Kata Pengantar

Kuisioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari para buruh pabrik “ X “ yang akan
digunakan dalam menyusun tugas akhir di Fakultas Psikologi Universitas Maranatha,
Bandung. Pada kuisioner ini Saudara diminta untuk mengisi identitas Saudara yang sebenarbenarnya. Pada Outline identitas Saudara akan dirahasiakan.
Saudara tidak perlu belajar terlebih dahulu untuk mengisi pernyataan dalam kuisioner
ini. semua pernyataan dalam kuisioner ini berhubungan dengan kehidupan Saudara seharihari khususnya yang berkaitan dengan sikap saudara terhadap pelecehan seksual.
Dalam mengisi kuisioner ini Saudara diharapkan untuk mengisi dengan jujur dan
sesuai dengan keadaan yang Saudara rasakan saat ini. Bukan apa yang diharapkan oleh
lingkungan harus Saudara lakukan. Jawaban setiap orang dapat berbeda-beda. Karena itu
tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar.
Atas kesediaannya mengisi dan meluangkan waktu, saya ucapkan terima kasih.

Bandung , Desember 2009

Peneliti

Kuesioner Studi Deskriptif Tentang Sikap Pelecehan Seksual di Tempat
Kerja Pada Wanita Buruh Pabrik “X” di Bandung

Petunjuk Pengisian
Dalam kuesioner ini terdapat sejumlah pernyataan mengenai sikap saudara jika
mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Jawablah setiap pernyataan dengan jujur.
Berikanlah tanda silang (X) pada salah satu kotak dari empat kotak yang tersedia. Terdapat
empat alternatif pilihan jawaban, yaitu :
•

SS : Sangat setuju

•

S

•

TS : Tidak Setuju

•

STS : Sangat Tidak Setuju

: Setuju

Contoh :

No
1.

Pernyataan

SS

Saya akan marah jika pantat saya dicolek oleh

X

S

TS

STS

laki-laki.

Dalam kuesioner ini, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawablah penyataanpernyataan tesebut yang benar-benar sesuai dengan diri saudara. Janganlah terlalu terpaku
pada satu pernyataan. Jawablah secara spontan dan jangan terlalu lama memikirkannya.
Jawaban yang saudara berikan akan dijamin kerahasiaannya.
Jawablah seluruh pernyataan dan jangan sampai ada yang terlewat.
Terima kasih atas partisipasi saudara. Selamat mengerjakan.

Identitas
Nama ( Inisial )

:

Usia

:

Pendidikan Terakhir

:

Status Perkawinan

: Single/Menikah/Single Parents *

Lama Bekerja

:

Informasi yang didapat tentang pelecehan seksual
a) TV

c) Media massa

b) Radio

d) Tidak tahu

Tujuan hidup dalam bekerja
a) Mengembangkan diri
b) Mencari nafkah
c) Tidak tahu
Mengikuti kegiataan / keanggotaan apa saja diluar pekerjaan anda
a)………..
b)………..
c) Tidak tahu
* Coret yang tidak perlu
* Berilah tanda silang pada pertanyaan pilihan yang sesuai dengan diri anda
Keterangan :
•

SS : Sangat setuju

•

S

•

TS : Tidak Setuju

•

STS : Sangat Tidak Setuju

: Setuju

Silanglah (X) kolom yang benar-benar menggambarkan diri saudara.

No
1.

Pernyataan

SS

Menurut saya pelecehan seksual merugikan kaum
wanita.

2.

Saya berpikir bahwa apabila lelaki memandang pada
daerah sensitive tubuh saya maka ia melecehkan
saya

3.

Saya marah jika saya digodaia dengan kata – kata
kotor dan kasar.

4.

Saya merasa tidak berharga jika pria menyentuh
bagian payudaranya.

5.

Saya berpikir bahwa merayu wanita di tempat kerja
bukan termasuk pelecehan seksual.

6.

saya pikir tidak perlu adanya penegakan

sanksi

dalam peraturan untuk pelaku pelecehan seksual.

7.

saya merasa biasa-biasa saja apabila ada laki-laki
yang merayu dengan kata-kata mesra ditempat kerja.

8.

saya tidak perduli jika ada orang yang meraba
bagian pantat saya

9.

Saya akan marah jika ada orang yang merendahkan
saya dengan kata – kata kotor tentang tubuh saya.

