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Lampiran 1 
Kisi-Kisi Alat Ukur                             

Variabel : Status Intimacy 
Suatu kondisi atau keadaan yang mengambarkan derajat kemampuan pria homoseksual di komunitas “X” dalam menjalin relasi interpersonal yang 
akrab dengan pasangannya. 

Dimensi Aspek Indikator Item Positif Item Negatif 
Keterbukaan  Komunikasi  

Seberapa besar 
kemampuan 
homoseksual untuk 
menyampaikan 
pikiran dan 
perasaan kepada 
pasangannya secara 
spontan melalui 
bahasa verbal, serta 
adanya perasaan 
nyaman ketika 
membuka diri 
kepada 
pasangannya.  
 

• Menceritakan 
hal-hal pribadi 
kepada pasangan.

 
 
 
• Merasa nyaman 

untuk berbagi 
apa saja dengan 
pasangan.  

 
 
• Mengekspresikan 

emosi secara 
terbuka. 

 
 
 
 
 
• Berusaha untuk 

selalu 
berkomunikasi 
meski tidak 
bertemu 
langsung.  

• Komunikasi 
bersifat dua arah. 
 
 
 

(2) Saya tidak mengalami kesulitan 
untuk menceritakan masalah yang 
berhubungan dengan diri saya. 
(47) Saya senang menceritakan 
kegiatan sehari - hari saya kepada 
pasangan. 
(11) Saya membahas hal – hal yang 
menyenangkan dan tidak 
menyenangkan dalam hubungan kami. 
(56) Saya merasa nyaman untuk 
menceritakan masalah keluarga kepada 
pasangan. 
(20) Bila sedang merasa senang, saya 
mengekspresikan perasaan saya 
tersebut dengan bercerita secara 
antusias kepada pasangan. 
(65) Bila sedang merasa sedih, saya 
berani mengekspresikannya kepada 
pasangan tanpa merasa malu dinilai 
sebagai orang yang cengeng. 
(29) Bila kami berjauhan, saya tetap 
berusaha menghubungi pasangan saya 
melalui telepon. 

 
 
 
(38) Saya memberi kesempatan kepada 
pasangan saya untuk menyampaikan 
pendapatnya ketika saya sedang 
bercerita. 
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 Perhatian & kasih 
sayang. 
Seberapa besar 
kemampuan 
homoseksual untuk 
menunjukkan 
perasaan kepada 
pasangannya 
melalui tindakan – 
tindakan.  
 

• Memberikan 
perhatian dan 
kasih sayang 
kepada pasangan 
dengan tulus.  

 
 
 
 
 
 
 
• Memperhatikan 

apa yang menjadi 
kepentingan 
pasangan.  

 
 
• Memberi 

sentuhan-
sentuhan fisik 
sebagai ungkapan 
kasih sayang.  

• Berusaha 
mencari tahu apa 
yang dibutuhkan 
pasangan.  
 

(3) Saya menunjukkan perhatian 
kepada pasangan dengan menanyakan 
keadaanya (ex: sudah makan / belum) 
dengan SMS / telpon. 
(39) Saya senang memperhatikan 
pasangan saya karena bagi saya ia 
adalah salah satu orang yang penting 
dalam kehidupan saya. 
(66) Saya berusaha menunjukkan 
perhatian saya melalui hal kecil seperti 
memberi sms atraktif hingga kejutan di 
hari spesial kami. 
(12) Saya berusaha mengerti apa yang 
menjadi kebutuhan pasangan dalam 
kegiatan relasi sosialnya. 
(48) Saya menunjukkan perhatian 
kepada pasangan dengan cara 
menyediakan waktu baginya. 
(21) Saya menunjukkan kasih sayang 
saya kepada pasangan melalui belaian, 
pelukan hingga ciuman. 
 

 
(30) Saat pasangan saya merasa  
sedih , saya berusaha mencari tahu apa 
penyebabnya. 
(57) Saya berusaha mencari tahu apa 
yang menjadi keinginan – keinginan 
pasangan saya dalam menjalani 
hubungan ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pengetahuan akan 
sifat-sifat 
pasangan. 
Menunjukkan 
seberapa banyak 
informasi yang 
dimiliki 

• Mengetahui hal-
hal yang disukai 
dan tidak disukai 
oleh pasangan.  

 
• Mengetahui sifat-

sifat pasangan. 

(4) Saya banyak tahu tentang makanan 
dan minuman kesukaan pasangan saya. 
(31) Saya mengetahui kegiatan apa 
yang paling disukai oleh pasangan 
saya. 
(13) Saya mengetahui kekurangan - 
kekurangan pasangan saya. 
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homoseksual 
mengenai 
pasangannya 
sebagai individu 
yang unik dan 
istimewa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Mengetahui 

bagaimana relasi 
pasangan dengan 
pihak-pihak lain.  
 

(49) Saya mengetahui prinsip hidup 
pasangan saya. 
(58) Saya mengetahui bagaimana 
prestasi akademik / kerja pasangan 
saya. 
(67) Saya tidak mengetahui apa yang 
menjadi cita-cita pasangan saya di 
masa depan. 
(22) Saya mengetahui siapa saja yang 
menjadi teman dekat pasangan saya. 
(40) Saya mengetahui masa lalu 
pasangan saya yang berkaitan dengan 
kehidupan cintanya. (mis: mantan 
pacar, orang yang pernah disukai dll). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Perspective 

taking. 
Seberapa besar 
kemampuan 
homoseksual 
melihat sudut 
pandang 
pasangannya yang 
mungkin berbeda 
dengan dirinya dan 
menghargai sudut 
pandang tersebut. 
 

• Mampu melihat 
sudut pandang 
pasangan 
mengenai suatu 
hal atau masalah. 

 
 
 
 
• Mampu 

menerima dan 
menghargai 
sudut pandang 
pasangan yang 
berbeda.  
 

(5) Meskipun saya tidak sependapat 
dengan pasangan saya, tetapi saya bisa 
mengerti alasan mengapa terjadi 
perbedaan pendapat tersebut. 
(23) Saya melihat pandangan dan 
pendapat yang berbeda dengan 
pasangan, namun hal tersebut tidak 
membuat merubah pandangan dan 
pendapat saya.   
(14) Saya memandang perbedaan 
diantara kami merupakan sesuatu yang 
wajar dan sah – sah saja. 
(32) Saya menghargai perbedaan sudut 
pandang pasangan yang terkadang 
berbeda dengan saya. 
(50) Bila kami memiliki pendapat yang 
berbeda maka pasangan saya harus 
mengalah dan mengikuti pendapat 
saya. 

(41) Saya tidak berusaha 
memahami pendapat 
pasangan saya apabila terjadi 
perbedaan diantara kami. 
(59) Saya terus memikirkan 
pendapat pasangan apabila 
terjadi perbedaan diantara 
kami. 

