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ABSTRAK 

 

Seksualitas pada tahap remaja merupakan masa kritis yang berkaitan dengan periode 

tumbuh kembang remaja.  Diperlukan suatu alat ukur khusus yang dapat mengukur derajat 

perilaku seksual remaja sehingga dapat digunakan sebagai skrining awal mendeteksi 

kemungkinan penyimpangan yang terjadi atau memantau perkembangan remaja secara sehat. 

Oleh karena itu, peelitian ini bertujuan menguji validitas dan reabilitas terhadap Indeks 

Derajat Perilaku Seksual remaja. Penelitian dilakukan dilingkunag sekolah menengah atas di 

tiga wilayah kabupaten berbeda di Pulau bangka dengan melibatkan 348 orang responden 

remaja. Hasil penelitian didapatkan format 2 memiliki nilai r hitung pertanyaan pada 

kuesioner > nilai r Tabel sehingga dapat disimpulkan valid. Adapun Pengambilan keputusan 

berdasarkan pada nilai rhitung (Korelasi Pearson Product Moment) > rtabel dengan rtabel sebesar 

0,4438 untuk df = 20 – 2 = 18; α=0,05 maka pengukuran tersebut valid. Hasil uji statistic 

tahap II terhadap reabilitas Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja didapatkan sebagai 

berikut nilai Koefisien r hitung  > nilai r Kritis dengan nilai Cronbah’s Alpha 0,979. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistic dapat diketahui 20 pertanyaan dalam 

Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja reliabel berdasarkan koefisien reabilitas pada 20 

buah pertanyaan  > 0,6 dengan nilai Cronbah’s Alpha 0,979. 

 

 

Kata kunci: Remaja, Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja 
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ABSTRACT 

 

Sexuality in the adolescent stage is a critical period related to growth and development. A 

specialised measurement instrument is needed, which can measure the degree of adolescent 

sexual behaviour. It could be used for an initial screening to detect possible deviations or 

monitor healthy adolescent development. Therefore, this study aimed to test the validity and 

reliability of the Adolescent Sexual Behavior Degree Index. The research was conducted at 

high school circles in three different districts on the island of Bangka, involving 348 adolescent 

respondents. The results showed that format 2 has a value of r-count the questions on the 

questionnaire > r table value so that it can be concluded that it was valid. The decision making 

was based on the value of count (Pearson Product Moment Correlation) > table with r table 

of 0.4438 for df = 20-2 = 18; α = 0.05, the measurement declared as valid. The results of stage 

II statistical test on the reliability of the Adolescent Sexual Behavior Degree An index was as 

follows: the coefficient r count> the critical r value with the Cronbach's Alpha value of 0.979. 

Thus it can be concluded that statistically it can be seen that 20 questions in the Adolescent 

Sexual Behavior Degree Index were reliable based on the reliability coefficient on 20 questions 

> 0.6 with a Cronbach's Alpha value of 0.979. 

 Keywords: Adolescents, Adolescent Sexual Behavior Degree Index     
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PRAKATA 

 

 

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadhirat Allah SWT karena atas berkat rahmatNYA   

penelitian ini dapat selesai tepat waktu. Penelitian ini merupakan salah satu implementasi dari 

Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh dosen setiap tahun. Terima kasih 

diucapkan atas bantuan berbagai pihak sehingga seluruh proses penelitian berjalan dengan 

lancar,  peneliti sampaikan kepada: 

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

2. Koordinator Penelitian pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyakat 

3. Enumerator penelitian 

            Masukan dan saran sangat diharapkan terkait  penelitian  ini untuk perbaikan di masa 

datang. Semoga bermanfaat. 

 

 

 

        Pangkalanbaru,      November 2020 

 

                                                                      Peneliti 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 
 

Remaja dan generasi masa depan merupakan dua hal yang tidak bisa 

dilepaskan. Remaja saat ini merupakan orang dewasa yang akan datang dan 

melanjutkan peradaban manusia. Bahkan jumlah remaja ini akan menjadi 

bagian komposisi dari total keseluruhan penduduk. Jumlah remaja di Indonesia 

berdasarkan hasil sensus tahun 2018 sebesar 63,82 juta jiwa atau setara dengan 

25 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini meningkat dibandingkan 

tahun 2015 yaitu 42.2 juta  atau sebesar 16,5 persen jumlah total penduduk 

Indonesia. 

Remaja merupakan tahapan perkembangan usia kehidupan seseorang 

dengan karakteristik tertentu. WHO menggolongkan usia remaja dari 11 sampai 

dengan 19 tahun dan kelompok usia muda 15 sampai dengan 24 tahun. Pada 

rentang usia ini banyak perubahan biologis dan psikologis yang terjadi pada 

remaja dan memberikan dampak secara luas terhadap kehidupan seorang 

remaja. 

Perubahan biologis dimulai dengan perubahana hormonal yang membawa 

perubahan secara fisik remaja meliputi perkembangan primer dan sekunder. 

Perubahan hormonal pada remaja meliputi perkembangan reproduksi sebagai 

perubahan primer dan sekunder. Pada remaja perempuan, fungsi ovarium 

menghasilkan sel telur (ovulasi) dan diikuti perubahan bentuk tubuh menjadi 

lebih spesifik (panggul dan payudara). Pada laki-laki, perkembangan 

testosteron dan sperma diikuti dengan perkembangan seperti pelebaran dada 

dan pertumbuhan rambut. Berbagai perubahan yang terjadi pada masa remaja 

tidak hanya terjadi secara biologis namun juga meliputi  psikologis, emosional 

dan sosial. Namun demikian, dampak yang tidak dapat diabaikan adalah 

perkembangan psikoseksual yang berhubungan dengan perkembangan biologis. 

Perkembangan psikologis dan seksual masa remaja merupakan suatu masa 

kritis dan akan memberikan dampak yang besar di masa depan bukan hanya 

untuk dirinya namun juga bangsa. Bagaimana tidak, remaja merupakan generasi 
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penerus suatu bangsa di masa yang akan datang. Bila remaja mendapatkan 

binaan dan pola asuh  yang optimal pada semua aspek kehidupan maka remaja 

ini yang akan berkembang menjadi manusia dewasa kreatif dan 

bertanggungjawab bagi dirinya dan bangsanya.  Begitu pula sebaliknya, bila 

remaja tidak medapatkan binaan, pola asuh serta arahan yang tepat maka akan 

berdampak besar terhadap status dan derajat dirinya termasuk status kesehatan 

dikemudian hari.  

Saat ini, kemajuan tekhnologi, perkembangan penyakit menular terutama 

HIV/AIDS, seks pranikah, kehamilan remaja, aborsi  dan penyalahgunaan 

markoba menjadi suatu tantangan  sekaligus ancaman nyata bagi remaja.  

Kemajuan tekhnologi yang tidak disertai dengan binaan dan arahan pada remaja  

akan memunculkan masalah sosial, misalnya peningkatan kasus criminal 

seksual yang dilakukan oleh remaja atau bahkan anak dibawah umur sebagai 

dampak dari berbagai situs dewasa yang seharusnya tidak layak diakses oleh 

remaja atau anak dibawah umur. Data dari Badan Pusat Statistik  (BPS)ntentang 

Statistik Pemuda Indonesia mencatat bahwa jumlah persentase remaja 

menggunakan Hp sebesar 87,44% 73,27 menggunakan internet selama tiga 

bulan terakhir.  Data ini memberikan gambaran besaran risiko jumlah remaja 

yang mungkin terpapar dengan masalah di atas. 

 Perkembangan perilaku seks pranikah dan narkoba pada remaja akan 

menjadi suatu media penularan HIV/AIDS di usia dini. Selain itu, risiko 

kehamilan usia terlalu muda, risiko komplikasi selama kehamilan dan 

persalinan hingga berujung kematian. Data PBS mengenai Statistik Pemuda 

Indonesia mencatat sebesar 2,5 % remaja melakukan perkawinan di bawah 16 

tahun. Dari 100 orang remaja perempuan, 6 diantaranya sudah pernah 

melahirkan sebelum usia mencapai 20 tahun.  Ini merupakan suatu data yang 

memberikan kita suatu peringatan terhadap perkembangan remaja saat ini. 

