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LAMPIRAN 

 

PENGETAHUAN 

 

1. Apakah anda pernah tahu tentang Penyakit Menular Seksual ( PMS ) ? 

a. Pernah 

b. Tidak pernah  

 

2.  Jika jawaban no 1 pernah, apakah menurut anda Penyakit Menular Seksual itu  

(jawaban boleh lebih dari satu ) 

a. Gonororea 

b. Sipilis 

c. AIDS 

d. Herpes genitalis 

e. Kondiloma akuminata 

f. Lain2 ( …………………………………………….) 

 

3. Apakah anda tahu akibat yang ditimbulkan dari Penyakit Menular Seksual ?  

a. ya tahu 

b. tidak tahu 

 

4. Jika jawaban no 3 ya tahu , sebutkan akibat negatif yang anda tahu ? 

a. infeksi alat kemalin 

b. kemandulan  

c. keguguran  

d. kematian  

e. lain-lain (…………………………………………………..) 

 

5. Apakah menurut anda Penyakit Menular Seksual itu dapat disembuhkan ?  

a. ya bisa 

b. tidak bisa  

c. tidak tahu  
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6. Jika menurut anda dapat disembuhkan , bagaimana cara penanggulangannya ? 

a. ke rumahsakit 

b. ke dokter umum 

c. berobat sendiri 

d. dibiarkan  

e. lain-lain  

 

7. Apakah anda tahu cara penularan Penyakit Menular Seksual ? 

a. ya tahu  

b. tidak tahu  

 

8. Jika jawaban no 7 ya tahu , bagaimana cara penularan nya yang anda ketahui ? 

a. hubungan badan  

b. berciuman 

c. oral sex 

d. lain-lain (………………………………………….) 

 

9. Apakah anda tahu cara pencegahan Penyakit Menular Seksual ? 

a. ya tahu 

b. tidak tahu  

 

10. Jika jawaban no 9 ya tahu , bagaimana cara pencegahan Penyakit Menular 

Seksual? 

a. kondom 

b. suntikan 

c. lain-lain (……………………………………………………..) 

 

11. Apakah anda tahu bila tamu anda terkena Penyakit Menular Seksual ? 

a. ya tahu 

b. tidak tahu 
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SIKAP 

 

1.Bagaimana sikap anda terhadap Penyakit Menular Seksual? 

a. setuju 

b. tidak setuju 

c. tidak peduli 

 

2. Bagaimana sikap anda apabila anda terkena Penyakit Menular Seksual?? 

a. Mengobatinya 

b. Membiarkannya 

 

3. Menurut anda siapakah yang bertanggung jawab atas Penyakit Menular 

Seksual ? 

a. Masyarakat 

b. Pemerintah 

c. Semua pihak terkait  

d. Lain-lain (…………………………………..)  

 

4. Bagaimana sikap anda apabila teman anda terkena Penyakit Menular Seksual ? 

a. Mengajak untuk berobat  

b. Membiarkannya 

 

5. Bagaimana sikap anda terhadap teman yang telah dinyatakan sembuh dari 

Penyakit Menular Seksual ? 

a. Menerima kembali 

b. Menjauhinya 

 

6. Menurut anda, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi masalah Penyakit 

Menular Seksual ? 

a. Memberikan penyuluhan tentang PMS 
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b. Memberikan edukasi tentang PMS 

c. Memberikan sarana ( kondom ) dan pelayanan pengobatan PMS 

 

7. Bagaimana sikap anda apabila tamu anda terkena Penyakit Menular Seksual , 

apakah anda terus melakukan hubungan badan? 

a. ya 

b. tidak  

 

 

PERILAKU  

 

1.Apakah anda pernah terkena Penyakit Menular Seksual ? 

a. pernah 

b. tidak pernah 

 

Jika jawaban No. 1 pernah , maka lanjutkan pertanyaan dibawah ini  

 

2. Penyakit apa yang anda pernah tertular?? 

a. Gonorrhoe ( GO ) 

b. Sifilis ( Raja Singa ) 

c. Aids 

d. Herpes genilatis  

e. Kondiloma akuminata ( Kutil ) 

f. Lain-lain (……………………………………………………) 

 

3.Apakah orang2 sekitar anda mengetahui anda terkena Penyakit Menular 

Seksual? 

a. ya tahu 

b. tidak tahu 

 

4. Apakah anda berkeinginan untuk mengobatinya ? 

a. ya ingin  

b. tidak ingin 
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5. Jika jawaban no 4 tidak ingin, apakah alasan anda tidak mengobatinya ? 

a. biaya mahal 

b. tidak ada waktu  

c. lain-lain (………………………………………….) 

 

6. Apakah anda berkeinginan untuk mencegah Penyakit Menular Seksual ? 

a. ya ingin 

b. tidak ingin 

  

Jika jawaban No. 1 : Tidak pernah, jawab pertanyaan ini. 

 

7. Bagaimana cara pencegahan yang anda lakukan ? 

a. kondom 

b. suntikan  

c. lain-lain ( …………………………………………..)  

 

PESAN DAN KESAN 

 

 

 

 

 

 


