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IDENTITAS SUBYEK PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tanggal  : __________________ 

Usia     : _______ tahun    

Menikah   : YA / TIDAK *) 

Pacaran  : YA / TIDAK *) 

*) coret yang tidak sesuai. 

 

      Tanda Tangan 

 

(        ) 
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SKALA  I 
 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah pernyataan yang ada, kemudian jawablah dengan sungguh-

sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari empat jawaban yang tersedia dengan 

memberi tanda “silang” (X) pada pilihan jawaban sebagai berikut : 

SS    : Bila anda Sangat Setuju dengan pernyataan tersebut. 

S       : Bila anda Setuju dengan pernyataan tersebut. 

TS    : Bila anda Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut. 

STS  : Bila anda Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut. 

3. Apabila anda ingin mengganti jawaban, maka pada jawaban pertama 

diberi tanda sama dengan ( = ) kemudian pilih jawaban yang lain. 

 SS               S               TS               STS 

 SS               S               TS               STS 

4. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar sejauh hal itu 

sesuai dengan keadaan diri anda yang sebenarnya. 

5. Periksalah kembali apakah semua pernyataan telah terjawab. 

6. Seluruh jawaban yang diberikan akan terjamin kerahasiaannya. 

 

 

Selamat mengerjakan dan terimakasih atas kerjasamanya. 
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No. Pernyataan SS S TS STS

1. Menurut saya, keperawanan harus dijaga 

sampai saya menikah. 
SS S TS STS

2. Saya memahami jika orangtua menginginkan 

saya menjaga kesucian saya, namun saya 

merasa tertekan dengan hal tersebut. 

SS S TS STS

3. Menurut saya gaya berpacaran yang 

mengancam keperawanan harus dihindari. 
SS S TS STS

4. Menurut saya, keperawanan merupakan hal 

yang tidak penting untuk dipertahankan. 
SS S TS STS

5. Saya mengetahui, bahwa pacar tidak 

menghargai saya ketika dia merayu saya 

untuk menyerahkan kegadisan saya. 

SS S TS STS

6. Jika pacar saya meminta saya untuk 

menyerahkan keperawanan saya akan 

memberikannya karena saya mencintainya. 

SS S TS STS

7. Menurut saya, keperawanan bagi seorang 

gadis merupakan suatu kehormatan yang 

harus dipertahankan. 

SS S TS STS

8. Saya akan memberikan kesucian saya 

kepada pacar, karena saya tahu bahwa dia 

mencintai saya. 

SS S TS STS

9. Saya memutuskan akan meninggalkan pacar 

saya, jika dia mulai memiliki gaya 

berpacaran yang mengancam keperawanan 

saya. 

SS S TS STS

10. Menurut saya, memberikan kesucian saya 

kepada pacar saya adalah hal yang wajar. 
SS S TS STS

11. Saya mengerti jika saya kehilangan 

kegadisan saya, hal ini dapat menimbulkan 
SS S TS STS
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kekecewaan kepada kedua orangtua saya. 

12. Saya akan memberikan keperawanan saya 

karena saya tidak ingin kehilangan pacar 

saya. 

SS S TS STS

13. Menurut saya, keperawanan sama dengan 

harga diri. 
SS S TS STS

14. Norma-norma dalam masyarakat yang 

mengharuskan seorang wanita menjaga 

keperawanannya sampai menikah membuat 

saya tertekan. 

SS S TS STS

15. Demi menjaga keperawanan, rasanya saya 

akan menghindari berpacaran dirumah ketika 

orangtua sedang pergi. 

SS S TS STS

16. Keperawanan saya akan saya berikan ketika 

saya mendapatkan pacar yang sangat 

mencintai saya. 

SS S TS STS

17. Saya dapat memahami mengapa orangtua 

saya meminta saya untuk menjaga 

keperawanan saya hingga saya menikah. 