Oleh karena itu, semua pihak mulai dari orang tua, sekolah dan berbagai 

lingkungan sebagai tempat yang turut bertanggung jawab dalam pembentukan 

dan  pengarahan remaja  dituntut untuk lebih peka melihat perkembangan sosial 

yang terjadi. Identifikasi perilaku seksual remaja sedini mungkin akan 

membantu dalam mengarahkan dan membina remaja produktif dan kreatif. 
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Salah satu caranya adalah pengembangan instrumen sederhana dalam bentuk 

kuesioner yag dapat digunakan secara luas bagi remaja. Hasil kuesioner ini 

dapat menjadi indicator awal untuk dapat mendeteksi perilaku seksual remaja 

dan melakukan arahan dan binaan sesuai kebutuhan yang ditemukan. Oleh 

karena itu, penelitian ini melakukan suatu pengembangan kuesioner sederhana 

berupa uji validitas dan reabilitas terhadap pertanyaan yang dibuat.     

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah penelitian, maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah “apakah indeks derajat 

perilaku seksual remaja dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko 

perilaku seksual pada remaja?”   

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara statistic instrumen indeks 

derajat perilaku seksual remaja    

2. Tujuan khusus 

a. Untuk menganalisis validitas instrumen indeks derajat perilaku seksual 

remaja    

b. Untuk menganalisis reabilitas instrumen indeks derajat perilaku seksual 

remaja    

 

D. Manfaat 

1. Bagi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

Penelitian ini dapat menjadi studi pilot dalam mengembangkan alat ukur 

subjektif perilaku seksual remaja  sehingga dapat dikembangkan dan 

dimanfaatkan lebih lanjut dan pada akhirnya dapat digunakan secara luas di 

masyarakat baik secara formal dan nonformal. 

 

 

2. Bagi masyarakat 
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Pebentukan alat sederhana ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai alat 

sederhana dalam upaya mendukung upaya perilaku hidup sehat bagi remaja 

khususnya dan masyarakat umunya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meliputi uji validitas dan reabilitas secara statistic terhadap indeks 

derajat perilaku seksual remaja dengan melibatkan remaja sebagai responden.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Remaja dan karakteristiknya 

Rentang usia menurut WHO 10 sampai dengan 19 tahun sedangkan menurut 

UU Kesehatan RI no 25 tahun 2014, rentang usia remaja 10-18 tahun. Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengindentifikasi usia 

remaja meliputi 10-24 tahun dan belum menikah. Secara umum, remaja 

diidentifikasikan sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. WHO 

(2015) menyebutkan masa remaja  merupakan masa penting dalam kehidupan 

karena di masa ini kematangan fisik dan seksual dicapai, selain itu remaja 

merupakan bagian dari tahapan menuju kemandirian sosial dan ekonomi, 

membangun identitas, akuisisi keampuan untuk kehidupan masa dewasa serta 

kemampuan bernegosiasi.   

Kriteria yang disebutkan oleh WHO pada remaja meliputi biologis, 

psikologis dan sosial ekonomi yaitu: 

1. Individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda 

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual 

2. Individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari anak-anak menjadi dewasa 

3. Perlaihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan 

yang lebih mandiri 

Karakteristik remaja menurut Putro (2017) meliputi: 

1. Merupakan masa yang penting 

Perkembangan fisik cepat disertai dengan perkembangan mental 

terutama pada masa awal remajamenimbulkan penyesuaian serta 

perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru. 

2. Periode peralihan 

Pada masa ini, masa anak-anak telah dilalui namunbelum masuk dalam 

kategori dewasa. Remaja akan belajar berperilaku sesuai dengan 

usianya dan menyesuaikan diri layaknya orang dewasa. Pada kondisi 

ini remaja seringkali menghadapi masalah ketidaksesuaian karena 

dirinya belum dewasa sepenuhnya sehingga tidak jarang orang dewasa 
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sekitarnya akan menegur remaja ini. Selain itu, pada masa ini remaja 

belajar mengubah gaya hidupnya yang berbeda dari sebelumnya dan 

akan menentukan  pola perilaku, nilai, dan sifat yang sesuai bagi 

dirinya.   

3. Periode perubahan 

Pada masa ini, remaja banyak mengalami perubahan baik secara 

biologis, yang diikuti oleh berbagai perubahan psikologis, sosial, dan 

seksual. Perubahan biologis yang pesat akan memicu remaja banyak 

mengalami berbagai penyesuaian sebagai respok terhadap perubahan 

yang terjadi. 

4. Masa bermasalah 

Pada masa ini, remaja sedang banyak mengalami perubahan sehingga 

menyebabkan remaja beradaptasi dengan caranya masing-masing. 

Perubahan yang terjadi meliputi banyak aspek dan akan sangat 

mempengaruhi sikap dan perilakunya. Oleh karena itu, ini merupakan 

masa dimana remaja mengalami pergolakan baik dari diri remaja 

tersebut maupun dari luar. 

5. Masa mencari identitas 

Perubahan yang terjadi pada remaja akan menyebabkan remaja 

beradaptassi terhadap respon perubahan yang terjadi. Remaja yang 

tadinya merupakan anak-anak akan berupaya mencari identitas baru 

dirinya sesuai dengan perubahan yang terjadi. 

6. Masa menimbulkan ketakutan 

Pada masa ini, remaja menjadi bersikap “semau gue” sebagai 

perunahan dari anak-anak menuju remaja sehingga akan memicu 

respon dari dewasa sekitarnya untuk bisa membimbing dan mengawasi 

remaja. Kondisi inilah yang kemudian menjadi semacam ketakutan 

bagi orang dewasa terhadap remaja yang sedang berkembang. 

 

7. Masa tidak realistik 

Remaja melihat kehidupannya dari sudut pandangnya yaitu seperti 

yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya. Oleh karena itu, 
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remaja menjadi seperti tidak realistic terhadap berbagai hal 

dilingkungannya karena ia berharap bahwa semua seperti yang 

diinginkannya dan akan berpengaruh terhadap emosinya. Ini kemudian 

menjadikan emosi remaja menjadi peningkatan emosi terutama pada 

awal masa remaja. 

8. Ambang masa dewasa 

Pada masa ini remaja melihat dirinya menuju ke tahap dewasa sehingga 

akan meniru berbagai hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Remaja 

akan mengaplikasikan pemahaman mereka menjadi dewasa pada 

perilakunnya, misalnya cara berpakaian atau menirukan kebiasaan 

tertentu misalnya rokok. Oleh karena itu, remaja akan sangat 

dipengaruhi oleh orang dewasa sekitarnya dalam membentuk citra 

orang dewasa yang kemudian akan ditirukannya di kemudian hari. 

Remaja dalam perkembangannya memiliki tugas perkembangan yang terjadi 

seiring dengan tumbuh kembangnya dalam rentang kehidupannya. Tugas 

perkembangan remaja menurut Hurlock, E.B (2015) meliputi beberapa hal berikut: 

1. Mampu menerima keadaan fisiknya 

2. Mampu menerima dan memahami pengaruh seks usia dewasa 

3. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan 

jenis 

4. Mencapai kemandirian emosional 

5. Mencapai kemandirian ekonomi 

6. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat 

diperlukan untuk melakukanpengaruh sebagai anggota masyarakat 

7. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua 

8. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk 

memasuki dunia dewasa 

9. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan 

10. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan 

keluarga 

Remaja dalam perkembangannya akan menyelesaikan tugas perkembangan 

seperti yang disebutkan di atas dan selanjutnya akan melanjutkan tahapan 
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kehidupan dewasa. Namun demikian, hal yang harusnya dipahami adalah seiring 

dengan tahapan perkembangan karakter remaja tidak jarang ditemui adanya 

Juvenile delinquency. Secara umum, juvenile delinquency merupakan suatu bentuk 

kenakalan atau kejahatan anak muda atau remaja yang merupakan gejala dari 

patologis sosial sebagai akibat dari pengabaian sosial sehingga mereka 

mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Beberapa teori yang 

menjelaskan munculnya  juvenile delinquency yaitu teori biologis, psikogenis, 

sosiogenis dan Subkultur Deliquency. 