10. Saya sudah malas bekerja apabila ada orang yang
menggodai atau mengkatai saya.

S

TS

STS

11. Melontarkan kata-kata porno adalah bentuk
pelecehan seksual

12. Laki-laki yang memegang-megang payudara wanita
di tempat kerja melakukan pelecehan seksual.

13. Saya merasa sedih jika melihat wanita yang digoda
dengan

kata-kata

yang

menyinggung

anggota

tubuhnya.

14. Saya sedih apabila bagian pantat saya dipegang oleh
rekan kerja pria.

15. Saya berpikir jika pria melontarkan kata-kata yang
mengarah pada bentuk buah dada wanita merupakan
hal yang biasa.

16. Menurut saya wanita dilecehkan jika dipaksa
melakukan hubungan seksual dengan atasannya.

17. Saya terganggu jika mendengar seorang pria
mengajak teman wanita secara paksa.

18. Saya tetap merasa nyaman jika ada orang yang
mencolek pantat saya.

20. Saya berusaha untuk menikmati suasana dan
keadaan di dunia kerja apabila ada salah satu
karyawan yang mengoda

21. . Saya pikir pelecehan seksual itu merendahkan
kaum wanita.

22. Wanita yang berbaju mini mengundang pelecehan
seksual di kantor

23. saya merasa tidak nyaman apabila dilingkungan saya
banyak laki-laki yang suka mengungkapkan katakata kotor tentang tubuh wanita.

24. Saya malu menceritakan pengalaman tentang
dipegang-pegang bagian sensitive tubuh saya oleh
rekan kerja.

25. Pelecehan seksual dengan lelucon porno adalah hal
yang umum di tempat kerja.

26. saya pikir dengan mencolek bagian tubuh wanita itu
merupakan hal biasa di lingkungan kerja

27. Saya tidak perduli dengan kata-kata porno pria yang
melecehkan wanita.

28. saya takut jika bertemu dengan pelaku pelecehan
seksual.

29. . saya akan mengungkapkan keberatan atas kata-kata
porno yang dilontarkan teman pria.

30. . saya memilih untuk diam jika ada rekan pria yang
melontarkan kata-kata yang menggoda.

31. Saya tahu bahwa pelecehan seksual terjadi

di

lingkungan kerja.

32. Saya pikir pelecehan seksual itu terjadi apabila

wanita diperlakukan tidak sopan dengan memegang
daerah sensitif wanita.

33. saya senang jika pelaku pelecehan seksual dihukum
sesuai dengan sanksi yang ditetapkan.

34. saya kesal jika tidak bisa membalas pelecehan
seksual dari rekan kerja pria.

35. Saya tahu jika ada yang mengatakan detail lekuk
tubuh saya berarti memperhatikan saya

36. Perusahaan tidak peduli dengan kejadian pelecehan
seksual di lingkungan kerja.

37. saya nyaman dengan dikelilingi laki – laki yang suka
merayu saya.

38. saya tidak akan marah jika saya dicolek bagian
pantat

39. saya akan memarahi orang yang mengodai teman –
teman saya.

40. saya akan memarahi orang yang mengodai teman –
teman saya.

41. Saya mengerti jika terjadi pelecehan seksual saya
harus melaporkan pada atasan atau HRD.

42. Wanita buruh banyak yang menerima pelecehan
seksual dibandingkan wanita dengan jenjang jabatan
lain.

43. saya merasa aman jika para pria menghargai wanita
rekan kerjanya dengan sapaan yang sopan.

44. Saya sedih karena rekan pria sering memaksakan
kehendak untuk kencan.

45. Saya berpikir jika ada laki-laki yang memanggilmanggil nama kita itu berarti laki-laki itu suka.

46, saya menganggap pelecehen seksual tidak perlu
dibahas dalam lingkungan kerja.

47. saya senang jika ada laki – laki yang memanggil –
manggil saya.

48. saya merasa biasa saja jika pelaku pelecehan itu
tidak dihukum.

49. . saya akan melaporkan orang yang berani
menngodai ke HRD.

50. saya tidak akan menampar atau memarahi jika ada
yang mencolek bagian payudara

51. saya akan melindungi teman saya jika ada yang
meraba-raba

bagian

tubuhnya

yaitu

dengan

memarahi pelaku atau langsung melaporkan pada
atasan.