 
(68) Ketika menghadapi 
suatu masalah dan pasangan 
tidak sependapat dengan 
saya, maka saya tidak dapat 
menerima pendapat tersebut. 
 

Komitmen. Komitmen.  
Seberapa besar 
kemampuan 
homoseksual untuk 

• Memiliki rencana 
masa depan 
bersama dengan 
pasangan.  

(1) Saya mempunyai keinginan untuk 
membangun       rumah tangga dengan 
pasangan saya. 
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mengikatkan diri 
pada pasangannya 
dan berusaha untuk 
mempertahankan 
kelangsungan relasi 
meskipun relasi 
tersebut 
menghadapi 
berbagai 
permasalahan.  
 

• Mempertahankan 
kualitas relasi 
dengan berusaha 
memenuhi 
kebutuhan diri 
maupun 
pasangannya..   

• Mendiskusikan 
masalah-masalah 
yang timbul 
dalam hubungan. 

• Menyepakati 
keputusan 
bersama.  

 
 
 
 
 
 
• Menganggap 

serius relasi yang 
dijalin dan 
berusaha 
mempertahankan
nya.  

• Kesetiaan kepada 
pasangan.  

(10) Saya berusaha berada di samping 
pasangan saya ketika ia tidak maupun 
sedang menghadapi suatu masalah. 
(55) Saya menjaga kualitas hubungan 
kami dengan  berusaha menjaga 
perasaanya 

 
(19) Bila berselisih, kami berusaha 
untuk berkompromi agar tidak menjadi 
berlarut - larut. 

 
(28) Bila saya berselisih pendapat 
dengan pasangan, kami dapat 
menyelesaikan dan menyepakati 
keputusan yang diambil. 
(64) Saya dan pasangan berusaha untuk 
membuat kesepakatan dalam mencapai 
tujuan hidup bersama.  
(37) Saya menganggap serius 
hubungan yang sedang saya jalani.  
(73) Saya berusaha sebaik mungkin 
untuk mengenal pacar saya dengan 
lebih mendalam. 
 
(46) Saya berpacaran hanya dengan 
satu orang saja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Kekuasaan & 
pengambilan 
keputusan. 
Seberapa besar 
kemampuan 
homoseksual untuk 
menghargai 
hubungan yang 
melibatkan dua 

• Melibatkan 
pasangan dalam 
pengambilan 
keputusan.  

 
 
 
• Tidak mengatur 

pasangan secara 

(6) Kami berdiskusi terlebih dahulu 
ketika akan memutuskan tempat makan 
atau film yang hendak ditonton. 
(24) Dalam mengambil keputusan, 
kami berusaha untuk mencari titik 
tengah yang menguntungkan kedua 
belah pihak. 

 

(42) Saya mengabaikan 
pendapat pasangan saya saat 
akan mengambil suatu 
keputusan. 
(60) Saya mengambil 
keputusan apabila hal 
tersebut baik menurut saya. 
(15) Saya harus menjadi 
pengambil keputusan dalam 



Universitas Kristen Maranatha 
 

pihak dalam 
pengambilan 
keputusan dan 
dalam 
menyelesaikan 
suatu masalah.  
  

berlebihan.  
 

setiap masalah yang muncul 
dan pasangan saya harus 
mematuhi keputusan 
tersebut. 
(33) Saya membatasi 
pasangan dalam memilih 
teman pria. 
(51) Saya harus mengatur 
keuangan pasangan saya. 
(69) Sebelum pasangan saya 
memutuskan sesuatu bagi 
dirinya sendiri, saya harus 
ikut menentukan keputusan 
yang akan diambilnya. 

 Mempertahankan 
minat-minat 
pribadi. 
Seberapa besar 
kemampuan 
homoseksual untuk 
tetap melakukan 
hal – hal yang 
diminatinya tanpa 
mengabaikan 
kebutuhan – 
kebutuhan dan 
keinginan – 
keinginan 
pasangannya.  
 

• Mampu 
melakukan 
kegiatan-kegiatan 
yang disukai 
dengan tetap 
memperhatikan 
kebutuhan-
kebutuhan dan 
keinginan - 
keinginan 
pasangan.  

• Tetap terlibat 
dalam suatu 
kegiatan yang 
tidak melibatkan 
pasangan.  

 
 
 
 
 
 
 

(7) Meskipun memiliki pasangan, saya 
tetap dapat melakukan kegiatan / hobi 
yang saya sukai. 
(34) Saya merasa senang memiliki 
kegiatan yang dapat saya lakukan 
bersama pasangan. 
(61) Saya akan terus melakukan 
kegiatan atau hobi yang saya sukai 
meskipun pasangan tidak 
mendukungnya. 

 
(43) Saya tetap terlibat dalam suatu 
kegiatan meski pasangan saya tidak 
terlibat di dalamnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(16) Saya lebih banyak 
menghabiskan waktu 
bersama pasangan saya. 

     (70) Saya berusaha untuk 
melibatkan diri di setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh 
pasangan.      
(25) Saya merasa kesal bila 
pasangan saya melakukan 
kegiatan - kegiatan yang ia 
sukai namun tidak saya 
sukai. 
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• Memberi 
kesempatan 
kepada pasangan 
untuk melakukan 
kegiatan sendiri.  

(52) Saya merasa tidak 
terima jika pasangan saya 
mempunyai kegiatan yang 
berbeda dengan saya. 

 Penerimaan 
terhadap 
keterpisahan dari 
pasangan. 
Seberapa besar 
kemampuan 
homoseksual untuk 
mendukung dan 
menghargai 
pasangannya 
sebagai individu 
yang otonom.  
 

• Mampu 
menghargai 
pasangan sebagai 
individu yang 
otonom.  

 
 
 
• Mampu memberi 

semangat kepada 
pasangan sebagai 
individu yang 
otonom.  

 
 
 
• Mampu 

menerima 
pasangan sebagai 
individu yang 
unik.  

 
 
• Mampu 

menerima 
keterpisahan dari 
pasangan, namun 
juga berusaha 
mengkompromik
an diri dengan 
pasangan.  

