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KUESIONER INDEKS DERAJAT PERILAKU SEKSUAL REMAJA 

 

1. Kondisi saat saya saat ini………………………………………………………. 

a. Saat ini saya tinggal Bersama orang tua (0) 

b. Saat ini saya tinggal Bersama keluarga bukan orang tua (1) 

c. Saat ini saya tinggal Bersama kerabat bukan keluarga (2) 

d. Saat ini saya tinggal Bersama teman asrama/kosan (3) 

 

2. Orang terpercaya saya saat ini adalah……………………………… 

a. Orang tua menjadi tempat paling nyaman untuk bercerita mengungkapkan 

perasaan termasuk masalah lawan jenis (0) 

b. Saudara menjadi tempat paling nyaman untuk bercerita mengungkapkan perasaan 

termasuk masalah lawan jenis (1) 

c. Teman sekolah/sebaya menjadi tempat paling nyaman untuk bercerita 

mengungkapkan perasaan termasuk masalah lawan jenis (2) 

 

3. Orang terdekat  saya memiliki peran dalam memberikan pengetahuan perkembangan dan 

perilaku seksual remaja dengan  

a. Pernah memberikan arahan bahkan rutin dari kecil seperti arahan sederhana 

sampai hal rumit mengenai hubungan perempuan dan laki-laki (0) 

b. Pernah namun hanya sesekali dan arahan atau penjelasan yang diberikan tidak 

banyak/ tidak detail mengenai hubungan perempuan dan laki-laki (1) 

c. Tidak pernah sama sekali (2) 

 

4. Saat ini saya memiliki seseorang yang saya sukai  

a. Saya menyukai seorang lawan jenis (0) 

b. Saya menyukai seorang sesama jenis (1) 

 

5. Saat ini saya sedang menjalani suatu hubungan berupa 

a. Teman dekat lawan jenis tanpa ada hubungan pasti (tidak pacaran) (0) 

b. Teman dekat lawan jenis dengan status pacaran (1) 

c. Teman dekat sesama jenis tanpa ada hubungan pasti (tidak pacaran) (2) 

d. Teman dekat sesame jenis dengan status pacaran (3) 

e. Teman dekat lawan jenis/sesame jenis sebatas teman sebaya (tidak ada orang yang 

disukai secara khusus) (4) 

 

6. Alasan saya menyukai seseorang teman dekat (nomor 5) ….. 

a. Karena alasan perjodohan (0) 

b. Saya menyukai sikapnya yang sangat perhatian (1) 

c. Saya menyukai fisiknya (2) 

SKOR DERAJAT RISIKO 
 

 
1. Erni Chaerani 
2. Eny Erlinda Widyaastuti 

 
0 - 10 TIDAK BERISIKO 

11 - 25 RISIKO RENDAH  

26 - 40 RISIKO SEDANG 

41 - 55 RISIKO TINGGI 



d. Saya menyukainya karena sering memberikan bantuan materi (3) 

e. Saya menyukainya karena factor lain yang tidak dapat dijelaskan (4) 

 

7. Kondisi orang tua saya mengenai orang yang saya sukai/sayangi adalah 

a. Mereka tidak tahu (0) 

b. Mereka tahu tapi acuh (1) 

c. Mereka tahu dan melarang  saya (2) 

8. Saya punya cara untuk mengekspresikan perasaan pada orang yang saya sukai 

a. Saya memilih untuk tidak mengekspresikan perasaan meskipun saya sebenarnya 

menyukainya (0) 

b. Saya sering memandangnya baik secara diam-diam atau terang-terangan tanpa 

kontak fisik (1) 

c. Saya sering memegang tangannya untuk mengekspresikan perasaan (2) 

d. Saya menciumnya untuk mengekspresikan perasaan (3) 

e. Saya mengekspresikan perasaan suka dengan melakukan hubungan seks (4) 

  

9. Saya memiliki kebiasaan bersama orang yang saya sayangi/sukai (nomor 8). Kebiasaan ini 

merupakan  

a. Dorongan diri sendiri (0) 

b. Dorongan teman atau orang lain (1) 

c. Dari menonton video/buku cerita/konten porno, lainnya (2) 