Teori biologis menjelaskan bagaimana factor fisiologis dan struktur jasmaniah 

seseorang melalui gen  atau plasma pembawa sifat dalam keturunan atau kombinasi 

gen sehingga dapat memunculkan penyimpangan perilaku. Teori psikogenis 

menekankan pada sebab tingkah laku dari aspek psikologis antara lain factor 

kepribadian, psikopatologis dan lain-lain. Teori sosiogenis melihat bagaimana 

factor sosial-psikologis seperti struktur sosial deviatif, tekanan kelompok, pengaruh 

sosial, status sosial dan sebagainya memberikan dampak terhadap munculnya 

juvenile delinquency. Teori subkultur Deliquency melihat bagaimana struktur sosial 

dengan pola budaya yang khas dari lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat 

dapat mempengaruhi munculnya juvenile delinquency. Pemahaman terhadap 

juvenile delinquency memberikan gambaran bagaimana dan factor yang terkait 

dalam perkembangan karakter remaja.  

B. Perilaku Seksual Berisiko Remaja 

Perkembangan seksual remaja menjadi bagian penting dari perkembangan 

remaja dalam proses perkembangan hidupnya dikemudian hari. Dorongan dan 

motivasi seksual pada remaja tidak dapat dicegah atau pun dihindarkan karena hal 

ini merupakan bagian universal dari perkembangan biologis yang terjadi.  

Perubahan biologis pada remaja secara signifikan akan berdampak terhadap 

perubahan seksualnya baik terhadap lawan jenis maupun dorongan seksual. 

Perubahan biologis yang terjadi dipicu dengan perubahan hormonal dan sebagai 

konsekuensinya  akan memotivasi dorongan seksual terhadap lawan jenis. Oleh 

karena itu, remaja menjadi lebih rentan terhadap masalah kesehatan yang berkaitan 

dengan reproduksi khususnya hubungan seks pranikah beserta implikasinya. 

Berbagai masalah mulai dari kehamilan remaja, aborsi, penularan penyakit seksual 
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(PMS), HIV/AIDS serta narkotika akan menjadi ancaman besar bagi perkembangan 

remaja sehat. Inilah yang disebut sebagai perilaku berisiko pada masa remaja dan 

dapat berdampak jangka panjang terhadap kehidupan remaja itu sendiri maupun 

mengancam kelangsungan bangsa keseluruhan.  

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perilaku seksual 

berisiko remaja memberikan gambaran mengenai keadaan saat ini. Dalam kultur 

Indonesia pada umumnya, hubungan seks pranikah bukan merupakan yang umum 

dan tidak dapat diterima. Namun dalam kenyataannya, beberapa penelitian yang 

menunjukkan perilaku seksual berisiko remaja berupa seks pranikah menjadi suatu 

fenomena yang ada di masyarakat. Wulandari (2014) dalam penelitiannya 

mengenai perilaku seksual remaja mahasiswa di fakultas teknik Universita Negeri 

Surabaya menunjukkan bahwa 24% dari total 310 rosponden telah melakukan seks 

pranikah. Perilaku seksual berisiko lainnya seperti berpegangan tangan sebesar 

84%, berpelukan 68%, berciuman 71%, meraba bagian tubuh sensitive 35%, petting 

27%, oral seks 24%, berhubungan seks 24% dan kekerasan seksual 21%.  

Data lain yang dikumpulkan oleh Fajri (2014) di Aceh menunjukkan bahwa 

perilaku seksual berisiko remaja berupa seks pranikah tertinggi di wilayah kota 

Lhokseumawe dengan keterlibatan pelajar mencapai 70% dan kedua tertinggi 

adalah Banda Aceh dengan melibatkan pelajar sebesar 50%. Bahkan penderita 

HIV/AIDS yang ditemukan meliputi 53% berada dalam rentang usia 15-29 tahun. 

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012 menunjukkan bahwa 

motivasi utama dalam seks pranikah adalah rasa ingin tahu yaitu sebesar 54% dari 

total responden 10.980.   

Penelitian lain yang dilakukan oleh Afritayeni dkk (2018) mengenai analisis 

factor perilaku seksual berisiko di Pekan Baru Riau pada 95 orang remaja terinfeksi 

HIV/AIDS menunjukkan bahwa dorongan seksual merupakan faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi perilaku seksual berisiko.  Data lain yang 

dikumpulkan oleh Hidayangsih (2014) mengenai perilaku berisiko dan 

permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja di Makasar menunjukkan bahwa 

pernikahan yang terjadi di usia remaja disebabkan oleh hamil sebelum menikah, 

sudah tidak bersekolah dan adanya budaya perjodohan dalam rangka 

mempertahankan harta kekayaan keturunan.  
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Data pemaparan di atas merupakan fenomena yang ada di sekitar berkaitan 

dengan perilaku seksual berisiko remaja. Oleh karena itu, diperlukan berbagai 

upaya pengawasan dan pengontrolan  yang dilakukan dapat berupa skrining pada 

remaja yang berhubungan dengan perilaku seksual sebagai upaya deteksi dini. Ada 

banyak upaya yang harus dilakukan untuk membina, mengarahkan dan menuntun 

remaja dalam perkembangannya sehingga perilaku seksual  bersifat sehat dan tidak 

menyimpang sesuai aturan norma budaya yang ada. 

Studi yang dikembangkan dalam upaya skrining perilaku seksual berisiko pada 

remaja telah banyak dilakukan. Berbagai instrument dikembangkan mulai dari 

kuesioner atau pun serangkaian pemeriksaan laboratorium dari sample remaja. 

Secara umum, instrumen skrining perilaku berisiko seksual remaja dikelompokkan 

menjadi dua yaitu instrument kuesioner dan non kuesioner. Instrumen non 

kuesioner berupa pemeriksaan antigen spesifik prostat, kromosom Y DNA dan 

Seminogelin. Instrumen skrining perilaku non kuesioner memerlukan biaya mahal 

dan bersifat terbatas karena tidak semua fasilitas kesehatan memiliki alat 

pemeriksaan tersebut. Sedangkan instrument berupa kuesioner hamper sebgaia 

besar merupakan pertanyaan tertutup dengan jumlah pertanyaan yang banyak 

sehingga memerlukan waktu yang cukup untuk mengisinya..  

 

C. Indeks Derajat Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja   

Instrumen yang telah dikembangkan terkait skrining merupakan beberapa 

pertanyaan tertutup dengan skor tertentu. Pada akhir penilaian akan didapatkan 

jumlah skor kemudian selanjutnya memenuhi jumlah kriteria tertentu yaitu tidak 

berisiko, resiko ringan, sedang dan berat. 

Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang mengarah pada perilaku 

remaja dalam kesehariannya terutama terhadap lawan jenis/ orang dekat. 

Pengetahuan mengenai orientasi seksual dan kebutuhannya, narkoba dan orang 

terdekat saat ini. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah tertutup dengan 

menyajikan dua buah bentuk melalui dua tahap pengujian.  