 

(8) Saya memberikan kebebasan 
kepada pasangan saya untuk memilih 
hal-hal yang akan diceritakan atau 
tidak diceritakan kepada saya 
(privacy). 
(44) Saya senang bahwa pasangan saya 
mempunyai teman diluar teman yang 
kami kenal bersama-sama. 
(53) Saya memberikan dukungan 
kepada pasangan untuk lebih 
mengembangkan diri dan karirnya. 
(17) Saya senang memberi dukungan 
kepada pasangan saya untuk mencoba 
suatu kegiatan baru. 
(26) Saya menghargai pasangan saya 
sebagai individu yang unik dengan 
segala perbedaan yang justru membuat 
saya semakin tertarik. 
(62) Saya belajar banyak dari segala 
perbedaan yang terjadi di dalam 
hubungan ini. 
(35) Saya mampu memposisikan diri 
saya ketika jauh dari pasangan saya. 
(71) Saya mampu menerima fruekuensi 
pertemuan yang jarang dengan 
pasangan apabila kami berjauhan. 
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 Ketergantungan 
terhadap 
pasangan. 
Menunjukan 
seberapa besar 
ketergantungan 
homoseksual 
terhadap pasangan 
dalam pemenuhan 
kebutuhannya. 
 

• Mampu bersikap 
interdependen.        
 

(63) Saya senang mempunyai pacar, 
namun tanpa keberadaaanya pun saya 
dapat menjalani hidup saya dengan 
baik. 
(72) Pacar saya adalah pelengkap 
kebahagiaan saya namun ia bukanlah 
satu - satunya sumber kebahagiaan 
saya.  

 

(9) Saya merasa tidak 
nyaman bila tidak sedang 
bersama pasangan saya. 
(18) Saya tidak mampu 
mengambil keputusan tanpa 
meminta pendapat dari 
pasangan saya. 
(27) Saya hanya mau 
melakukan kegiatan - 
kegiatan yang juga dilakukan 
oleh pasangan saya. 
(36) Saya tidak dapat pergi 
sendiri ke suatu tempat tanpa 
diantar oleh pasangan saya. 
(45) Saya berusaha untuk 
selalu bersama dengan 
pasangan, karena saya akan 
merasa cemburu / curiga bila 
tidak bersamanya. 
(54) Saya lebih suka 
menyimpan kekesalan saya 
terhadap pasangan daripada 
mengungkapkannya, karena 
saya takut kehilangannya. 
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Lampiran 2 
Alat Ukur (Try Out)                                  

KUISIONER STATUS INTIMACY 
 
Berikut ini akan disajikan beberapa pernyataan mengenai hubungan berpacaran 
yang sedang saudara jalani saat ini. Kami harap saudara dapat menjawab 
pernyataan –pernyataan tersebut dengan sejujur – jujurnya. Janganlah saudara 
memilih jawaban berdasarkan harapan saudara ataupun norma yang berlaku di 
dalam masyarakat. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
berpacaran saudara saat ini. Dengan membubuhkan tanda pada salah satu kotak 
yang tersedia di lembar jawaban. Setelah menjawab semua pernyataan, silahkan 
saudara periksa kembali jawaban saudara agar tidak ada yang terlewat. Jawaban 
yang saudara berikan terjamin kerahasiannya. 
 
Keterangan : 
 
TS  = Tidak sesuai   

KS = Kurang  sesuai   

S  = Sesuai  

SS = Sangat sesuai 

Contoh  : 

Berilah tanda check ( ) pada jawaban yang menggambarkan diri saudara.  

No. PERNYATAAN TS KS S SS 
1 Saya sangat menyukai pertandingan sepak bola     

 
dan apabila saudara hendak meralat jawaban yang telah saudara pilih, saudara 
cukup memberikan satu coretan lagi sehingga membentuk tanda silang, lalu 
bubuhkan tanda check ( )  baru di kolom yang hendak saudara pilih.   
 
No. PERNYATAAN TS KS S SS 
1 Saya sangat menyukai pertandingan sepak bola     
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No. PERNYATAAN TS KS S SS 
1.  Saya mempunyai keinginan untuk membangun rumah 

tangga dengan pasangan saya.  
    

2.  Saya tidak mengalami kesulitan untuk menceritakan 
masalah yang berhubungan dengan diri saya. 

    

3.  Saya mengetahui kekurangan - kekurangan pasangan 
saya. 

    

4.  Ketika menghadapi suatu masalah dan pasangan tidak 
sependapat dengan saya, maka saya tidak dapat 
menerima pendapat tersebut. 

    

5.  Kami berdiskusi terlebih dahulu ketika akan 
memutuskan tempat makan atau film yang hendak 
ditonton. 

    

6.  Meskipun memiliki pasangan, saya tetap dapat 
melakukan kegiatan / hobi yang saya sukai. 

    

7.  Saya memberikan kebebasan kepada pasangan saya 
untuk memilih hal-hal yang akan diceritakan atau tidak 
diceritakan kepada saya (privacy). 

    

8.  Saya merasa tidak nyaman bila tidak sedang bersama 
pasangan saya. 

    

9.  Saya berusaha berada di samping pasangan saya ketika 
ia sedang menghadapi suatu masalah.  

    

10. Saya membahas hal – hal yang menyenangkan dan 
tidak menyenangkan dalam hubungan kami. 

    

11. Saya berusaha mengerti apa yang menjadi kebutuhan 
pasangan dalam kegiatan relasi sosialnya. 

    

12. Saya memandang perbedaan diantara kami merupakan 
sesuatu yang wajar dan sah – sah saja. 

    

13. Saya harus menjadi pengambil keputusan dalam setiap 
masalah yang muncul. 

    

14. Saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama 
pasangan. 

    

15. Saya senang bahwa pasangan saya mempunyai teman 
diluar teman yang kami kenal bersama-sama. 

    

16. Saya tidak mampu mengambil keputusan tanpa 
meminta pendapat dari pasangan saya. 

    

17. Saya merasa nyaman untuk menceritakan masalah 
keluarga kepada pasangan. 

    

18. Saya menunjukkan perhatian kepada pasangan dengan 
menanyakan keadaanya (ex: sudah makan / belum) 
dengan SMS / telpon. 

    

19. Saya menghargai perbedaan sudut pandang pasangan 
yang terkadang berbeda dengan saya.  

    

20. Saya membatasi pasangan dalam memilih teman pria. 
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No. PERNYATAAN TS KS S SS 
21. Perselisihan yang terjadi di antara kami biasanya tejadi 

karena saya tidak mengetahui sifat - sifat pasangan. 
    

21. Saya merasa kesal bila pasangan melakukan kegiatan - 
kegiatan yang ia sukai namun tidak saya sukai. 

    

22. Saya hanya mau melakukan kegiatan - kegiatan yang 
juga dilakukan oleh pasangan saya. 

    

23. Saya mengetahui prinsip hidup pasangan saya.     
24. Saya tidak berusaha memahami perbedaan pendapat 

yang terjadi diantara saya dan pasangan. 
    

25. Saya harus mengatur keuangan pasangan saya.     
26. Saya merasa tidak terima jika pasangan saya 

mempunyai kegiatan yang berbeda dengan saya. 
    

