
 
 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



 
 

Lampiran 1. Pernyataan Permohonan Menjadi Responden 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Dwi Astuti 

NIM : 20130320130 

Alamat : Tlogo, Tamantirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammdiyah Yogyakarta yang 

sedang melakukan penelitian dengan judul  “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Perilaku Seksual Berisiko pada Remaja di Rural Area dan Urban Area”. 

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat bagi responden. 

Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan 

untuk kepentingan penelitian. Apabila mahasiswa menyetujui maka saya mohon 

kesediaannya menandatangani  persetujuan ini dan menjawab pertanyaan yang 

saya lampirkan. Data yang diambil dan disajikan akan bersifat rahasia. 

Demikian surat permohonan ini peneliti buat, atas perhatiannya saya 

ucapkan terimakasih. 

Yogyakarta,     -     -2017 

        Peneliti 

 

 

    (Dwi Astuti) 



 
 

Lampiran 2. Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menjadi responden 

penelitian yang dilakukan oleh: 

Nama  : Dwi Atuti 

NIM  : 20130320130 

Prodi   : Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY 

Setelah diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian oleh 

peneliti, dengan ini menyatakan bersedia turut berpartisipasi sebagai reponden 

dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Seksual Berisiko pada Remaja di Rural Area dan Urban Area” mempunyai 

manfaat dan tidak merugikan saya. Maka saya menyatakan bersedia menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

 

Yogyakarta,    -       -2017 

Responden 

 

 

 

     (..…………………) 

 

 

 



 
 

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

PERILAKU SEKSUAL BERISIKO PADA REMAJA 

 DI RURAL AREA DAN URBAN AREA  

 

No Responden  : 

Inisial Responden : 

Alamat    : 

Umur    : 

Jenis Kelamin  : 

 

PERILAKU SEKSUAL BERISIKO 

Petunjuk: 

Berilah tanda (√) pada kolom (Ya) pada salah satu kolom yang sesuai 

dengan pengalaman yang pernah anda alami. 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1. Pernahkah anda melakukan hal-hal di bawah ini 

dengan lawan jenis/dengan pasangan anda? 

  

Ngobrol berdua   

Nonton berdua   

Jalan-jalan berdua keluar rumah   

Berpegangan tangan   

Berpelukan   

Mencium/dicium   

 



 
 

A. PENGETAHUAN TENTANG PERILAKU SEKSUAL BERISIKO 

Petunjuk: 

Berilah tanda (√) pada kolom BENAR apabila pernyataan di bawah ini 

benar dan pada kolom SALAH apabila pernyataan salah. 

No Pernyataan Benar Salah 

1.  Ciri-ciri seks pada remaja laki-laki adalah mimpi 

basah, pinggul menyempit, pertumbuhan rambut 

disekitar alat kelamin, ketiak, dada, tangan dan kaki. 

  

2.  Ciri-ciri seks pada remaja perempuan adalah 

mengalami menarche (menstruasi). 

  

3.  Menstruasi adalah peristiwa keluarnya cairan darah 

dari alat kelamin perempuan berupa luruhnya lapisan 

dinding rahim yang banyak mengandung darah. 

  

4.  Perkembangan fisik organ seksual pada laki-laki 

maupun pada perempuan menyebabkan perubahan 

perilaku seksual remaja secara keseluruhan. 

  

5.  Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang 

didiorong oleh hasrat seksual baik yang dilakukan 

sendiri, dengan lawan jenis maupun sesama jenis. 

  

6.  Perasaan tertarik, berkencan, berpegangan tangan 

dengan pacar bukan salah satu bentuk perilaku seksual 

berisiko. 

  

7.  Melakukan hubungan seksual dapat menyebabkan 

kehamilan. 

  

8.  PMS dan HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit 

akibat dari perilaku seksual berisiko. 

  

9.  Berganti-ganti pasangan seks dapat tertular penyakit 

menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS 

  

 

B. PEMAHAMAN AGAMA 

Petunjuk: 

Berilah tanda (√) pada kolom BENAR apabila pernyataan di bawah ini 

benar dan pada kolom SALAH apabila pernyataan salah. 

 

 



 
 

No Pernyataan Benar Salah 

1.  Melakukan perintah Tuhan dan menjauhi semua 

laranganya adalah perintah Tuhan. 

  

2.  Melaksanakan ibadah merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang 

Maha Esa 

  

3.  Menurut agama, pacaran adalah dilarang dilakukan 

antara laki-laki dan perempuan. 

  

4.  Menurut agama, berpegangan tangan dengan dengan 

lawan jenis boleh dilakukan.  

  

5.  Orang yang taat beribadah kepada Tuhan tidak akan 

melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. 

  

6.  Berpelukan dan mencium pasangan/lawan jenis adalah 

melanggar norma dan agama. 

  

7.  Agama melarang melakukan hubungan seksual 

sebelum menikah karena dosa. 

  

8.  Orang yang melakukan hubungan seksual sebelum 

menikah merupakan melanggar norma dan agama. 

  

 

C. PERANAN ORANG TUA/KELUARGA 

Petunjuk: 

Berilah tanda (√) pada jawaban yang paling sesuai. Jawaban tidak harus 

sama dengan orang lain karena setiap orang mempunya kebebasan untuk 

menjawab. 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Apakah anda saat ini tinggal bersama kedua orang tua 

anda? 

Jika tidak, sebutkan yang lain................................ 

  

2.  Apakah anda selalu berkomunikasi dengan orang tua 

anda jika menghadapi masalah? 

  

3. Apakah orang tua anda pernah bercerai atau sedang 

bercerai? 

  

4. Apakah anda pernah konflik (bertengkar) dengan 

orang tua? 

  

5.  Apakah orang tua anda selalu mengingatkan anda cara 

berpakaian yang benar? 

  

6.  Apakah orang tua anda membatasi pergaulan anda 

dengan lawan jenis? 

  

7. Apakah orang tua selalu memperhatikan dan   



 
 

  mengawasi anda? 

8. Apakah anda sering bertanya tentang seksual kepada 

orang tua? 

  

 

D. SUMBER INFORMASI (MEDIA) 

Dari mana sumber informasi (media) tentang perilaku seksual berisiko 

pernah anda dengar/baca/terima. 

Petunjuk: 

Berilah tanda (√) pada kolom (Ya) apabial sumber informasi tersebut bayak 

memberikan informasi mengenai perilaku seksual berisiko kepada anda dan 

tidak pada kolom (Tidak). 

No Pernyataan Ya Tidak 

1.  Televisi    

2.  Internet    

3.  Handphone (HP)   

4.  Radio    

5.  VCD   

6.  Buku bacaan   

7.  Majalah    

8.  Koran    

9.  Film atau video   

10.  Video porno   

11. Poster    

12.  Brosur dan Pamflet   

13.  Teman   

14.  Sumber yang lain, sebutkan jika ada.......................   

 

E. PENGARUH TEMAN SEBAYA 

Petunjuk: 

Berilah tanda (√) pada kolom (Ya) pada salah satu kolom yang sesuai 

dengan pengalaman yang pernah anda alami. 



 
 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1.  Pernahkah pergi dengan lawan jenis saat malam hari?   

2.  Pernahkah anda pulang larut malam dengan teman 

anda? 

  

3.  Pernahkah teman anda mengajak milihat gambar atau 

video porno? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian 

 

 



 
 

 

 

 