Pada format 1, pertanyaan yang digunakan merupakan kalimat langsung 

dengan beberapa unsur pertanyaan memiliki kaitan satu sama lainnya. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi berkelanjutan dalam indeks pertanyaan 
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sehingga diharapkan diperoleh informasi secara lengkap. Sedangkan bentuk 

pertanyaan pada format 2 disusun dengan menggunakan pernyataan. Adapun 

bentuk pertanyaan Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja (format 1 dan 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan desain  cross sectional. Hal ini berkaitan 

dengan penyusunan instrument berupa kuesioner yang didapatkan berdasarkan 

hasil berbagai penelitian yang berkaitan dengan perilaku seksual remaja. 

Penelitian dilakukan dengan menguji indeks derajat perilaku seksual remaja 

kemudian dilakukan uji validitas dan reabilitasnya secara statistic. 

Pada awal penyusunan instrument, peneliti melakukan penyusunan butir 

pertanyaan berdasarkan berbagai penelitian terkait analisis factor yang 

mempengaruhi perilaku seksual remaja. Pertanyaan disusun dengan dua 

pendekatan pada dua tahap yang berbeda. Kondisi ini dilakukan berdasakan 

hasil analisis uji statistic terhadap nilai validitas dan reabilitas butir pertanyaan. 

Pada tahap pertama, pertanyaan disusun sejumlah 35 buah pertanyaan dan 

menggunakan pertanyaan tertutup serta langsung. Pada tahap kedua, 

pertanyaan disusun sejumlah 20 buah pertanyaan dan menggunakan 

pertanyaan tertutup serta tidak langsung. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Bangka dengan melibatkan wilayah 

Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah. Waktu 

penelitian dilakukan selama satu tahun berjalan (2020) mulai dari proses 

pengusulan proposal sampai dengan pelaporan dan penyampaian hasil 

penelitian. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah remaja yang berusia 15 sampai dengan 

21 tahun. Kelompok usia remaja yang dilibatkan merupakan kelompok usia 

sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Hal ini dipilih dengan dasar 

bahwa pada usia kelompok ini perkembangan remaja sudah optimal dalam 

koordinasi memahami indeks derajat perilaku seksual remaja. 
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2. Besar Sampel 

Besar sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 348 orang 

dengan level signifikan 5 %. Besaran sampel ini diperoleh berdasarkan table 

Isaac & Michael dari total populasi remaja di wilayah Bangka. Populasi remaja 

berdasarkan data BPS tentang Statistik Pemuda Indonesia mencatat bahwa 

populasi remaja di Indonesia mencapai 25 % dari total penduduk. Data penduduk 

wilayah Bangka Belitung mencapai 1.4 juta sehingga populasi remaja diprediksi 

mencapai 350 ribu jiwa. Oleh karena itu, bila dihitung dari table Isaac & Michael 

dari total populasi remaja di wilayah Bangka (350 ribu jiwa) maka didapatkan 

hasil 348 orang. 

D. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Kerangka Konsep Penelitian 
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E. HIPOTESIS 

    Validitas: 

H0= Pengukur indeks derajat perilaku seksual remaja tidak valid 

H1= Pengukur indeks derajat perilaku seksual remaja  valid 

 

Reliabilitas: 

H0= Pengukur indeks derajat perilaku seksual remaja tidak reliabel 

H1= Pengukur indeks derajat perilaku seksual remaja  reliabel 

 

F. PENGUMPULAN DATA   

1. Waktu pengumpulan data 

Waktu pengumpulan data penelitian dimulai lebih mundur dari 

jadwal yang telah disusun. Pengumpulan data baru dapat dilaksanakan 

bulan September. Hal ini berkaitan dengan kebijakan dan perizinan akibat 

situasi pandemic Covid-19.  

2. Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks derajat 

perilaku seksual remaja. 

3. Tenaga Pengumpul Data 

 Pengumpul data dalam penelitian ini melibatkan guru BK yang ada 

disekolah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi 

dengan siswa dan meminimalkan upaya manipulasi data dalam pemilihan 

responden. Peneliti melibatkan guru BK sebagai enumerator dengan di 

awali apersepsi mengenai pelaksanaan penelitian ini. Jumlah enumerator 

dalam penelitian ini 8 orang. 

    

G. Pengoahan dan Analisis Data 

1.  Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data, peneliti melakukan beberapa tahapan 

pengolahan data yaitu memeriksa kelengkapan data responden,  editing, 

coding, entry data dan pengecekan data. 
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2. Analisis Data 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa analisis data untuk menjawab 

pertanyaan serta tujuan penelitian, meliputi analisis univariat dan uji 

validitas serta reabilitas menggunakan SPSS.  

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk mendeskrispikan karakteristik 

responden penelitian meliputi usia dan jenis kelamin. 

 

 

b. Analisis Bivariat 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan uji analisis yang 

meliputi uji validitas dengan menggunakan uji korelasi Person 

Product Moment sedangkan untuk uji reliabilitasnya menggunakan 

Cronbach Alpha. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Penelitian ini dilaksanakan di SMU di Bangka yang meliputi wilayah 

sungailiat, Pangkalpinang dan Toboali. Pemilihan lokasi ini mewakili area 

utara, pusat dan selatan Pulau Bangka. Responden yang dilibatkan 

merupakan remaja sekolah dengan lokalisasi sekolah yang dipilih di setiap 

wilayah untuk dapat memudahkan pengorganisasian ambilan data secara 

berkelanjutan. Setiap sekolah melibatkan 125 responden sehingga jumlah 

total responden yang dilibatkan pada tiga sekolah berjumlah 375 orang 

siswa remaja meskipun untuk masukan input data jumlah responden sesuai 

dengan hitungan rumus dalam proposal yaitu 348 orang. Usia responden 

yang terlibat dalam penelitian dalam rentang 14 sampai dengan 18 tahun.  

1. Hasil Uji Univariat 

c. Usia Responden 

Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 

berjumlah 348 orang dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

 

Rerata SD Min-max 95% CI 

16,05 0,736 14-18  

 

Karakteristik usia responden berdasarkan tabel di atas adalah 

rerata usia usia reponden adalah 16,05 atau bila dibulat tahun maka 

16  tahun dengan usia termuda responden adalah 14 tahun dan usia 

tertua yang ikut serta dalam penelitian adalah 18 tahun dan standar 

deviasi 1,403. 

d. Jenis Kelamin 

Karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis 

kelamin digambarkan seperti table di bawah ini: 

Tabel 5.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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No Nama Jenis Kelamin Laki-laki Persen 

1 Laki-laki 159 45,7% 

2 Perempuan     189 54,3% 

 Jumlah 100 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah laki-

laki responden yang terlibat dalam penelitian berjumlah 159 orang 

(45,7%) dan perempuan 189 orang (54,3%).  

2. Hasil Uji Validitas 

a. Uji Tahap I 

Penelitian ini melakukan uji validitas Indeks Derajat Perilaku Seksual 

Remaja terhadap 348 orang responden. Uji ini dilakukan beberapa tahap. 

Pada tahap pertama dilakukan pada indeks derajat perilaku seksual remaja 

dengan bentuk pertama (daftar terlampir). Adapun Pengambilan keputusan 

berdasarkan pada nilai rhitung (Korelasi Pearson Product Moment) > rtabel 

dengan rtabel sebesar 0,3338 untuk df = 35 – 2 = 33; α=0,05 maka pengukuran 

tersebut valid dan sebaliknya. Hasil uji statistic yang dilakukan melalui uji 

validitas Pearson Product Momen menunjukkan hasil sebagai berikut:  

Tabel 5.3 

Hasil Uji Validitas Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja 
 

Pertanyaan Nilai Korelasi 

Pearson 

Sig rtabel Kriteria 

Pertanyaan 1 0,07 0,000 0,3338 Tidak valid 

Pertanyaan 2 0,246 0,000 0,3338 Tidak valid 

Pertanyaan 3 -0,003 0,000 0,3338 Tidak valid 

Pertanyaan 4 0,227 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 5 -,050 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 6 -0,169 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 7 0,402 0,000 0,333 Valid  

Pertanyaan 8 0,073 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 9 0,151 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 10 0,019 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 11 0,078 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 12 0,048 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 13 0,000 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 14 0,354 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 15 0,461 0,000 0,333 Valid  