         Abaikan pernyataan No 10 bila tidak pernah melakukan hubungan seksual 

10. Bila saya memiliki cara ekspresi perasaan melalui hubungan seks, maka sikap saya terhadap 

kemungkinan hamil maka 

a. Menggunakan kontrasepsi (kondom, pil) (1) 

b. Tidak menggunakan kontrasepsi (2) 

 

11. Saya memiliki kebiasaan sebagai remaja umumnya mengenai rasa ingin tahu terhadap 

pornografi. 

a. Saya tidak tertarik mengetahui hal-hal terkait pornografi meskipun sekedar 

gambar(0) 

b. Saya tertarik dan sesekali mengakses konten pornografi untuk sekedar ingin tahu(1) 

c. Saya tertarik dan menyukai berbagai bentuk konten pornografi dan seringkali 

mengakses (2) 

 

12. Kebiasaan saya dalam mengakses konten pornografi  

a. Saya tidak pernah berupaya mengakses konten pornografi dalam bentuk apapun (0) 

b. Saya mengakses konten pornografi saat sendiri (1) 

c. Saya mengakses konten pornografi Bersama teman sejenis (2) 

d. Saya mengakses konten pornografi Bersama pacar (3) 

e. Saya mengakses konten pornografi Bersama pacar dan teman beserta pacarnya (4) 

 

13. Bila siswa/i  pernah atau memiliki kebiasaan mengakses konten pornografi maka kebiasaan 

ini   

a. Dilakukan di rumah (1) 

b. Dilakukan di rumah teman (2) 

c. Dilakukan di rumah pacar (3) 



d. Dilakukan disekolah (4) 

 

14. Sikap saya terhadap narkoba adalah 

a. Saya tidak tertarik dan tidak berniat mencoba narkoba (0) 

b. Saya penasaran namun belum pernah mencoba narkoba (1) 

c. Saya penasaran dan pernah mencoba (2) 

d. Saya sering dan membutuhkan narkoba untuk beberapa alas an (3) 

 

Abaikan no 15 dan 16 bila tidak pernah menggunakan narkoba 

15. Bila siswa/i pernah menggunakan narkoba, maka alasan menggunakan narkoba adalah 

a. Rasa ingin tahu (1) 

b. Ajakan teman (2) 

c. Nonton video (3) 

 

16. Orang/ Pihak pertama yang mengenalkan saya dengan narkoba adalah 

a. Internet (1) 

b. Teman (2) 

c. Keluarga/kerabat (3) 

 

17. Saat ini saya adalah remaja dengan tahapan tumbuh kembang sebagai remaja umumnya. 

Kebutuhan saya mengenai informasi terkait tumbuh kembang khususnya mengenai 

perubahan fisik dan psikologis remaja adalah 

a. Saya membutuhkan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan remaja 

terutama tentang kebutuhan seksual karena saya merasakan adanya perubahan fisik 

dibarengi dengan perkembangan psikologis saat ini (0) 

b.  Saya membutuhkan informasi mengenai perubahan fisik yang saya alami saat ini 

misalnya menstruasi pada perempuan dan tumbuh jakun pada laki-laki (1) 

c. Saya membutuhkan informasi mengenai kebutuhan seksual pada remaja khususnya 

mengenai kebutuhan  seksual (menyukai lawan jenis, mendapatkan perhatian orang 

yang disukai,dll) (2) 

 

18. Sebagai remaja saya banyak memerlukan informasi mengenai seluk beluknya kehidupan 

remaja. Selama ini saya banyak mendapatkan informasi yang saya butuhkan berasal dari…….. 

a. Orang tua/guru (0) 

b. Teman (1) 

c. Internet/televisi/medsos lainnya (2) 

 

19. Selama ini sebagai remaja kata “onani/masturbasi” merupakan sesuatu hal yang……. 

a. Sesuatu yang saya pahami dan tidak pernah saya lakukan (0) 

b. Sesuatu yang sering saya dengar namun tidak saya pahami (1) 

c. Sesuatu yang saya ketahui dan pernah saya lakukan (2) 

d. Sesuatu yang saya ketahui dan sering saya lakukan (3) 

Bila siswa/I tidak pernah melakukan onani/masturbasi maka abaikan pertanyaan no 20 

20. Kebiasaan onani/masturbasi yang saya lakukan di…….. 

a. Kamar tidur (1) 

b. Kamar mandi (2) 

c. Tempat lain (3) 



 