27. Saya tidak dapat pergi sendiri ke suatu tempat tanpa 
diantar oleh pasangan saya. 

    

28. Saya berpacaran hanya dengan satu orang saja.     
29. Bila sedang merasa senang, saya mengekspresikan 

perasaan saya tersebut dengan bercerita secara antusias 
kepada pasangan. 

    

30. Saya senang memperhatikan pasangan saya karena 
bagi saya ia adalah salah satu orang yang penting 
dalam kehidupan saya.  

    

31. Saya banyak tahu tentang makanan dan minuman 
kesukaan pasangan saya. 

    

32. Bila kami memiliki pendapat yang berbeda maka 
pasangan saya harus mengalah dan mengikuti pendapat 
saya. 

    

33. Sebelum pasangan saya memutuskan sesuatu bagi 
dirinya sendiri, saya harus ikut menentukan keputusan 
yang akan diambilnya. 

    

34. Saya menghargai pasangan saya sebagai individu yang 
unik dengan segala perbedaan yang justru membuat 
saya semakin tertarik. 

    

35. Saya berusaha untuk selalu bersama dengan pasangan, 
karena saya akan merasa cemburu/curiga bila tidak 
bersamanya. 

    

36. Bila berselisih, kami berusaha untuk berkompromi 
agar tidak menjadi berlarut - larut. 

    

37. Saya menjaga kualitas hubungan kami dengan 
berusaha menjaga perasaanya. 

    

38. Bila sedang merasa sedih, saya berani 
mengekspresikannya kepada pasangan tanpa merasa 
malu dinilai sebagai orang yang cengeng. 

    

39. Saya menunjukkan kasih sayang saya kepada pasangan 
melalui belaian, pelukan hingga ciuman. 
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No. PERNYATAAN TS KS S SS 
40. Saya mengetahui bagaimana prestasi akademik / kerja 

pasangan saya. 
    

41. Meskipun saya tidak sependapat dengan pasangan 
saya, tetapi saya bisa mengerti alasan mengapa terjadi 
perbedaan pendapat tersebut. 

    

42. Saya mengabaikan pendapat pasangan saya saat akan 
mengambil suatu keputusan. 

    

43. Saya merasa senang memiliki kegiatan yang dapat saya 
lakukan bersama pasangan.  

    

44. Saya memberikan dukungan kepada pasangan untuk 
lebih mengembangkan diri dan karirnya. 

    

45. Bila kami berjauhan, saya tetap berusaha menghubungi 
pasangan saya melalui telepon. 

    

46. Saya mengetahui siapa saja yang menjadi teman dekat 
pasangan saya. 

    

47. Saya tetap terlibat dalam suatu kegiatan meski 
pasangan saya tidak terlibat di dalamnya. 

    

48. Saya lebih suka menyimpan kekesalan saya terhadap 
pasangan daripada mengungkapkannya, karena saya 
takut kehilangannya. 

    

49. Saya menganggap serius hubungan yang sedang saya 
jalani.  

    

50. Bila saya berselisih pendapat dengan pasangan saya 
mengenai teman dekat kami masing - masing, kami 
dapat menyelesaikan dan menyepakati keputusan yang 
diambil. 

    

51. Saat memberi kesempatan kepada pasangan saya untuk 
menyampaikan pendapatnya ketika saya sedang 
bercerita. 

    

52. Saya berusaha menunjukkan perhatian saya melalui hal 
kecil seperti memberi sms atraktif hingga kejutan di 
hari special kami. 

    

53. Saya mengetahui kegiatan apa yang paling disukai oleh 
pasangan saya. 

    

54. Dalam mengambil keputusan, kami berusaha untuk 
mencari titik tengah yang menguntungkan kedua belah 
pihak. 

    

55. Saya menunjukkan perhatian kepada pasangan dengan 
cara menyediakan waktu baginya. 

    

56. Saya tidak mengetahui apa yang menjadi cita-cita 
pasangan saya di masa depan. 

    

57. Saya senang mempunyai pacar, namun tanpa 
keberadaaanya pun saya dapat menjalani hidup saya 
dengan baik. 
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No. PERNYATAAN TS KS S SS 
58. Saya senang memberi dukungan kepada pasangan saya 

untuk mencoba suatu kegiatan baru, meskipun saya 
tidak turut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

    

59. Pacar saya adalah pelengkap kebahagiaan saya namun 
ia bukanlah satu - satunya sumber kebahagiaan saya. 

    

60. Saya senang menceritakan kegiatan sehari - hari saya 
kepada pasangan. 

    

61. Saya merasa masih belum banyak mengetahui sifat – 
sifat pasangan saya. 

    

62. Saat pasangan saya merasa sedih , saya berusaha 
mencari tahu apa penyebabnya. 

    

63. Saya mengetahui masa lalu pasangan saya yang 
berkaitan dengan kehidupan cintanya. (mis: mantan 
pacar, orang yang pernah disukai dll). 

    

64. Saya berusaha mencari tahu apa yang menjadi 
keinginan – keinginan pasangan saya dalam menjalani 
hubungan ini. 

    

65. Saya dan pasangan berusaha untuk selalu membuat 
suatu kesepakatan dalam mencapai tujuan untuk hidup 
bersama. 

    

66. Saya berusaha sebaik mungkin untuk mengenal pacar 
saya dengan lebih mendalam. 

    

67. Saya melihat pandangan dan pendapat yang berbeda 
dengan pasangan, namun hal tersebut tidak membuat 
merubah pandangan dan pendapat saya.   

    

68. Saya terus memikirkan pendapat pasangan apabila 
terjadi perbedaan diantara kami. 

    

69. Saya akan terus melakukan kegiatan atau hobi yang 
saya sukai meskipun pasangan tidak mendukungnya. 

    

70. Saya berusaha untuk melibatkan diri di setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh pasangan.      

    

71. Saya belajar banyak dari segala perbedaan yang terjadi 
di dalam hubungan ini. 

    

72. Saya mengambil keputusan apabila hal tersebut baik 
menurut saya. 

    

73. Saya mampu memposisikan diri saya ketika jauh dari 
pasangan saya. 

    

74. Saya mampu menerima fruekuensi pertemuan yang 
jarang dengan pasangan apabila kami berjauhan. 

    

 

Terima kasih atas jawaban dan partisipasi saudara. 
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Lampiran 3 
Alat Ukur (Try Out)                                  

 
TABEL VALIDITAS DAN RELIABILITAS ITEM STATUS INTIMACY 

 
 