Pertanyaan 16 0,403 0,000 0,333 Valid 

Pertanyaan 17 0,146 0,000 0,333 Tidak valid 
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Pertanyaan 18 0,131 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 19 0,261 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 20 0,357 0,000 0,333 Valid 

Pertanyaan 21 0,018 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 22 0,141 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 23 0,320 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 24 0,158 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 25 0,180 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 26 0,333 0,000 0,333 Valid 

Pertanyaan 27 0,310 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 28 -0,042 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 29 0,239 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 30 0,146 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 31 0,264 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 32 -0,005 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 33 0,288 0,000 0,333 Tidak valid 

Pertanyaan 34 0,383 0,000 0,333 Valid 

Pertanyaan 35 0,367 0,000 0,333 Valid 

 

Berdasarkan uji validitas di atas dapat diketahui bahwa nilai r hitung pertanyaan 

pada kuesioner  terdapat beberapa diantaranya yang valid, yaitu 7, 15, 16, 20, 34, dan 

35. Uji validitas seharusnya dilakukan dengan memasukkan pertanyaan 7, 15, 

16, 20, 34, dan 35 serta mengeluarkan pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17,18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33. Namun hal ini tidak 

bisa dilakukan karena pertanyaan yang disusun dalam daftar kuesioner 

merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku, latar belakang 

pengasuhan, pengetahuan remaja mengenai seksual dan informasi yang 

dibutuhkan. Pertanyaan yang disusun memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Oleh karena itu, analisis uji statistik untuk  validitas pada kuesioner yang sama 

tidak dapat dilanjutkan. Peneliti selanjutnya menyusun ulang pertanyaan dalam 

kuesioner dengan bentuk pertanyaan yang yang berbeda denga isi yang sama 

dengan daftar terlampir. 

b. Uji Validitas Tahap II 

Uji ini dilakukan pada indeks derajat perilaku seksual remaja dengan 

bentuk kedua yang terdiri dari 20 pertanyaan (daftar terlampir). Adapun 

Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai rhitung (Korelasi Pearson 

Product Moment) > rtabel dengan rtabel sebesar 0,4438 untuk df = 20 – 2 = 18; 

α=0,05 maka pengukuran tersebut valid dan sebaliknya. Hasil uji statistic 
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yang dilakukan melalui uji validitas Pearson Product Momen menunjukkan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.4 
Hasil Uji Validitas Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja 

 

Pertanyaan Nilai Korelasi 
Pearson 

Sig rtabel Kriteria 

Pertanyaan 1 0,717 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 2 0,863 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 3 0,780 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 4 0,452 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 5 0,784 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 6 0,784 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 7 0,780 0,000 0,4438 Valid  

Pertanyaan 8 0,782 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 9 0,642 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 10 0,805 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 11 0,955 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 12 0,962 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 13 0,951 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 14 0,964 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 15 0,961 0,000 0,4438 Valid  

Pertanyaan 16 0,960 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 17 0,952 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 18 0,951 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 19 0,967 0,000 0,4438 Valid 

Pertanyaan 20 0,970 0,000 0,4438 Valid 

 

3. Hasil Uji Reabilitas 

a. Uji Tahap I 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap Indeks Derajat Perilaku Seksual 

Remaja dengan melihat konsistensi pengukuran terhadap hasil pengukuran yang 

dilakukan pada alat tersebut. Setiap alat yang digunakan dikatakan reliabel bila 

hasil pengukuran selalu konsisten. Dengan demikian, hasil uji reliabilitas 

dikatakan reliabel jika pada uji statistic menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha > 

nilai r table. 

Uji reabilitas pada tahap satu tidak dapat dilanjutkan karena uji validitas 

pertanyaan tidak dapat dilanjutkan dengan mengekslusikan pertanyaan dengan r 

hitung kurang dari r table. Oleh karena itu, belum dapat disimpulkan reabilitas 

pertanyaan dalam kuesioner tahap pertama. 

b. Uji Tahap II 
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Uji reliabilitas tahap II dilakukan terhadap Indeks Derajat Perilaku 

Seksual Remaja dengan melihat konsistensi pengukuran terhadap hasil 

pengukuran yang dilakukan pada alat tersebut. Pada tahap ini, uji dilakukan 

terhadap 20 pertanyaan yang disusun ulang. Berikut rincian uji statistic yang 

dilakukan dengan membandingkan nilai r Alpha dan r table. 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Reabilitas Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja 

Pertanyaan Koefisien r hitung Nilai r kritis Cronbach’s 

Alpha 

Kriteria 

Pertanyaan 1 0,717 0,4438 0,979 Reliabel 

Pertanyaan 2 0,863 Reliabel 

Pertanyaan 3 0,780 Reliabel 

Pertanyaan 4 0,452 Reliabel 

Pertanyaan 5 0,784 Reliabel 

Pertanyaan 6 0,784 Reliabel 

Pertanyaan 7 0,780 Reliabel 

Pertanyaan 8 0,782 Reliabel 

Pertanyaan 9 0,642 Reliabel 

Pertanyaan 10 0,805 Reliabel 

Pertanyaan 11 0,955 Reliabel 

Pertanyaan 12 0,962 Reliabel 

Pertanyaan 13 0,951 Reliabel 

Pertanyaan 14 0,964 Reliabel 

Pertanyaan 15 0,961 Reliabel 

Pertanyaan 16 0,960 Reliabel 

Pertanyaan 17 0,952 Reliabel 

Pertanyaan 18 0,951 Reliabel 

Pertanyaan 19 0,967 Reliabel 

Pertanyaan 20 0,970  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa uji Indeks Derajat Perilaku 

Seksual Remaja menunjukkan Koefisien r hitung   dengan nilai Cronbah’s Alpha 0,979. 

Hasil uji statistic didapatkan bahwa koefisien reabilitas pada 20 buah pertanyaan  > 

0,6 dengan nilai Cronbah’s Alpha 0,979. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa 20 pertanyaan dalam Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja dinyatakan 

reliabel atau memenuhi persyaratan. 

B. Pembahasan 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan September 2020. Hal ini 

menyesuaikan dengan kondisi pandemic Covid19 sehingga berdampak pada 

perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dari waktu yang telah disusun 

sebelumnya. Pada jadwal sebelumnya, kegiatan penelitian direncanakan untuk 
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laksanakan pada Februari s.d Agustus 2020. Namun dalam pelaksanaannya 

baru dapat dilakukan pada September sampai dengan Nopember 2020. Pada 

tahap awal dilakukan perizinan lokasi kegiatan penelitian yaitu SMU di 

Kabupaten Bangka, Kabupaten bangka Selatan dan Pangkalpinang. Perizinan 

yang melibatkan sekolah dan siswa sebagai subjek penelitian dalam hal ini 

memerlukan penjelasan yang intensif karena topik penelitian merupakan suatu  

yang dinilai memberikan dampak besar terhadap sekolah. Peneliti melakukan 

penjajakan ke beberapa sekolah untuk mendapatkan perizinan untuk 

pemanfaatan waktu scara optimal karena limit waktu penelitian yang dimiliki. 

Kegiatan penelitian akhirnya dapat terlaksana dengan melibatkan sekolah 

menengah umum di tiga lokasi di Pulau Bangka. 

Penelitian ini melakukan uji validitas dan reabilitas terhadap Indeks Derajat 

Perilaku Seksual Remaja di kepulauan Bangka. Responden yang dilibatkan 

merupakan remaja sekoah yang tersebar dalam tiga wilayah kabupaten. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan responden dengan sebaran geografis Pulau 

Bangka secara umum. Jumlah responden yang dilibatkan 38 orang dengan 

rentang usia 14 s.d 18 tahun dengan rerata usia 16,05 atau 16 tahun. Ini sesuai 

dengan rentang usia remaja secara umum yang disepakati misalnya WHO, 

yang menyebutkan rentang usia remaja terdiri dari 10 sampai dengan 19 tahun 

sedangkan menurut UU Kesehatan RI no 25 tahun 2014, rentang usia remaja 

10-18 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

mengindentifikasi usia remaja meliputi 10-24 tahun dan belum menikah. Oleh 

karena itu, responden yang dilibatkan dalam penelitian ini sesuai dengan 

rentang usia yang disepakati menurut WHO dan BKKBN RI. 

