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VERBATIM 
 

A. Subyek 1 

Nama : ZZ 
 

Lokasi wawancara: Manyaran, Semaraang 
 

Waktu wawancara: 22 Agustus 2018, Pukul 12:10 WIB 
 

Pertanyaan peneliti Jawaban Subyek dan  observasi Coding 

    perilaku    
      

Selamat siang mbak Sama-sama mas.   

dan terima kasih atas     

kesediannya  untuk     

diwawancara untuk     

skripsi saya       
       

saya disini akan Iyamas. Bisa. (menanggung  

mewancarai  mbak memberi tanda persetujuan)  

mengenai peran  id,     

ego,  dan superego     

dalam inisiasi perilaku     

seksual   pada     

perempuan. Bisa kita     

lanjutkan mbak?      
     

Apakah mbak ZZ Iya, saya punya pasangan tetap.  

memiliki  pasangan     

tetap?        
   

Sudah berapa lama? Ummm..  sudah 2  tahun  (sambal  

    melihat keatas mengira-ngira)  
   

Dengan pasangannya Kissing…. Terus.. udah lebih keintim id 

yang sekarang sudah sih    

melakukan apa saja     

mbak?        
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Intim itu yang seperti Ya  kadang  kita  langsung booking Id 

apa mbak?  hotel gitu.. untuk melakukan (melakukan 

   hubungan seksual…. Sudah kayak hubungan 

   begitu     seksual) 

        Superego 

        pendukung 

        (booking 

        hotel) 
        

Kalau saya bisa Iya, betul (menangguk sambil Id 

konfirmasi,  memainkan rambut)   (Konfirmasi 

pengetahuan mbak      pengetahuan 

mengenai perilaku      seksual) 

seksual sudah       

sampai  tahap       

hubungan intim ya?       
    

Oke. Kemudian hmmm.. kalau normalnya sih mungkin Superego 

menurut   mbak,    hal sampai ciuman. Karena di Indonesia, Penghalang 

yang biasa dalam seks  itu  kan  masih  tabu  jadi (pandangan 

orang berpacaran itu sepertinya pacaran sampai hubungan masyarakat 

seperti apa sih? seksual itu bukan hal yang wajar mengenai 

        perilaku 

        seksual) 
    

Kemudian apakah Ummm..  awalnya  sih saya  takut Superego 

mbak tidak takut kayak gitu.    (pergeseran 

dengan perbedaan Cuman lama-lama.. eeemmm..  jadi nilai dari 

dengan pandangan biasa aja… karena hubungan seksual penghalang) 

masyarakat seperti itu udah jadi hal yang biasa aja buat  

yang mbak percaya? saya.      
    

Apa yang  membuat Saya dapet cerita dari teman-teman Superego 
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mbak menganggap saya….    Pendukung 

hal tersebut biasa aja Mereka juga sudah pernah (nilai dari 

itu mbak lakukan? melakukan hubungan seksual seperti lingkungan 

   saya dan saya kira… akhirnya saya sekitar) 

   anggap biasa saja    
     

Jadi ada  pergeseran Ada mas. (sambil mainan HP)   

nilai antara yang      

dipercayai diawal      

dengan yang      

sekarang?       
    

Yang pertamakali Dengan pacar  saya  yang sekarang Id 

mengenalkan mbak mas…    (pengalaman 

dengan perilaku Umm  berarti sekitar 2  tahun  yang seksual) 

seksual itu siapa dan lalu.     

kapan?       
     

Apakah mbak pernah Umm.. inisiasi?    

melakukan inisiasi Seperti ngajak duluan gitu?   

seksual?       
    

Iya, contohnya seperti Kalau seperti itu pernah..  Ego 

ngajak pasangannya     (inisiasi 

duluan tapi bisa     perilaku 

dalam bentuk lain     seksual) 

yang intinya memulai     Id 

perilaku seksual.     (pengalaman 

       inisiasi) 
    

Bisa diceritakan Ya saya pernah yang ngajak duluan Id 

pengalaman  buat  main. Saya  pernah yang cium (pengalaman 

inisiasinya?  duluan.    inisiasi 

   Intinya ketika saya  pengen, saya seksual) 
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   bilang ke dia terus ya mengikuti alur  

   saja  

   Ya berinisiasi melakukan pemanasan  

   hubungan seksual gitu mas.  
   