SS S TS STS

18. Saya tidak perlu menjaga keperawanan 

saya, karena saya yakin pacar saya juga 

tidak perjaka. 

SS S TS STS

19. Menurut saya, menjaga keperawanan itu 

sangat penting. 
SS S TS STS

20. Saya mengerti mengapa orang rela 

melepaskan keperawanannya sebelum 

mereka menikah, karena hal tersebut sudah 

terjadi pada teman-temannya dan dianggap 

sebagai hal yang wajar. 

SS S TS STS

21. Ketika pacar saya mulai merayu saya untuk SS S TS STS
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menyerahkan keperawanan saya, sepertinya 

saya harus meninggalkan dia. 

22. Jika pacar saya meminta saya untuk 

menyerahkan keperawanan, saya akan 

memberikannya karena saya mencintainya. 

SS S TS STS

23. Saya akan berusaha menjaga kesucian saya 

karena saya tidak ingin orangtua dan 

keluarga besar saya kecewa kepada saya. 

SS S TS STS

24. Saya tidak bisa menerima jika masyarakat 

mencemooh wanita yang memberikan 

keperawanan kepada pacarnya, karena itu 

adalah hak mereka. 

SS S TS STS

25. Keperawanan merupakan kehormatan bagi 

saya dan keluarga saya. 
SS S TS STS

26. Saya merasa sudah cukup mengenal pacar 

saya, jadi jika dia meminta kegadisan saya, 

saya akan memberikannya. 

SS S TS STS

27. Demi terjaganya kesucian saya, nampaknya 

saya harus menghindari berpacaran di 

tempat yang sepi. 

SS S TS STS

28. Saya akan mengerti mengapa seorang gadis 

rela memberikan keperawanan kepada 

pacarnya. 

SS S TS STS

29. Saya mengetahui bahwa masyarakat 

memegang teguh norma susila mengenai 

keperawanan seorang gadis, maka dari itu 

saya akan menjaga kesucian saya sampai 

saya menikah. 

SS S TS STS

30. Rasanya saya akan memberikan kesucian 

saya kepada pacar saya karena saya ingin 
SS S TS STS
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dianggap sebagai wanita yang sudah 

dewasa. 

31. Kegadisan saya, akan saya berikan kepada 

suami saya kelak. 
SS S TS STS

32. Nampaknya saya akan memberikan 

kesucian kepada pacar saya karena 

keluarga saya sudah mengenal dia. 

SS S TS STS

33. Nampaknya saya harus meningkatkan 

ibadah saya, agar saya memiliki pegangan 

untuk menolak jika pacar meminta kegadisan 

saya. 

SS S TS STS

34. Menurut saya, pergaulan bebas dapat 

mengancam keperawanan saya. 
SS S TS STS

35. Saya memahami mengapa orangtua saya 

berharap pada saya untuk mempertahankan 

keperawanan saya sampai saya menikah. 

SS S TS STS

36. Nampaknya saya akan memberikan 

kesucian kepada pacar saya jika dia terus 

merayu saya, karena saya merasa iba 

padanya. 

SS S TS STS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

60

60
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SKALA INTENSI MELAKUKAN 
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SKALA  II 
 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah pernyataan yang ada, kemudian jawablah dengan sungguh-

sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari lima jawaban yang tersedia dengan 

memberi tanda “silang” (X) pada pilihan jawaban sebagai berikut : 

SK : Bila anda memiliki niat yang Sangat Kecil. 

K   : Bila anda memiliki niat yang Kecil. 

S    : Bila anda memiliki niat yang Sedang. 

B    : Bila anda memiliki niat yang Besar. 

SB  : Bila anda memiliki niat yang Sangat Besar. 

3. Apabila anda ingin mengganti jawaban, maka pada jawaban pertama 

diberi tanda sama dengan ( = ) kemudian pilih jawaban yang lain. 

