

19 Bagi saya, derajat wanita sama saja dengan pria.     
20 Menurut saya istri harus patuh terhadap suami.     
21 Bagi saya, wanita juga memiliki kesempatan yang sama 

dalam bekerja. 
    

22 Saya memandang wanita sebagai kaum yang tidak dapat 
mandiri secara ekonomi. 

    

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN SS S TS STS

23 Bagi saya, istri boleh melarang tindakan suami yang 
menyakitkan. 

    

24 Menurut saya suami boleh melakukan apa saja terhadap 
istrinya. 

    

25 Bagi saya, wanita memiliki hak yang sama dengan pria 
karena sama-sama mahluk ciptaan Tuhan. 

    

26 Menurut saya wanita diciptakan untuk mengabdi pada 
pria. 

    

27 Bagi saya, wanita tidak harus menjadi ibu rumah tangga 
karena wanita dapat berkarir dalam pekerjaan. 

    

28 Saya menilai wanita tidak perlu bekerja karena harus 
merawat anak-anak di rumah. 

    

29 Bagi saya, istri dapat menolak perintah suami jika 
perintah tersebut tidak sesuai dengan pendapat istri. 

    

30 Menurut saya istri tidak boleh mengkritik tindakan 
suami. 

    

31 Perasaan saya biasa saja ketika istri membantah 
pendapat suami karena istri juga memiliki hak yang 
sama. 

    

32 Saya merasa senang jika istri patuh terhadap suami.     
33 Saya tidak marah jika kemampuan saya dikalahkan oleh 

wanita. 
    

34 Saya merasa bangga menjadi pria karena wanita adalah 
kaum yang lemah. 

    

35 Saya senang kepada wanita yang tidak mudah 
menyerah. 

    

36 Saya puas karena dapat berbuat apa saja terhadap 
wanita. 

    

THANK YOU 
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