Responden remaja yang terlibat dalam penelitian merupakan remaja 

sekolah dengan jumlah 348 orang yang terdiri dari laki-laki  berjumlah 159 

orang (45,7%) dan perempuan 189 orang (54,3%). Secara kuantitas, jumlah 

responden laki-laki dan perempuan tidak banyak berbeda. Sehingga 

diharapkan respon yang diberikan responden cukup menggambarkan kondisi 

remaja laki-laki dan perempuan tanpa cenderung menunjukkan hasil pada 

suatu gambaran gender tertentu. Ini pmenjadi pertimbangan peneliti karena 

berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu menguji validitas dan reabilitas Indeks 
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Derajat Perilaku Seksual Remaja. Dengan rasio yang sesuai antara remaja laki-

laki dan perempuan dapat diketahui validitas dan reabilitas  Indeks Derajat 

Perilaku Seksual Remaja. 

Selain itu, uji validitas dan reabilitas yang dilakukan terhadap Indeks 

Derajat Perilaku Seksual Remaja dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji pada 

tahap satu melakukan uji validitas dan reabilitas pada format pertama. Bentuk 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner merupakan pertanyaan tertutup 

dengan jumlah 35 buah. Bentuk pertanyaan menggunakan kata tanya secara 

langsung, misalnya . Pada tahap ini diperoleh hasil uji statistik nilai r hitung 

pertanyaan pada kuesioner  terdapat beberapa diantaranya yang valid, yaitu 7, 

15, 16, 20, 34, dan 35. Uji validitas seharusnya dilakukan dengan memasukkan 

pertanyaan 7, 15, 16, 20, 34, dan 35 serta mengeluarkan pertanyaan 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 

31, 32, 33. Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena pertanyaan yang disusun 

dalam daftar kuesioner merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku, 

latar belakang pengasuhan, pengetahuan remaja mengenai seksual dan 

informasi yang dibutuhkan. Pertanyaan yang disusun memiliki keterkaitan satu 

sama lain. Oleh karena itu, analisis uji statistik untuk  validitas pada kuesioner 

yang sama tidak dapat dilanjutkan. Peneliti selanjutnya menyusun ulang 

pertanyaan dalam kuesioner dengan bentuk pertanyaan yang yang berbeda 

dengan isi yang sama. 

Berdasarkan hasil uji tahap pertama, peneliti selanjutnya melakukan 

perubahan bentuk pertanyaan meliputi jumlah dan susunan kata yang 

digunakan. Jumlah pertanyaan yang disusun sebanyak 20 buah dan berbentuk 

pernyataan. Hal ini dilakukan untuk mencegah bentuk pertanyaan yang 

mengarahkan pada pertanyaan negatif sehingga membuat responden merasa 

tidak nyaman. Oleh karena itu, pernyataan dibuat menjadi pernyataan 

sederhana, mudah dipahami serta bersifat tidak langsung.  

Hasil uji statistic pada tahap II diperoleh hasil uji statistik nilai r hitung 

pertanyaan pada kuesioner > nilai r Tabel sehingga dapat disimpulkan valid. 

Adapun Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai rhitung (Korelasi 

Pearson Product Moment) > rtabel dengan rtabel sebesar 0,4438 untuk df = 20 – 2 
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= 18; α=0,05 maka pengukuran tersebut valid. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan uji statistic pada 20 pertanyaan dalam Indeks 

Derajat Perilaku Seksual Remaja dinyatakan valid berdasarkan pada nilai rhitung 

(Korelasi Pearson Product Moment) > rtabel dengan rtabel sebesar 0,4438 untuk 

df = 20 – 2 = 18; α=0,05. 

Hasil uji statistic tahap II terhadap reabilitas Indeks Derajat Perilaku 

Seksual Remaja didapatkan sebagai berikut nilai Koefisien r hitung  > nilai r Kritis 

dengan nilai Cronbah’s Alpha 0,979. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa secara statistic dapat diketahui 20 pertanyaan dalam Indeks Derajat 

Perilaku Seksual Remaja reliabel berdasarkan koefisien reabilitas pada 20 buah 

pertanyaan  > 0,6 dengan nilai Cronbah’s Alpha 0,979. 

Remaja di lingkungan sekolah memiliki pengaruh lingkungan yang 

beragam. Namun demikian, kondisi sehat seperti lingkungan sekolah posisitf, 

lingkungan teman sekolah, penugasan dan kegiatan positif sekolah 

memberikan dampak positif pula bagi remaja. Dengan demikian remaja 

menghabiskan waktunya dengan kegiatan positif yang dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya secara positif. Selain itu, kondisi geografis 

sekolah yang berda dalam kota atau desa akan ikut mempengaruhi perilaku 

seksual remaja. Beberapa kondisi ini akan memberikan pengeruh terhadap uji 

validias dan reabilitas Indeks Perilaku Seksual Remaja yang dilakukan oleh 

peneliti. Oleh karena itu, pada uji tahap selanjutnya perlu dilakukan di 

lingkungan remaja putus sekolah dengan kondisi lingkungan yang lebih 

beragam dan heterogen untuk dapat mengukur perilaku seksual remaja 

menggunakan Indeks Perilaku Seksual Remaja dan dapat diketahui validitas 

dan reabilitas dengan kondisi heterogen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Uji valditas dan reabilitas yang dilakukan pada Indeks Derajat perilaku 

Seksual Remaja melalui dua tahapan pengujian dengan pengujian format 1 dan 

2. Hasil uji statistic diketahui bahwa format 2 memiliki nilai r hitung 

pertanyaan pada kuesioner > nilai r Tabel sehingga dapat disimpulkan valid. 

Adapun Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai rhitung (Korelasi 

Pearson Product Moment) > rtabel dengan rtabel sebesar 0,4438 untuk df = 20 – 2 

= 18; α=0,05 maka pengukuran tersebut valid. Hasil uji statistic tahap II 

terhadap reabilitas Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja didapatkan sebagai 

berikut nilai Koefisien r hitung  > nilai r Kritis dengan nilai Cronbah’s Alpha 0,979. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistic dapat diketahui 20 

pertanyaan dalam Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja reliabel berdasarkan 

koefisien reabilitas pada 20 buah pertanyaan  > 0,6 dengan nilai Cronbah’s 

Alpha 0,979. 

 

B. Rekomendasi 

 Uji validitas dan reabilitas Indeks Derajat perilaku Seksual Remaja ini 

dilaksanakan di SMU/SMK. Remaja dilingkungan sekolah memiliki 

kecenderungan pengaruh lingkungan atau dengan kata lain dilingkungan 

Pendidikan dengan tingkat homogenitas tinggi. Hal ini akan memberikan 

gambaran mengenai perilaku seksual secara homogen. Oleh karena itu, 

Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja memerlukan pengembangan 

lanjutan berupa uji validitas dan reabilitas pada kelompok responden remaja 

di lingkungan putus sekolah dan kelompok risiko tinggi. 
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LAMPIRAN 1 

INDEKS DERAJAT PERILAKU SEKSUAL REMAJA FORMAT 1 

 

PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN PENELITIAN (PSP) 

 

“Uji Validitas Dan Reabilitas Indeks Derajat Perilaku Seksual Remaja” 

 

Penjelasan Singkat  

Peneliti adalah dosen Prodi Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, 
sedang melakukan penelitian melakukan penelitian Riset Pembinaan Tenaga 
Kesehatan (Risbinakes) untuk mengetahui hasil uji validitas dan reabilitas indeks 
derajat perilaku seksual remaja. Sebelumnya peneliti mengucapkan terima kasih 
atas kesediaan adik untuk menjadi responden dalam penelitian ini. 
 