SK                  K                 S                   B      SB 

SK                  K                 S                   B      SB  

4. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. 

5. Periksalah kembali apakah semua pernyataan telah terjawab. 

6. Seluruh jawaban yang diberikan akan terjamin kerahasiaannya. 

 

 

Selamat mengerjakan dan terimakasih atas kerjasamanya. 
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No. Pernyataan SK K S B SB

1. Ketika dorongan seksual muncul, 

dan keadaan rumah sepi, seberapa 

besar niat anda untuk melakukan 

hubungan seksual dengan pacar 

agar anda mendapat kepuasan? 

SK K S B SB

2. Saat sedang berduaan dengan pacar 

anda, terkadang dorongan seksual 

anda muncul. Dalam kondisi seperti 

itu, seberapa besar niat anda untuk 

melakukan hubungan seksual 

dengan pacar anda, mengingat 

teman-teman anda juga sudah 

melakukannya? 

SK K S B SB

3. Setelah menonton film romantis 

berdua dengan pacar dan timbul 

dorongan seksual dalam diri, 

seberapa besar niat anda untuk 

mengajak pacar berhubungan 

seksual supaya anda mendapatkan 

kepuasan? 

SK K S B SB

4. Ketika anda dan pacar sedang 

berada di tempat sepi, dorongan 

seksual anda muncul. Seberapa 

besar niat anda untuk melakukan 

hubungan seksual dengan pacar 

anda untuk  menunjukkan rasa cinta 

kepada pacar anda? 

SK K S B SB

5. Ketika dorongan seksual anda 

muncul dan keadaan memungkinkan, 
SK K S B SB
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seberapa besar niat anda untuk 

melakukan hubungan seksual agar 

anda dianggap sebagai wanita 

dewasa? 

6. Ketika anda sedang berduaan 

dengan pacar anda ditempat sepi, 

pacar anda mulai mencium anda 

sehingga anda merasa terangsang. 

Setelah pacar anda mengetahui 

anda mulai terangsang, pacar anda 

mengajak untuk berhubungan 

seksual. Dalam kondisi seperti ini, 

seberapa besar niat anda untuk 

melakukan hubungan seksual agar 

anda mendapatkan kepuasan? 

SK K S B SB

7. Ketika dorongan seksual anda 

muncul dan hanya ada anda dan 

pacar anda, seberapa besar niat 

anda untuk melakukan hubungan 

seksual dengan pacar anda supaya 

anda tidak kehilangan dia? 

SK K S B SB

8. Ketika kebutuhan seks muncul dan 

saat itu ada kesempatan untuk 

melakukan hubungan seksual 

dengan pacar anda,  seberapa besar 

niat anda untuk melakukan 

hubungan seksual dengan pacar 

anda demi memenuhi kebutuhan 

tersebut?  

SK K S B SB

9. Ketika sedang berada di mobil, pacar SK K S B SB
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anda mulai mencumbu anda 

sehingga anda terangsang dan pacar 

anda mengajak untuk berhubungan 

seksual saat itu juga di dalam mobil. 

Dalam kondisi yang seperti ini, 

seberapa besar niat anda untuk 

melakukan hubungan seks dengan 

pacar anda agar dia tidak kecewa? 

10. Ketika anda sedang berduaan 

dengan pacar anda di tempat sepi, 

pacar mulai merayu anda sehingga 

anda terangsang. Seberapa besar 

niat anda untuk melakukan 

hubungan seksual agar anda 

mendapatkan kepuasan? 

SK K S B SB

11. Ketika keadaan rumah sepi, pacar 

anda mulai mencumbui anda 

sehingga dorongan seksual anda 

muncul. Seberapa besar niat anda 

untuk melakukan hubungan seksual 

agar anda tidak kehilangan pacar 

anda? 