No Nilai Keterangan No Nilai Keterangan 
1 0,465 Valid 39 0,441 Valid 
2 0,572 Valid 40 0,454 Valid 
3 0,625 Valid 41 0,465 Valid 
4 0,634 Valid 42 0,572 Valid 
5 0,519 Valid 43 0,625 Valid 
6 0,641 Valid 44 0,634 Valid 
7 0,496 Valid 45 0,519 Valid 
8 0,447 Valid 46 0,641 Valid 
9 0,435 Valid 47 0,496 Valid 
10 0,601 Valid 48 0,447 Valid 
11 0,505 Valid 49 0,435 Valid 
12 0,441 Valid 50 0,601 Valid 
13 0,454 Valid 51 0,505 Valid 
14 0,563 Valid 52 0,441 Valid 
15 0,521 Valid 53 0,454 Valid 
16 0,395 Valid 54 0,563 Valid 
17 0,467 Valid 55 0,521 Valid 
18 0,634 Valid 56 0,395 Valid 
19 0,641 Valid 57 0,467 Valid 
20 0,641 Valid 58 0,634 Valid 
21 0,294 Tidak Valid 59 0,641 Valid 
22 0,67 Valid 60 0,641 Valid 
23 0,574 Valid 61 0,294 Tidak Valid 
24 0,821 Valid 62 0,667 Valid 
25 0,551 Valid 63 0,574 Valid 
26 0,500 Valid 64 0,821 Valid 
27 0,752 Valid 65 0,551 Valid 
28 0,465 Valid 66 0,500 Valid 
29 0,572 Valid 67 0,752 Valid 
30 0,625 Valid 68 0,465 Valid 
31 0,634 Valid 69 0,465 Valid 
32 0,519 Valid 70 0,572 Valid 
33 0,641 Valid 71 0,625 Valid 
34 0,496 Valid 72 0,634 Valid 
35 0,447 Valid 73 0,519 Valid 
36 0,435 Valid 74 0,641 Valid 
37 0,601 Valid 75 0,496 Valid 
38 0,505 Valid r = 0.968 



Universitas Kristen Maranatha 

Lampiran 4 
Alat ukur  

KATA PENGANTAR 
 
 
Saudara yang terhormat, 

 Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha 

Bandung yang bemaksud untuk melakukan penelitian terhadap status intimacy 

pada pria homoseksual yang tergabung pada komunitas ini. Penelitian ini 

ditujukan dalam rangka memenuhi syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar 

sarjana. 

 Agar penelitian ini dapat terlaksana, saya meminta kesediaan Saudara 

untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Data yang Saudara berikan akan 

sangat bermanfaat bagi perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Oleh 

karena itu, saya mengharapkan kerja sama Saudara untuk mengisi semua 

pernyataan sesuai dengan kenyataan yang ada, jujur, teliti dan lengkap 

sehingga keseluruhan data yang telah diberikan dapat diolah lebih lanjut dalam 

penelitian ini. Jawaban yang diberikan oleh Saudara tidak ada yang 

dikatakan benar atau salah. Saya akan menjaga kerahasiaan data yang 

diperoleh dari kuesioner ini dan hanya digunakan untuk penelitian ini saja. 

 Partisipasi Saudara sangat saya harapkan. Atas kesediaan dan bantuan 

yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. 

Bandung, Juni 2009 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Peneliti 
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DATA PRIBADI 
 
Tuliskanlah jawaban Saudara di kolom yang tersedia dengan menggunakan 
huruf balok dan pada setiap tanda *) coretlah pilihan jawaban yang tidak 
sesuai dengan diri Saudara. 
 
1. Usia       :  
2. Lamanya masa pacaran      : tahun  bulan. 
3. Agama saya      : 
4. Agama pasangan saya     : 
5. Suku bangsa saya      : 
6. Suku bangsa pasangan saya    : 
7. Atas dasar apa saudara memutuskan untuk berpacaran dengan pasangan 

saudara saat ini 
_______________________________________________________________ 

8. Pasangan saya berusia__dan dampak usianya terhadap hubungan kami adalah 
 

_______________________________________________________________ 
9. Saya telah berpacaran sebanyak__kali dan hubungan tersebut berakhir karena 

 
_______________________________________________________________ 

10. Menurut saya, saya adalah orang yang cenderung (boleh dipilih lebih dari 1) 
a. Terbuka pada setiap masukan pasangan.    
b. Terbuka untuk mengungkapkan berbagai hal kepada pasangan. 
c. Tertutup/sulit menerima masukan dari pasangan. 
d. Tertutup/sulit mengungkapkan banyak hal (termasuk hal pribadi yang 

menyangkut hubungan) kepada pasangan. 
11. Menurut saya dalam hubungan dengan pasangan, saya cenderung : 

a. Tergantung pada pasangan. 
b. Mandiri. 

12. Apakah kesibukan anda dalam bekerja mempengaruhi hubungan anda dengan 
pasangan? ya/tidak *) 

13. Jika ya, apakah berpengaruh positif atau negatif?Seperti apa bentuknya? 
Tolong jelaskan.   

 
_______________________________________________________________ 
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KUISIONER STATUS INTIMACY 
 
Berikut ini akan disajikan beberapa pernyataan mengenai hubungan berpacaran 
yang sedang saudara jalani saat ini. Kami harap saudara dapat menjawab 
pernyataan –pernyataan tersebut dengan sejujur – jujurnya. Janganlah saudara 
memilih jawaban berdasarkan harapan saudara ataupun norma yang berlaku di 
dalam masyarakat. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 
berpacaran saudara saat ini. Dengan membubuhkan tanda pada salah satu kotak 
yang tersedia di lembar jawaban. Setelah menjawab semua pernyataan, silahkan 
saudara periksa kembali jawaban saudara agar tidak ada yang terlewat. Jawaban 
yang saudara berikan terjamin kerahasiannya. 
 
Keterangan : 
 
TS  = Tidak sesuai   

KS = Kurang  sesuai   

S  = Sesuai  

SS = Sangat sesuai 

Contoh  : 

Berilah tanda check ( ) pada jawaban yang menggambarkan diri saudara.  

No. PERNYATAAN TS KS S SS 
1 Saya sangat menyukai pertandingan sepak bola     

 
dan apabila saudara hendak meralat jawaban yang telah saudara pilih, saudara 
cukup memberikan satu coretan lagi sehingga membentuk tanda silang, lalu 
bubuhkan tanda check ( )  baru di kolom yang hendak saudara pilih.   
 
No. PERNYATAAN TS KS S SS 
1 Saya sangat menyukai pertandingan sepak bola     
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No. PERNYATAAN TS KS S SS 
1. Saya mempunyai keinginan untuk membangun rumah 

tangga dengan pasangan saya.  
    

2. Saya tidak mengalami kesulitan untuk menceritakan 
masalah yang berhubungan dengan diri saya. 

    

3. Saya menunjukkan perhatian kepada pasangan dengan 
menanyakan keadaanya (ex: sudah makan / belum) 
dengan SMS / telpon. 