52. Saya cenderung akan menjaga penampilan saya saat
bekerja agar tidak dilecehkan seperti diraba-raba
oleh laki-laki

53. saya akan mengusulkan peraturan dan hukuman
untuk pelaku pelecehan seksual

54. saya cenderung akan diam saja jika ada teman yang
diraba bagian payudaranya oleh laki – laki.

55. saya akan diam saja dan tidak akan cerita pada orang
lain jika saya dilecehkan.

56. saya akan melaporkan pada atasan atau HRD jika
ada tindakan pelecehan seksual seperti mencolek
bagian tubuh saya.

57. Saya tidak akan bertindak apaupun jika ada laki-laki
yang melihat bagian payudara saya terus.

58. saya tidak mau melaporkan jika saya dipegang
pantat saya.

59. Saya akan menegur dengan sopan rekan pria yang
berusaha memegang bagian sensitive wanita.

60. saya tidak bersedia menjadi saksi jika ada teman
yang dilecehkan.

ASPEK
KOGNITIF

INDIKATOR

ITEM POSITIF

ITEM NEGATIF

Pelecehan Seksual

1.Menurut saya pelecehan seksual merugikan

5. Saya berpikir bahwa merayu wanita di

Verbal

kaum wanita

tempat kerja bukan termasuk pelecehan

11. Melontarkan kata-kata porno adalah bentuk

seksual.

pelecehan seksual

15. Saya berpikir jika pria melontarkan kata-

21. Saya pikir pelecehan seksual itu

kata yang mengarah pada bentuk buah dada

merendahkan kaum wanita.

wanita merupakan hal yang biasa.

31. Saya tahu bahwa pelecehan seksual terjadi 25. Pelecehan seksual dengan lelucon porno
di lingkungan kerja.

adalah hal yang umum di tempat kerja.

41. Saya mengerti jika terjadi pelecehan seksual

35. Saya tahu jika ada yang mengatakan detail

saya harus melaporkan pada atasan atau HRD.

lekuk tubuh saya berarti memperhatikan saya.
45. Saya berpikir jika ada laki-laki yang
memanggil-manggil nama kita itu berarti lakilaki itu suka.

1

Pelecehan Seksual Non

2.

Saya

berpikir

bahwa

apabila

lelaki 6. saya pikir tidak perlu adanya penegakan

Verbal

memandang pada daerah sensitive tubuh saya sanksi dalam peraturan untuk pelaku pelecehan
maka ia melecehkan saya.

seksual.

12. Laki-laki yang memegang-megang payudara

16. menurut saya wanita dilecehkan jika

wanita di tempat kerja melakukan pelecehan

dipaksa melakukan hubungan seksual dengan

seksual.

atasannya.

22. Wanita yang berbaju mini mengundang

26. saya pikir dengan mencolek bagian tubuh

pelecehan seksual di kantor

wanita itu merupakan hal biasa di lingkungan

32. Saya pikir pelecehan seksual itu terjadi

kerja.

apabila wanita diperlakukan tidak sopan dengan

36. Perusahaan tidak peduli dengan kejadian

memegang daerah sensitif wanita.

pelecehan seksual di lingkungan kerja.

42. Wanita buruh banyak yang menerima

46. saya menganggap pelecehen seksual tidak

pelecehan seksual dibandingkan wanita dengan perlu dibahas dalam lingkungan kerja.
jenjang jabatan lain.

2

AFEKTIF

Pelecehan Seksual

3. Saya marah jika saya digodaia dengan kata –

7. saya merasa biasa-biasa saja apabila ada

Verbal

kata kotor dan kasar.

laki-laki yang merayu dengan kata-kata mesra

13. Saya merasa sedih jika melihat wanita yang

ditempat kerja.

digoda dengan kata-kata yang menyinggung

17. saya terganggu jika mendengar seorang

anggota tubuhnya.

pria mengajak teman wanita secara paksa.

23.

saya

merasa

tidak

nyaman

apabila 27. Saya tidak perduli dengan kata-kata porno

dilingkungan saya banyak laki-laki yang suka pria yang melecehkan wanita.
mengungkapkan kata-kata kotor tentang tubuh 37. saya nyaman dengan dikelilingi laki – laki
yang suka merayu saya.

wanita.

33. saya senang jika pelaku pelecehan seksual 47. saya senang jika ada laki – laki yang
dihukum sesuai dengan sanksi yang ditetapkan.
43. saya merasa aman jika para pria menghargai
wanita rekan kerjanya dengan sapaan yang
sopan.