SK K S B SB

12. Ketika sedang berdua dengan pacar 

anda didalam mobil, kadang 

dorongan seksual muncul. Seberapa 

besar keinginan anda untuk 

melakukan hubungan seksual 

dengan pacar anda supaya anda 

merasa lega? 

SK K S B SB

13. Saat berduaan, anda dan pacar SK K S B SB
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saling mencumbu sehingga kalian 

berdua sama-sama terangsang. 

Pacar anda terus merayu anda untuk 

berhubungan seksual. Dalam 

keadaan seperti ini, seberapa besar 

niat anda untuk memenuhi keinginan 

pacar anda agar tidak 

mengecewakannya? 

14. Di akhir pekan biasanya anda dan 

pacar anda pergi ke tempat-tempat 

rekreasi. Di saat sedang berduaan, 

muncul dorongan seksual, sehingga 

pacar anda mengajak anda untuk 

menyewa sebuah kamar hotel, lalu 

mengajak melakukan hubungan 

seksual. Dalam kondisi seperti ini, 

seberapa besar niat anda untuk 

menuruti keinginan pacar anda, 

mengingat anda belum pernah 

melakukannya tetapi anda ingin 

mencari pengalaman dengannya? 

SK K S B SB

15. Ketika anda berada dirumah 

sendirian, terkadang timbul dorongan 

seksual dalam diri anda, seberapa 

besar niat anda untuk mengajak 

pacar anda melakukan hubungan 

seksual dalam kondisi tersebut untuk 

mencapai kepuasan? 

SK K S B SB

16. Saat berduaan dengan pacar anda, 

pacar anda mulai meraba-raba tubuh 
SK K S B SB
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anda dan menciumi anda. Anda 

menjadi terangsang, lalu pacar anda 

membujuk untuk melakukan 

hubungan seksual dengannya. 

Seberapa besar niat anda untuk 

melakukan hubungan seksual agar 

mencapai kepuasan? 

17. Ketika anda sedang berduaan 

dengan pacar anda, pacar anda 

merayu anda sehingga membuat 

anda terangsang. Lalu pacar anda 

mengajak anda melakukan 

hubungan seksual dan berjanji akan 

bertanggung jawab jika terjadi 

kehamilan nantinya. Dalam kondisi 

seperti ini, seberapa besar niat anda 

untuk melakukan hubungan seksual 

dengan pacar anda? 

SK K S B SB

18. Saat malam perayaan tahun baru, 

anda dan teman-teman anda 

merayakannya di sebuah villa. 

Selesai perayaan, teman-teman 

anda memperolok anda karena anda 

belum pernah berhubungan seks, 

sedangkan teman-teman yang lain 

sudah berada dalam kamar bersama 

pasangannya masing-masing. Anda 

dan pacar anda duduk berdua di 

teras depan, lalu pacar anda mulai 

merayu anda untuk melakukan 

SK K S B SB
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hubungan seksual dengannya 

sehingga hasrat seksual anda 

muncul. Dalam kondisi seperti ini, 

seberapa besar niat anda untuk 

melakukan hubungan seksual 

dengan pacar anda supaya anda 

tidak dianggap kuno oleh teman-

teman anda?  

19. Anda sangat mencintai pacar anda. 

Suatu ketika pacar anda mengajak 

berhubungan intim. Seberapa besar 

keinginan anda untuk melakukan 

hubungan seksual dengannya agar 

anda tidak ditinggalkannya? 

SK K S B SB

20. Ketika anda sedang berada dirumah 

sendiri, terkadang hasrat seksual 

anda muncul sehingga anda ingin 

mengajak pacar anda untuk 

bersenang-senang dengan cara 

berhubungan seksual. Seberapa 

besar niat anda untuk 

melakukannya? 

SK K S B SB

21. Ketika dorongan seksual anda 

muncul, anda ingin mencari 

pengalaman dengan cara 

berhubungan seksual dengan pacar 

anda ketika ada kesempatan. 

Seberapa besar niat anda untuk 

melakukannya ketika keadaan 

seperti itu muncul? 