Baik. Lalu mbak kan Ya saya sadar dong kalau saya ada Id 

pernah melakukan dorongan dari dalam. (kesadaran 

inisiasi seksual. Apa  dorongan 

yang mendasari  seksual) 

mbak  untuk   

melakukan hal   

tersebut?    
   

Apakah ada hal yang Hmm..  awalnya  sih saya inisiasi Id 

lain yang mendukung karena pasangan saya  yang minta. (pengalaman 

munculnya inisiasi? Dia yang pengen kalau saya sekali- inisiasi dan 

   kali yang memulai ataua yang ngajak faktor 

   lah gitu waktu itu. pendukung) 

   Karena saya penasaran  juga  dan Ego 

   akhirnya   saya   mencoba   untuk (bentuk 

   melakukan inisiasi ke pasangan saya perilaku 

    inisasi) 
    

Berarti pasangan Yaaaa.. bisa dibilang gitu sih mas. Superego 

mbak yang awalnya Dianya  juga yang  pengen  sih saya Pendukung 

memperkenalkan seperti itu. (nilai dari 

mbak sama inisiasi  pasangan) 

seksual ya?   Ego 

    (respon positif 

    dari 

    pasangan) 
     

pernah ada reaksi Ada sih… awalnya dia kaget. Ego 
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lain tidak  dari Kok tumben saya yang ngajak.. saya (reaksi positif 

pasangan?   yang mulai, jadinya dia agak kaget. pasangan) 

    Namun setelah itu nerima-nerima aja  

    sih dia        
       

Apakah ada  yang Yang beda… ada sih yang beda..  Id 

berbeda  dengan Saya lebih berasa horny ketika saya (kenikmatan 

mbak atau  yang melakukan inisiasi. Ada sensasi ”serr” seksual serta 

mbak rasakan setelah gitu..        tercapainya 

melakukan  inisiasi Pokoknya ada yang beda kalau saya dorongan 

seksual?   yang menginisiasi.    seksual) 
        

Berarti kurang lebih Ya, saya sudah merasakannya Id 

mbak sudah terbuka secara langsung(mainan HP lagi (kesadaran 

dengan  perilaku seperti mengirim chat atau pesan) akan 

seksual dan  juga         dorongan 

inisiasi  perilaku         serta perilaku 

seksual?           inisiasi 

            seksual) 
      

Menurut   mbak, Kalau masyarakat sih sepertinya tidak Superego 

pandangan   bisa menerima kalau perempuan Penghalang 

masyarakat   yang menginisasi menurut saya  (tanggapan 

mengenai perilaku Karena nanti yang  menginisiasi masyarakat 

inisiasi seksual oleh dianggap seperti cewek yang mengenai 

perempuan itu seperti murahan atau cewek yang macem- inisiasi 

apa?    macem gitu.      perilaku 

            seksual oleh 

            perempuan) 
     

Kalau  semisal Kalau teman-teman saya tahu  ya Superego 

perilaku inisiasi yang mungkin mereka biasa saja.  Pendukung 

mbak  lakukan Saya  merasa teman-teman saya (lingkungan 
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diketahui oleh teman- sudah terbiasa dengan perilaku sekitar yang 

teman mbak.  seksual jaman sekarang. Mungkin terbiasa 

Tanggapan mbak? inisiasi perilaku seksual  perempuan dengan 

  juga bukan  hal  yang  “wah”  lagi perilaku 

  menurut mereka   seksual) 
   

Sekarang mbak coba Ummm.. seandainya ketahuan ya.. ya Superego 

mengandaikan kalau mungkin orang tua saya akan marah Penghalang 

inisiasi perilaku sama saya. Karena saya tahu orang (nilai dari 

seksual mbak tua saya bukan yang bisa menerima orang tua 

diketahui oleh perilaku seksual sebelum menikah. yang 

keluarga?  Apa lagi kalau ketahuan menginisiasi. bertentanngan 

      dengan 

      perilaku 

      seksual) 
    

Kalau ketahuan Ya ntar orang tua saya menanggap Superego 

menginisiasi  saya  cewek  yang macem-macem Penghalang 

memangnya kenapa lagi. Kayak cewek  jablay  lah  atau (nilai orang 

mbak?  cewek nakal atau murahan. tua yang 

  Pokoknya yang negatif gitu deh sama atau 

      mirip dengan 

      yang 

      dipercaya 

      masyarakat. 
   