Tujuan: 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis secara statistic instrumen indeks 
derajat perilaku seksual remaja. 
    
Mengapa adik  terpilih menjadi responden 
Adik terpilih untuk diikutkan dalam penelitian ini, karena berdasarkan informasi dari 
guru adik bersedia menjadi responden. 
 
Tata Cara/Prosedur: 

Bila adik bersedia ikut serta dalam penelitian ini, maka adik harus mengisi lembar 
persetujuan  penelitian dan menandatanganinya. Peneliti akan memberikan 
kuesioner berupa pertanyaan yang harus adik jawab secara jujur. 
 
Risiko dan ketidaknyamanan: 

Pada penelitian ini saudara tidak akan mendapat kerugiaan apa – apa dalam segi 
kesehatan, mungkin terdapat rasa ketidaknyamanan secara psikologis.   
Ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan dapat diatasi dengan  memberikan 
penjelasan terlebih dahulu tentang prosedur yang akan dilakukan selama 
penelitian  berlangsung,  keuntungan, serta kemungkinan akibat yang ditimbulkan 
kepada subjek. Kerahasiaan data subjek juga diatasi dengan tidak 
mempublikasikan nama lengkap. 
 
Keuntungan: 

Penelitian ini mungkin tidak  memberikan manfaat langsung kepada adik, tetapi 
kesediaan adik menjadi responden dalam penelitian ini sangat berarti untuk 
mendapatkan informasi awal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam membuat kuesioner indeks perilaku risiko remaja dan meningkatkan 
pelayanan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi pada remaja. Jika adik 
berminat akan hasil dari penelitian ini, maka setelah penelitian ini berakhir, adik  
akan diberitahu melalui e-mail tentang hasil penelitian ini. 
 
Kesukarelaan: 
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Keikut sertaan adik dalam penelitian ini adalah secara sukarela disertai tanggung 
jawab sampai penelitian ini selesai. Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu 
adik akan  diberikan penjelasan tentang prosedur/tatacara penelitian, manfaat, 
ketidak nyamanan selama penelitian, sehingga adik dapat memutuskan untuk ikut 
serta ataupun menolak ikut serta dalam penelitian. Apabila adik tidak melanjutkan 
penelitian ini, adik dapat meminta data yang sudah diambil untuk dimusnahkan. 
Namun bila adik tidak mengikuti dan memenuhi prosedur yang diberikan oleh 
peneliti, keikutsertaan adik  dalam penelitian ini akan berakhir. 
 
Kerahasiaan data: 

Data yang diperoleh dari adik sebagai responden merupakan rahasia dan orang 
lain tidak boleh mengetahui atau membuat foto kopi, kecuali peneliti dan Komite 
Etik Penelitian.  Data tentang keadaan adik tidak akan publikasi. 
 
Hak undur diri 

Partisipasi  adik bersifat sukarela tanpa paksaan dan bila tidak berkenan dapat 
menolak, atau sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri tanpa sanksi apapun.  
 
Pembiayaan: 
Biaya yang berkaitan dengan penelitian ini tidak dibebankan kepada adik 
melainkan akan ditanggung oleh peneliti.  
 
Penyulit : 
Dalam keadaan adanya penyulit atau ada hal-hal yang belum dimengerti 
sehubungan dengan penelitian ini, maka saudara diberikan kesempatan 
menanyakan semua hal yang berhubungan dengan penelitian ini lebih lanjut dapat 
menghubungi : Erni Chaerani,  HP. 081294868481, e-mail  
ernichaerani15@gmail.com atau Eny Erlinda Widyaastuti HP 085288589379, 
dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 
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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN 
UNTUK IKUT SERTA DALAM PENELITIAN  

(INFORMED CONSENT) 
 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 N a m a     : 

 U s i a   : 

Kelas   : 

Jurusan  : 

 

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa: 

Setelah memperoleh penjelasan, saya sepenuhnya menyadari, mengerti, dan 
memahami tentang tujuan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul dalam 
penelitian ini. Keikut sertaan saya dalam penelitian ini adalah secara sukarela 
disertai tanggung jawab sampai penelitian ini selesai, serta sewaktu-waktu dapat 
mengundurkan diri dari keikut sertaannya, maka saya setuju/tidak setuju*) ikut 
serta dalam penelitian yang berjudul: Uji Validitas Dan Reabilitas Indeks Derajat 
Perilaku Seksual Remaja. 

 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan tanpa 
paksaan. 

 

         ……………………..,                        
2020 

 

Mengetahui,      Yang menyatakan, 
Penanggung  jawab penelitian,   Responden 
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(           Erni Chaerani  )                       (                                            ) 

    

Saksi 

 

 

              (                               ) 

*) coret yang tidak perlu 
    

 KUESIONER PENELITIAN 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Isilah kuesioner ini dengan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya 

2. Informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya 

3. Jawaban yang diberikan tidak mempengaruhi nilai atau hasil belajar  

 

No. Responden  :                               (diisi oleh peneliti) 

Tanggal Pengisian : 

Jenis kelamin  : 

Umur   : 

Kelas   : 

Jurusan   : 

 

Pendidikan terakhir ayah : 

Pendidikan terakhir ibu : 

Pekerjaan ayah : 

a. Tidak ada 

b. Wiraswasta 

c. PNS 

d. TNI/POLRI 

e. Lainnya  ……………………… tuliskan 

Pekerjaan ibu : 

a. Tidak ada 

b. Wiraswasta 
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c. PNS 

d. TNI/POLRI 

e. Lainnya  ……………………… tuliskan 

 

 

 

 

1. Saat ini, bersama siapa kamu tinggal? 

a. Orang tua (0) 

b. Keluarga bukan orang tua (1) 

c. Teman asrama/ kosan (2) 

d. Kerabat bukan keluarga (3) 

 

2. Bagaimana peran orang terdekatmu (sesuai pilihan pertanyaan di atas), 

dalam hal memberikan pengetahuan mengenai perkembangan dan perilaku 

seksual remaja? 

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 namun arahan atau penjelasan yang 

diberikan pun tidak banyak dan tidak detail mengenai hubungan 

perempuan dan laki-laki (1) 

c. Tidak pernah sama sekali (2) 

 

3. Siapakah orang terpercaya dalam hal bercerita mencurahkan pikiranmu 

termasuk masalah lawan jenis? 

a. Orang tua (0) 

b. Saudara (keluarga) (1) 

c. Teman sekolah/sebaya (2) 

 

4. Apakah saat ini, apakah kamu memiliki  teman dekat (pacar) dan menjalani 

semacam komitmen? 
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a. Tidak (0) 

b. Ya dengan satu orang (1) 

c. Ya dengan dua orang (2) 

d. Ya dengan lebih dari tiga orang (3) 

 

5. Apakah yang menyebabkan kamu tertarik/ suka terhadap pacar/ teman 

dekat lawan jenismu? 

a. Perjodohan oleh orang tua (0) 

b. Sikap perilaku (perhatian, dkk) (1) 

c. Fisiknya (2) 

d. Kebutuhan materi (3) 

e. Factor lainnya (4) 

 

6. Apakah hubungan kamu dengan pacar saat ini merupakan pengalaman 

pacaran pertama? 

a. Tidak (0) 

b. Ya (1) 

c. Tidak jelas (2) 

 

7. Dalam menjalani hubungan pacaran saat ini, hal apakah yang sudah kamu 

lakukan dengan pacarmu? 

a. Saling pandang dan tidak melakukan kontak fisik (0) 

b. Berpegangan tangan (1) 

c. Berciuman (2) 

d. Meraba bagian sensitive tubuh pasangan (3) 

e. Hubungan badan/ seks (4) 