SK K S B SB
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22. Ketika anda dirumah sendirian, 

rasanya anda ingin melakukan 

hubungan seksual dengan pacar 

karena dorongan seksual anda tiba-

tiba muncul. Seberapa besar niat 

anda untuk melakukan hubungan 

seksual untuk mengatasi kegelisahan 

anda tersebut? 

SK K S B SB

23. Supaya anda dianggap telah 

dewasa, ketika hasrat seksual anda 

muncul dan keadaan memungkinkan, 

seberapa besar niat anda untuk 

melakukan hubungan seksual 

dengan pacar? 

SK K S B SB

24. Jika hasrat seksual anda muncul, 

dan saat itu ada kesempatan, 

seberapa besar niat anda untuk 

berhubungan seksual dengan pacar 

agar anda tidak merasa tertekan? 

SK K S B SB

25. Anda takut kehilangan pacar anda, 

ketika dia mengajak berhubungan 

seks dan mengancam akan 

memutuskan hubungan jika anda 

tidak mau menurutinya. Seberapa 

besarkah niat anda untuk melakukan 

hubungan seksual agar anda tidak 

ditinggalkan olehnya? 

SK K S B SB

26. Ketika pacar anda berulangtahun, dia 

meminta hadiah istimewa dari anda 

berupa kepuasan seksual. seberapa 

SK K S B SB
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besar niat anda untuk melakukan 

hubungan seksual dengannya agar 

dia bahagia? 

27. Ketika hari valentine tiba, anda dan 

pacar ingin merayakan secara 

istimewa. Demi alasan berbagi kasih 

sayang. Seberapa besar niat anda 

untuk melakukan hubungan intim 

dengan pacar anda? 

SK K S B SB

28. Hubungan anda dan pacar sudah 

disetujui oleh orangtua kedua belah 

pihak, seberapa besar niat anda 

untuk melakukan hubungan seksual 

dengan pacar anda saat kalian 

berduaan dan dorongan seksual 

muncul? 

SK K S B SB

29. Anda jarang bertemu dengan pacar 

anda. Ketika ada kesempatan 

bertemu, anda dan pacar saling 

mencumbu sehingga membuat anda 

terangsang. Seberapa jauh niat anda 

untuk melakukan hubungan seksual 

agar rasa kangen anda terobati? 

SK K S B SB

30. Ketika anda sedang berduaan 

dengan pacar anda di teras rumah 

yang remang-remang, pacar anda 

mulai meraba-raba payudara anda, 

sehingga anda merasa terangsang. 

Ketika pacar anda mengetahui anda 

terangsang, pacar anda mengajak 

SK K S B SB
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untuk berhubungan seks. Dalam 

keadaan seperti ini, seberapa besar 

niat anda untuk melakukan 

hubungan seks agar anda merasa 

lega? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skala Persepsi Tentang Virginitas 
 
Putaran 1 
 
Reliability 
 

Case Processing Summary

60 100.0
0 .0

60 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.918 36

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Scale Statistics

124.4833 127.813 11.30545 36
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 



Item-Total Statistics

120.6833 122.457 .582 .916
121.2667 122.267 .275 .920
120.9667 120.440 .447 .917
120.8167 122.017 .432 .917
121.4000 124.007 .139 .923
120.8333 121.463 .448 .917
120.7167 124.206 .280 .918
120.8833 119.732 .636 .914
121.0500 119.608 .550 .915
120.8500 120.638 .567 .915
120.7333 123.318 .444 .917
120.7667 122.758 .482 .916
120.8833 121.698 .471 .916
121.0333 118.982 .654 .914
121.6167 123.223 .276 .919
121.0333 118.101 .724 .913
120.8333 121.429 .580 .915
120.9167 120.213 .589 .915
120.7833 120.579 .639 .915
121.6667 117.989 .519 .916
121.1833 119.813 .442 .917
120.9333 119.962 .523 .916
120.8333 119.226 .621 .914
121.9333 119.216 .423 .918
120.8500 119.418 .672 .914
121.0500 123.370 .280 .919
121.2167 120.410 .503 .916
121.8333 120.650 .428 .917
120.8667 119.779 .636 .914
120.9333 121.351 .466 .916
120.6833 121.678 .607 .915
120.9667 122.236 .478 .916
120.9167 123.434 .324 .918
121.2667 121.928 .340 .918
120.8667 120.050 .700 .914
120.8500 121.689 .549 .916