    

4. Saya banyak tahu tentang makanan dan minuman 
kesukaan pasangan saya. 

    

5. Meskipun saya tidak sependapat dengan pasangan 
saya, tetapi saya bisa mengerti alasan mengapa terjadi 
perbedaan pendapat tersebut. 

    

6. Kami berdiskusi terlebih dahulu ketika akan 
memutuskan tempat makan atau film yang hendak 
ditonton. 

    

7. Meskipun memiliki pasangan, saya tetap dapat 
melakukan kegiatan / hobi yang saya sukai. 

    

8. Saya memberikan kebebasan kepada pasangan saya 
untuk memilih hal-hal yang akan diceritakan atau tidak 
diceritakan kepada saya (privacy). 

    

9. Saya merasa tidak nyaman bila tidak sedang bersama 
pasangan saya.  

    

10. Saya berusaha berada di samping pasangan saya ketika 
ia sedang menghadapi suatu masalah.  

    

11. Saya membahas hal – hal yang menyenangkan dan 
tidak menyenangkan dalam hubungan kami. 

    

12. Saya berusaha mengerti apa yang menjadi kebutuhan 
pasangan dalam kegiatan relasi sosialnya. 

    

13. Saya mengetahui kekurangan - kekurangan pasangan 
saya. 

    

14. Saya memandang perbedaan diantara kami merupakan 
sesuatu yang wajar dan sah – sah saja. 

    

15. Saya harus menjadi pengambil keputusan dalam setiap 
masalah yang muncul dan pasangan saya harus 
mematuhi keputusan tersebut. 

    

16. Saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama 
pasangan saya. 

    

17. Saya senang memberi dukungan kepada pasangan saya 
untuk mencoba suatu kegiatan baru. 

    

18. Saya tidak mampu mengambil keputusan tanpa 
meminta pendapat dari pasangan saya. 

    

19. Bila berselisih, kami berusaha untuk berkompromi 
agar tidak menjadi berlarut - larut. 
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No. PERNYATAAN TS KS S SS 
20. Bila sedang merasa senang, saya mengekspresikan 

perasaan saya tersebut dengan bercerita secara antusias 
kepada pasangan.  

    

21. Saya menunjukkan kasih sayang saya kepada pasangan 
melalui belaian, pelukan hingga ciuman. 

    

22. Saya mengetahui siapa saja yang menjadi teman dekat 
pasangan saya. 

    

23. Saya melihat pandangan dan pendapat yang berbeda 
dengan pasangan, namun hal tersebut tidak membuat 
merubah pandangan dan pendapat saya. 

    

24. Dalam mengambil keputusan, kami berusaha untuk 
mencari titik tengah yang menguntungkan kedua belah 
pihak. 

    

25. 
 

Saya merasa kesal bila pasangan saya melakukan 
kegiatan - kegiatan yang ia sukai namun tidak saya 
sukai. 

    

26. Saya menghargai pasangan saya sebagai individu yang 
unik dengan segala perbedaan yang justru membuat 
saya semakin tertarik. 

    

27. Saya hanya mau melakukan kegiatan - kegiatan yang 
juga dilakukan oleh pasangan saya. 

    

28. Bila saya berselisih pendapat dengan pasangan, kami 
dapat menyelesaikan dan menyepakati keputusan yang 
diambil. 

    

29. Bila kami berjauhan, saya tetap berusaha menghubungi 
pasangan saya melalui telepon. 

    

30. Saat pasangan saya merasa    sedih , saya berusaha 
mencari tahu apa penyebabnya. 

    

31. Saya mengetahui kegiatan apa yang paling disukai oleh 
pasangan saya. 

    

32. Saya menghargai perbedaan sudut pandang pasangan 
yang terkadang berbeda dengan saya. 

    

33. Saya membatasi pasangan dalam memilih teman pria.     
34. Saya merasa senang memiliki kegiatan yang dapat saya 

lakukan bersama pasangan. 
    

35. Saya mampu memposisikan diri saya ketika jauh dari 
pasangan saya. 

    

36. Saya tidak dapat pergi sendiri ke suatu tempat tanpa 
diantar oleh pasangan saya. 

    

37. Saya menganggap serius hubungan yang sedang saya 
jalani. 

    

38. Saya memberi kesempatan kepada pasangan saya 
untuk menyampaikan pendapatnya ketika saya sedang 
bercerita. 
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No. PERNYATAAN TS KS S SS 
39. Saya senang memperhatikan pasangan saya karena 

bagi saya ia adalah salah satu orang yang penting 
dalam kehidupan saya. 

    

40. Saya mengetahui masa lalu pasangan saya yang 
berkaitan dengan kehidupan cintanya. (mis: mantan 
pacar, orang yang pernah disukai dll). 

    

41. Saya tidak berusaha memahami pendapat pasangan 
saya apabila terjadi perbedaan diantara kami. 

    

42. Saya mengabaikan pendapat pasangan saya saat akan 
mengambil suatu keputusan. 

    

43. Saya tetap terlibat dalam suatu kegiatan meski 
pasangan saya tidak terlibat di dalamnya. 

    

44. Saya senang bahwa pasangan saya mempunyai teman 
diluar teman yang kami kenal bersama-sama. 

    

45. Saya berusaha untuk selalu bersama dengan pasangan, 
karena saya akan merasa cemburu/curiga bila tidak 
bersamanya. 

    

46. Saya berpacaran hanya dengan satu orang saja.     
47. Saya senang menceritakan kegiatan sehari - hari saya 

kepada pasangan. 
    

48. Saya menunjukkan perhatian kepada pasangan dengan 
cara menyediakan waktu baginya. 

    

49. Saya mengetahui prinsip hidup pasangan saya.     
50. Bila kami memiliki pendapat yang berbeda maka 

pasangan saya harus mengalah dan mengikuti pendapat 
saya. 

    

51. Saya harus mengatur keuangan pasangan saya.     
52. Saya merasa tidak terima jika pasangan saya 

mempunyai kegiatan yang berbeda dengan saya. 
    

53. Saya memberikan dukungan kepada pasangan untuk 
lebih mengembangkan diri dan karirnya. 

    

54. Saya lebih suka menyimpan kekesalan saya terhadap 
pasangan daripada mengungkapkannya, karena saya 
takut kehilangannya. 

    

55. Saya menjaga kualitas hubungan kami dengan  
berusaha menjaga perasaanya 

    

56. Saya merasa nyaman untuk menceritakan masalah 
keluarga kepada pasangan. 

    

57. Saya berusaha mencari tahu apa yang menjadi 
keinginan – keinginan pasangan saya dalam menjalani 
hubungan ini. 

    

58. Saya mengetahui bagaimana prestasi akademik / kerja 
pasangan saya. 
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No. PERNYATAAN TS KS S SS 
59. Saya terus memikirkan pendapat pasangan apabila 

terjadi perbedaan diantara kami. 
    