3

memanggil – manggil saya.

AFEKTIF

Pelecehan Seksual Non

4. Saya merasa tidak berharga jika pria

8. saya tidak perduli jika ada orang yang

Verbal

menyentuh bagian payudaranya.

meraba bagian pantat saya

14. Saya sedih apabila bagian pantat saya

18. saya tetap merasa nyaman jika ada orang

dipegang oleh rekan kerja pria.

yang mencolek pantat saya.

24. Saya malu menceritakan pengalaman tentang

28. saya takut jika bertemu dengan pelaku

dipegang-pegang bagian sensitive tubuh saya pelecehan seksual.
oleh rekan kerja.

38. saya tidak akan marah jika saya dicolek

34. saya kesal jika tidak bisa membalas

bagian pantat

pelecehan seksual dari rekan kerja pria.

48. saya merasa biasa saja jika pelaku

44. Saya sedih karena rekan pria sering

pelecehan itu tidak dihukum.

memaksakan kehendak untuk kencan.
KONATIF

Pelecehan Seksual

9. Apabila di dalam dunia kerja saya dilecehkan,

10. Saya sudah malas bekerja apabila ada orang

Verbal

saya akan melaporkan pada perusahaan

yang menggodai atau mengkatai saya.

19. saya akan mengungkapkan keberatan atas

20. Saya berusaha untuk menikmati suasana

4

kata-kata porno yang dilontarkan teman pria.

dan keadaan di dunia kerja apabila ada salah

29. saya akan memarahi orang yang mengodai

satu karyawan yang mengoda

teman –teman saya.

30. saya memilih untuk diam jika ada rekan

39. Saya akan marah jika ada orang yang

pria yang melontarkan kata-kata yang

merendahkan saya dengan kata – kata kotor

menggoda.

tentang tubuh saya.

40. saya tidak akan melaporkan pelaku jika

49. saya akan melaporkan orang yang berani

ada orang yang mencolek pantat saya.

menngodai ke HRD.

50. saya tidak akan menampar atau memarahi
jika ada yang mencolek bagian payudara

Pelecehan Seksual Non

59. Saya akan menegur dengan sopan rekan pria

57. Saya tidak akan bertindak apaupun jika ada

Verbal

yang berusaha memegang bagian sensitive

laki-laki yang melihat bagian payudara saya

wanita.

terus.

51. saya akan melindungi teman saya jika ada 54. saya cenderung akan diam saja jika ada
yang meraba-raba bagian tubuhnya yaitu dengan teman yang diraba bagian payudaranya oleh

5

memarahi pelaku atau langsung melaporkan laki – laki.
pada atasan.

58. saya tidak mau melaporkan jika saya

52. Saya cenderung akan menjaga penampilan

dipegang pantat saya.

saya saat bekerja agar tidak dilecehkan seperti

55. saya akan diam saja dan tidak akan cerita

diraba-raba oleh laki-laki.

pada orang lain jika saya dilecehkan.

56. saya akan melaporkan pada atasan atau HRD

60. saya tidak bersedia menjadi saksi jika ada

jika ada tindakan pelecehan seksual seperti

teman yang dilecehkan.

mencolek bagian tubuh saya.
53. saya akan mengusulkan peraturan dan
hukuman untuk pelaku pelecehan seksual

6

RESPONDEN

TOTAL SKOR

KATEGORI

1

140

Positif

2

158

Positif

3

105

Negatif

4

105

Negatif

5

101

Negatif

6

100

Negatif

7

145

Positif

8

151

Positif

9

101

Negatif

10

98

Negatif

7

11

100

Negatif

12

102

Negatif

13

108

Positif

14

90

Negatif

15

101

Negatif

16

100

Negatif

17

102

Negatif

18

105

Negatif

19

105

Negatif

20

159

Positif

21

123

Positif

22

97

Negatif

8

23

103

Negatif

24

154

Positif

25

156

Positif

26

156

Positif

27

147

Positif

28

156

Positif

29

139

Positif

30

135

Positif

31

136

Positif

32

136

Positif

33

101

Negatif

34

103

Negatif

9

35

153

Positif

36

134

Positif

37

98

Negatif

38

136

Positif

39

99

Negatif

40

100

Negatif

10