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 
r 5% = 0,3 
 



Putaran 2 
 
Reliability 
 

Case Processing Summary

60 100.0
0 .0

60 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.926 31

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Scale Statistics

108.1167 106.105 10.30072 31
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 



Item-Total Statistics

104.3167 101.339 .567 .924
104.6000 99.125 .465 .925
104.4500 101.099 .406 .925
104.4667 100.185 .458 .925
104.5167 98.695 .640 .923
104.6833 98.729 .541 .924
104.4833 99.576 .566 .924
104.3667 101.999 .444 .925
104.4000 101.363 .496 .924
104.5167 100.559 .467 .925
104.6667 98.328 .630 .923
104.6667 97.311 .720 .921
104.4667 100.185 .591 .923
104.5500 99.133 .593 .923
104.4167 99.400 .651 .923
105.3000 97.231 .512 .925
104.8167 98.661 .451 .925
104.5667 98.928 .523 .924
104.4667 98.253 .623 .923
105.5667 97.945 .441 .926
104.4833 98.457 .671 .922
104.8500 99.418 .497 .924
105.4667 99.982 .396 .926
104.5000 98.763 .637 .923
104.5667 99.911 .491 .924
104.3167 100.491 .609 .923
104.6000 101.024 .477 .925
104.5500 101.811 .350 .926
104.9000 100.668 .343 .927
104.5000 98.898 .714 .922
104.4833 100.559 .545 .924

X1
X3
X4
X6
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 
r 5% = 0,3 
 



NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

60 60
108.12 59.33
10.301 27.195

.098 .140

.072 .138
-.098 -.140
.759 1.087
.612 .188

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Persepsi
Tentang
Virginitas

Intensi
Melakukan
Hubungan
Seksual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Graph 
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Curve Fit 
 

Variable Processing Summary

60 60

0 0

0 0

0 0
0 0

Number of Positive Values

Number of Zeros
Number of Negative Values

User-Missing
System-Missing

Number of Missing
Values

Intensi
Melakukan
Hubungan
Seksual

Dependent

Persepsi
Tentang
Virginitas

Independent
Variables

 
Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Intensi Melakukan Hubungan Seksual

.253 19.652 1 58 .000 202.926 -1.328

.253 9.656 2 57 .000 204.742 -1.363 .000

.253 9.659 2 57 .000 194.168 -1.200 .000 -3.9E-006

Equation
Linear
Quadratic
Cubic

R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary

Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates

The independent variable is Persepsi Tentang Virginitas.  
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Cubic
Quadratic
Linear
Observed
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Correlations 
 

Descriptive Statistics

108.12 10.301 60

59.33 27.195 60

Persepsi Tentang
Virginitas
Intensi Melakukan
Hubungan Seksual

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1 -.503**
.000

60 60
-.503** 1
.000

60 60

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

Persepsi Tentang
Virginitas

Intensi Melakukan
Hubungan Seksual

Persepsi
Tentang
Virginitas

Intensi
Melakukan
Hubungan
Seksual

Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skala Intensi Melakukan Hubungan Seks Pranikah 
 
Reliability 
 

Case Processing Summary

60 100.0
0 .0

60 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.984 30

Cronbach's
Alpha N of Items

 

Scale Statistics

59.33 739.548 27.195 30
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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