60. Saya mengambil keputusan apabila hal tersebut baik 
menurut saya. 

    

61. Saya akan terus melakukan kegiatan atau hobi yang 
saya sukai meskipun pasangan tidak mendukungnya. 

    

62. Saya belajar banyak dari segala perbedaan yang terjadi 
di dalam hubungan ini. 

    

63. Saya senang mempunyai pacar, namun tanpa 
keberadaaanya pun saya dapat menjalani hidup saya 
dengan baik. 

    

64. Saya dan pasangan berusaha untuk membuat 
kesepakatan dalam mencapai tujuan hidup bersama. 

    

65. Bila sedang merasa sedih, saya berani 
mengekspresikannya kepada pasangan tanpa merasa 
malu dinilai sebagai orang yang cengeng. 

    

66. Saya berusaha menunjukkan perhatian saya melalui hal 
kecil seperti memberi sms atraktif hingga kejutan di 
hari spesial kami. 

    

67. Saya tidak mengetahui apa yang menjadi cita-cita 
pasangan saya di masa depan. 

    

68. Ketika menghadapi suatu masalah dan pasangan tidak 
sependapat dengan saya, maka saya tidak dapat 
menerima pendapat tersebut. 

    

69. Sebelum pasangan saya memutuskan sesuatu bagi 
dirinya sendiri, saya harus ikut menentukan keputusan 
yang akan diambilnya. 

    

70. Saya berusaha untuk melibatkan diri di setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh pasangan. 

    

71. Saya mampu menerima fruekuensi pertemuan yang 
jarang dengan pasangan apabila kami berjauhan. 

    

72. Pacar saya adalah pelengkap kebahagiaan saya namun 
ia bukanlah satu - satunya sumber kebahagiaan saya. 

    

73. Saya berusaha sebaik mungkin untuk mengenal pacar 
saya dengan lebih mendalam. 

    

 
Terima kasih atas jawaban dan partisipasi saudara. 
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Lampiran 5 
Tabel Gambaran Responden  

  
Lampiran 5.1 

Tabel Distribusi Frekuensi Agama Yang Dianut 
 

Agama responden  
dengan agama pacar 

Jumlah Persentase 

Berbeda 13 43,33% 
Sama 17 56,67% 
Total 30 100% 

 
 

Lampiran 5.2 
Tabel Distribusi Frekuensi Suku Bangsa Responden 

 
Suku bangsa responden dengan 

suku bangsa pacar 
Jumlah Persentase 

Berbeda 18 60% 
Sama 12 40% 
Total 30 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Universitas Kristen Maranatha 

 
Lampiran 6 

Tabel Status Intimacy Responden  
 

Lampiran 6.1 

frek_status_intimacy * komitmen Crosstabulation

0 0 4 4

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 57,1% 13,3%
0 0 3 3

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 42,9% 10,0%
0 5 0 5

,0% 100,0% ,0% 100,0%

,0% 55,6% ,0% 16,7%
0 1 0 1

,0% 100,0% ,0% 100,0%

,0% 11,1% ,0% 3,3%
0 3 0 3

,0% 100,0% ,0% 100,0%

,0% 33,3% ,0% 10,0%
14 0 0 14

100,0% ,0% ,0% 100,0%

100,0% ,0% ,0% 46,7%
14 9 7 30

46,7% 30,0% 23,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within frek_
status_intimacy
% within komitmen
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komitmen
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komitmen
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komitmen
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komitmen
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komitmen
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komitmen

Intimate

Merger C

Merger U

Preintim

Pseudoin

Sterotyp

frek_status_intimacy

Total

Rendah Sedang Tinggi
komitmen

Total
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Lampiran 6.2 

frek_status_intimacy * komunikasi Crosstabulation

0 0 4 4

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 57,1% 13,3%
0 2 1 3

,0% 66,7% 33,3% 100,0%

,0% 25,0% 14,3% 10,0%
0 4 1 5

,0% 80,0% 20,0% 100,0%

,0% 50,0% 14,3% 16,7%
0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 14,3% 3,3%
2 1 0 3

66,7% 33,3% ,0% 100,0%

13,3% 12,5% ,0% 10,0%
13 1 0 14

92,9% 7,1% ,0% 100,0%

86,7% 12,5% ,0% 46,7%
15 8 7 30

50,0% 26,7% 23,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within frek_
status_intimacy
% within komunikas
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komunikas
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komunikas
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komunikas
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komunikas
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komunikas
Count
% within frek_
status_intimacy
% within komunikas

Intimate

Merger C

Merger U

Preintim

Pseudoin

Sterotyp

frek_status_intimacy

Total

Rendah Sedang Tinggi
komunikasi

Total
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Lampiran 6.3 

frek_status_intimacy * perhatian_kasih_sayang Crosstabulation

0 0 4 4

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 40,0% 13,3%

0 1 2 3

,0% 33,3% 66,7% 100,0%

,0% 14,3% 20,0% 10,0%

1 1 3 5

20,0% 20,0% 60,0% 100,0%

7,7% 14,3% 30,0% 16,7%

0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 10,0% 3,3%

2 1 0 3

66,7% 33,3% ,0% 100,0%

15,4% 14,3% ,0% 10,0%

10 4 0 14

71,4% 28,6% ,0% 100,0%

76,9% 57,1% ,0% 46,7%

13 7 10 30

43,3% 23,3% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within frek_
status_intimacy
% within perhatian_
kasih_sayang
Count
% within frek_
status_intimacy
% within perhatian_
kasih_sayang
Count
% within frek_
status_intimacy
% within perhatian_
kasih_sayang
Count
% within frek_
status_intimacy
% within perhatian_
kasih_sayang
Count
% within frek_
status_intimacy
% within perhatian_
kasih_sayang
Count
% within frek_
status_intimacy
% within perhatian_
kasih_sayang
Count
% within frek_
status_intimacy
% within perhatian_
kasih_sayang

Intimate

Merger C

Merger U

Preintim

Pseudoin

Sterotyp

frek_status_intimacy

Total

Rendah Sedang Tinggi
perhatian_kasih_sayang

Total
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Lampiran 6.4 

frek_status_intimacy * pengetahuan_sifat Crosstabulation

0 0 4 4

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 40,0% 13,3%

0 0 3 3

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 30,0% 10,0%

0 3 2 5

,0% 60,0% 40,0% 100,0%

,0% 42,9% 20,0% 16,7%

0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 10,0% 3,3%

1 2 0 3

33,3% 66,7% ,0% 100,0%

7,7% 28,6% ,0% 10,0%

12 2 0 14

85,7% 14,3% ,0% 100,0%

92,3% 28,6% ,0% 46,7%

13 7 10 30

43,3% 23,3% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within frek_
status_intimacy
% within
pengetahuan_sifat
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
pengetahuan_sifat
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
pengetahuan_sifat
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
pengetahuan_sifat
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
pengetahuan_sifat
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
pengetahuan_sifat
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
pengetahuan_sifat