 

8. Apakah gaya pacaran di atas, sudah pernah dilakukan  dengan orang lain 

(mantan pacar)? 

a. Tidak (0) 

b. Ya (1) 

 



34 
 

9. Sudah seberapa kali kamu melakukan gaya pacaran  seperti no. 5 dengan 

pacar saat ini? 

a. Tidak pernah (0) 

b. Sekali (1) 

c. Dua kali (2) 

d. Tiga kali (3) 

e. Lebih dari tiga kali (4) 

 

10. Apakah yang menyebabkan kamu melakukan gaya pacaran seperti di atas? 

a. Dorongan diri sendiri (0) 

b. Karena dorongan teman-teman (1) 

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

 

11. Apakah yang kamu ketahui mengenai dampak perilaku hubungan seksual 

diluar nikah? 

a. Kehamilan yang tidak diinginkan (0) 

b. Kehilangan masa sekolah dan remaja karena harus dikeluarkan dari 

sekolah (1) 

c. Membuktikan cinta pada pasangan sehingga tidak akan ditinggalkan 

pasangan (2) 

 

12. Apakah seorang wanita bisa hamil hanya dengan satu kali hubungan 

seksual? 

a. Bisa (1) 

b. Tidak bisa (0) 

c. Mungkin (0) 

d. Tidak tahu (0) 

 

13. Apa yang menyebabkan kehamilan berdasarkan yang kamu ketahui? 

a. Berciuman pipi/bibir (0) 

b. Oral seks (1) 

c. Masuknya sperma kedalam vagina pada saat hubungan intim (2) 
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14. Apakah kamu pernah menonton video/membaca buku yang berkaitan 

dengan pornografi? 

a. Tidak pernah (0) 

b. Pernah tapi jarang (1) 

c. Pernah dan sering (2) 

 

15. Bila melakukan kegiatan no. 14, dengan siapa kamu melewati kegiatan 

tersebut? 

a. Sendiri (0) 

b. Teman sejenis (1) 

c. Pacar (2) 

d. Pacar dan teman yang membawa serta pacarnya (3) 

 

 

16. Dimana tempat/lokasi ketika kamu melakukan kegiatan no 14? 

a. Rumah sendiri (0) 

b. Rumah teman (1) 

c. Rumah pacar (2) 

d. Sekolah (3) 

e. Lainnya………………………………………………….(diisi sesuai 

kondisi) 

 

17. Bagaimana  pandanganmu mengenai keperawanan/keperjakaan? 

a. Sesuatu yang penting dan bersifat sacral sehingga harus dijaga sampai 

waktu yang sah dalam pernikahan (0) 

b. Sesuatu yang menandakan seseorang sudah dewasa dengan melepasnya 

pada orang disukainya tanpa mempertimbangkan suatu hubungan sah 

pernikahan (1) 

c. Buka merupakan sesuatu yang penting karena perawan/perjaka bukan hal 

penting dalam suatu hubungan bagi saya  (2) 
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18. Kapan menurutmu sampai kapan keperawanan/keperjakaan seseorang 

dipertahankan ? 

a. Setelah sah menikah (0) 

b. Setelah bertemu dengan pasangan meskipun belum menikah,(1) 

c. Setelah bertemu dengan orang yang saya sukai meskipun tanpa suatu 

hubungan ikatan yang jelas, asalkan suka sama suka (2) 

 

19. Apakah kamu mengetahui dampak dari gaya berpacaran seks pranikah 

(kehamilan remaja, penularan berbagai penyakit termasuk HIV/AIDS? 

a. Tahu banyak (0) 

b. Tahu sedikit (1) 

c. Tidak Tahu (2) 

 

20. Apakah kamu tahu dan memahami mengenai HIV/AIDS? 

a. Tahu (0) 

b. Tidak tahu (1) 

21. Bagaimana respon orang tua atau keluarga mu terhadap hubungan yang 

sudah kamu lakukan di atas? 

a. Mereka tidak tahu (0) 

b. Mereka tahu tapi sibuk (1) 

c. Mereka tahu tapi cuek (2) 

 

22. Bila kamu pernah melakukan seks pranikah, apakah kamu memakai 

pencegah kehamilan? 

a. Ya, sebutkan……………….(0) 

b. Tidak. (1) 

 

23. Bila kamu menggunakan pencegah kehamilan saat melakukan seks 

pranika, dimana kamu mendapatkan alat tersebut? 

a. Apotik (0) 

b. Toko (1) 

c. Pemberian teman/pacar (2) 
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d. Mengambil punya orang tua (3) 

 

24. Apakah pernah konsumsi obat-obatan/ Narkoba? 

a. Tidak pernah (0) 

b. Pernah, hanya mencoba (1) 

c. Sering dan tidak rutin (2) 

d. Sering dan rutin (3) 

 

25. Sudah berapa kali mengkonsumsi Narkoba? 

a. Tidak pernah (0) 

b. Sekali (1) 

c. 2 kali (2) 

d. 3 kali (3) 

e. Lebih dari 3 kali (4) 

 

 

26. Apakah motivasi kamu mengkonsumsi Narkoba? 

a. Rasa ingin tahu (0) 

b. Karena ajakan teman-teman (1) 

c. Karena menonton video (2) 

 

27. Siapa yang mengenalkan mu terhadap Narkoba? 

a. Dari internet (0) 

b. Dari teman (1) 

c. Dari keluarga (2) 

 

28. Apa yang kamu ketahui mengenai kebutuhan seksual bagi remaja? 

a. Seksual menjadi salah satu kebutuhan dan bagian penting dari 

perkembangan hidup manusia (0) 

b. Seksual menjadi kebutuhan bagi orang yang sudah  menikah (1) 

c. Seksual hanya diperlukan oleh remaja nakal (2) 
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29. Apakah kamu mendapatkan informasi mengenai seksual remaja? 

a. Ya (0) 

b. Tidak (1) 

 

30. Dari mana kamu mendapatkan informasi mengenai kebutuhan seksual bagi 

remaja? 

a. Orang tua (0) 

b. Guru (1) 

c. Teman (2) 

d. Internet/televisi (3) 

 

31. Apakah menurutmu pengetahuan mengenai seksual penting bagi remaja? 

a. Pengetahuan seksual memberikan gambaran perkembangan yang 

dialami setiap remaja sehingga perlu diberikan secara dini dan bertahap 

(0) 

b. Pengetahuan seksual memberikan gambaran untuk beberapa orang 

untuk menjelang pernikahan dan memiliki keluarga (1) 

c. Pengetahuan seksual tidak memberikan manfaat apapun bagi remaja 

(2) 

 

32. Apakah yang kamu ketahui tentang onani/masturbasi: 

a. Kegiatan yang dilakukan oleh sepasang kekasih  (0) 

b. Kegiatan menggesek-gesekkan bagian tubuh yang sensitif pada 

pasangan (0) 

c. Kegiatan manipulasi terhadap alat kelamin dalam rangka 

menyalurkan hasrat seksual  (1) 

d. Kegiatan membersihkan alat kelamin pasangan  (0) 

 

33. Apakah kamu pernah melakukan onani/masturbasi? 

a. Pernah  (1) 

b. Tidak pernah  (0) 
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34. Bila pernah, berapa kali kamu pernah melakukan onani/masturbasi? 

a. Sering (2) 

b. Jarang/kadang-kadang  (1) 

 

35. Dimana biasanya kamu melakukan onani/masturbasi? 

a. Di kamar tidur  (1) 

b. Di kamar mandi  (1) 

c. Di tempat lain …………..     sebutkan.  (1) 
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LAMPIRAN 1 

INDEKS DERAJAT PERILAKU SEKSUAL REMAJA FORMAT 2 

 

Isilah pernyataan di bawah sesuai dengan kondisi siswa/i saat ini 

 

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) 
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c. Saya menyukai fisiknya (2) 

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) 
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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) 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