Intimate

Merger C

Merger U

Preintim

Pseudoin

Sterotyp

frek_status_intimacy

Total

Rendah Sedang Tinggi
pengetahuan_sifat

Total
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Lampiran 6.5 

frek_status_intimacy * perspective_taking Crosstabulation

0 0 4 4

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 44,4% 13,3%

0 1 2 3

,0% 33,3% 66,7% 100,0%

,0% 16,7% 22,2% 10,0%

1 2 2 5

20,0% 40,0% 40,0% 100,0%

6,7% 33,3% 22,2% 16,7%

0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 11,1% 3,3%

2 1 0 3

66,7% 33,3% ,0% 100,0%

13,3% 16,7% ,0% 10,0%

12 2 0 14

85,7% 14,3% ,0% 100,0%

80,0% 33,3% ,0% 46,7%

15 6 9 30

50,0% 20,0% 30,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within frek_
status_intimacy
% within
perspective_taking
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
perspective_taking
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
perspective_taking
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
perspective_taking
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
perspective_taking
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
perspective_taking
Count
% within frek_
status_intimacy
% within
perspective_taking

Intimate

Merger C

Merger U

Preintim

Pseudoin

Sterotyp

frek_status_intimacy

Total

Rendah Sedang Tinggi
perspective_taking

Total
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Lampiran 6.6 
frek_status_intimacy * kekuasaan_pengambilan_keputusan Crosstabulation

0 0 4 4

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 40,0% 13,3%

0 0 3 3

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 30,0% 10,0%

0 2 3 5

,0% 40,0% 60,0% 100,0%

,0% 40,0% 30,0% 16,7%

0 1 0 1

,0% 100,0% ,0% 100,0%

,0% 20,0% ,0% 3,3%

1 2 0 3

33,3% 66,7% ,0% 100,0%

6,7% 40,0% ,0% 10,0%

14 0 0 14

100,0% ,0% ,0% 100,0%

93,3% ,0% ,0% 46,7%

15 5 10 30

50,0% 16,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within frek_status_
intimacy
% within kekuasaan_
pengambilan_keputusan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within kekuasaan_
pengambilan_keputusan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within kekuasaan_
pengambilan_keputusan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within kekuasaan_
pengambilan_keputusan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within kekuasaan_
pengambilan_keputusan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within kekuasaan_
pengambilan_keputusan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within kekuasaan_
pengambilan_keputusan

Intimate

Merger C

Merger U

Preintim

Pseudoin

Sterotyp

frek_status_intimacy

Total

Rendah Sedang Tinggi

kekuasaan_pengambilan_
keputusan

Total
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Lampiran 6.7 
frek_status_intimacy * mempertahankan_minat Crosstabulation

0 0 4 4

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 57,1% 13,3%

0 2 1 3

,0% 66,7% 33,3% 100,0%

,0% 25,0% 14,3% 10,0%

0 4 1 5

,0% 80,0% 20,0% 100,0%

,0% 50,0% 14,3% 16,7%

0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 14,3% 3,3%

2 1 0 3

66,7% 33,3% ,0% 100,0%

13,3% 12,5% ,0% 10,0%

13 1 0 14

92,9% 7,1% ,0% 100,0%

86,7% 12,5% ,0% 46,7%

15 8 7 30

50,0% 26,7% 23,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within frek_status_
intimacy
% within
mempertahankan_minat
Count
% within frek_status_
intimacy
% within
mempertahankan_minat
Count
% within frek_status_
intimacy
% within
mempertahankan_minat
Count
% within frek_status_
intimacy
% within
mempertahankan_minat
Count
% within frek_status_
intimacy
% within
mempertahankan_minat
Count
% within frek_status_
intimacy
% within
mempertahankan_minat
Count
% within frek_status_
intimacy
% within
mempertahankan_minat

Intimate

Merger C

Merger U

Preintim

Pseudoin

Sterotyp

frek_status_intimacy

Total

Rendah Sedang Tinggi
mempertahankan_minat

Total
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Lampiran 6.8 
frek_status_intimacy * penerimaan_keterpisahan Crosstabulation

0 0 4 4

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 40,0% 13,3%

0 1 2 3

,0% 33,3% 66,7% 100,0%

,0% 20,0% 20,0% 10,0%

2 0 3 5

40,0% ,0% 60,0% 100,0%

13,3% ,0% 30,0% 16,7%

0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 10,0% 3,3%

2 1 0 3

66,7% 33,3% ,0% 100,0%

13,3% 20,0% ,0% 10,0%

11 3 0 14

78,6% 21,4% ,0% 100,0%

73,3% 60,0% ,0% 46,7%

15 5 10 30

50,0% 16,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within frek_status_
intimacy
% within penerimaan_
keterpisahan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within penerimaan_
keterpisahan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within penerimaan_
keterpisahan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within penerimaan_
keterpisahan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within penerimaan_
keterpisahan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within penerimaan_
keterpisahan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within penerimaan_
keterpisahan

Intimate

Merger C

Merger U

Preintim

Pseudoin

Sterotyp

frek_status_intimacy

Total

Rendah Sedang Tinggi
penerimaan_keterpisahan

Total
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Lampiran 6.9 
frek_status_intimacy * ketergantungan_terhadap_pasangan Crosstabulation

0 3 1 4

,0% 75,0% 25,0% 100,0%

,0% 37,5% 14,3% 13,3%

0 0 3 3

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 42,9% 10,0%

0 3 2 5

,0% 60,0% 40,0% 100,0%

,0% 37,5% 28,6% 16,7%

0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 14,3% 3,3%

2 1 0 3

66,7% 33,3% ,0% 100,0%

13,3% 12,5% ,0% 10,0%

13 1 0 14

92,9% 7,1% ,0% 100,0%

86,7% 12,5% ,0% 46,7%

15 8 7 30

50,0% 26,7% 23,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Count
% within frek_status_
intimacy
% within ketergantungan_
terhadap_pasangan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within ketergantungan_
terhadap_pasangan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within ketergantungan_
terhadap_pasangan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within ketergantungan_
terhadap_pasangan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within ketergantungan_
terhadap_pasangan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within ketergantungan_
terhadap_pasangan
Count
% within frek_status_
intimacy
% within ketergantungan_
terhadap_pasangan

Intimate

Merger C

Merger U

Preintim

Pseudoin

Sterotyp

frek_status_intimacy

Total

Rendah Sedang Tinggi

ketergantungan_terhadap_
pasangan

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