Lalu reaksi mbak? Ya awalnya pasti saya akan mencoba Superego 

  berbohong seperti “kata siapa? Masa Penghalang 

  beneran?” cuman  kalau informasi (peran 

  yang  mereka dapatkan dari orang keluarga 

  yang dipercaya ya saya Cuma bisa sebagai 

  pasrah saja   pemberi nilai) 
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Lalu apakah mbak Kalau itu sih saya rasa enggak ya. Superego 

akan   berhenti Soalnya kalau sudah kenal atau Pendukung 

melakukan perilaku merasakan  hubungan seksual  itu (pergeseran 

seksual?   seperti nggak bisa  lepas.  Mungkin nilai superego 

    saya  akan diam-diam tetap akan yang 

    melakukan hubungan seksual lagi menghalangi 

      dan 

      pemrioritasan 

      id) 
    

Baiklah. Kemudian Ya  tadi  seperti  yang  saya sudah Ego 

mbak kan sudah 2 bilang,  kalau  sudah merasakan (pengambilan 

tahun   kira-kira hubungan seksual itu pasti mau keputusan 

mengenal perilaku melakukan lagi.  untuk 

seksual dan kurang Dan  inisiasi seksual itu kana da mengulangi 

lebih sama mengenai sensasi  tersendiri  yang enak juga perilaku 

inisiasi   perilaku untuk saya. Jadi ya saya mau saja inisiasi) 

seksual.   mengulanginya.   

Alasan apa yang Pasangan  saya juga senang  ketika  

membuat mbak  mau saya menginisiasi perilaku seksual ke  

mengulangi perilaku dia.   

tersebut?      
    

Baiklah. Terima kasih Iya mas..   

mbak atas waktu dan Sama-sama   

data yang sudah    

diberikan. Semoga    

data ini bisa berguna    

untuk  kepentingan    

penelitian saya.    
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B. Subyek 2 

Nama: YX 

Lokasi wawancara: Manyaran, Semarang 
 

Waktu wawancara: 23 Agustus 2018, Pukul 15.50 WIB 
 

Pertanyaan peneliti Jawaban  Subyek  dan  observasi Coding 

    perilaku  
   

Selamat sore mbak Sore juga mas  
     

Terima kasih atas Iya, sama-sama mas  

kesediaannya untuk   

diawawancara untuk   

kepentingan skripsi   

saya      
     

Yak, saya  disini akan Bisa mas.  

mewawancara mbak Ini sambil makan nggak pa-pa kan?  

mengenai peran id, ego   

dan superego dalam   

inisiasi perilaku seksual   

pada perempuan.    

Bisa  kita mulai   

wawancaranya?    
   

Iya nggak pa-pa. saya Iya mas.  

langsung  ajukan   

pertanyaan ya?    
     

Apakah mbak sudah Sudah mas.  

pernah melakukan   

perilaku seksual?    
    

Perilaku seksual apa Wah kalau saya sih sudah sampai  

saja  yang sudah mana-mana(tertawa kecil)  

pernah mbak lakukan.   
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Kemana-mana  Ya  sudah  sampai  hubungan  intim Id 

maksudnya?   mas. (perilaku 

      seksual) 
      

Sudah  sejak kapan Kalau saya sudah tau dari SMA sih Id 

mbak   mengenal kayaknya.. (pengalaman 

perilaku seksual hingga Sudah cukup lama. perilaku 

hubungan intim?   seksual) 
     

Berarti mbak sudah Ya bisa dibilang gitu sih mas. Id 

lumayan   punya Tapi saya cuma kayak gitu dengan (pengalaman 

pengalaman ya untuk pacar saya doang. seksual) 

perilaku seksual   Superego 

      penghalang 

      (nilai perilaku 

      seksual hanya 

      untuk 

      pasangan) 
     

Oke.. mbak sekarang Punya mas.  

punya pasangan tetap?   
      

Sudah  berapa lama Kira-kira  sudah  4  bulan  lebih. Id 

dengan pasangan yang (sambil makan) (pengalaman 

sekarang?    perilaku 

      seksual) 
     

Apakah mbak pernah Inisiasi yang seperti apa dulu?  

melakukan  inisiasi   

perilaku seksual?    
      

Ya semua  bentuk Kalau itu sih pernah. Ego 

inisiasi seperti ngajak  (pengalaman 

duluan atau mungkin  inisiasi 

kasih kode rayuan atau  seksual) 
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mungkin cium duluan.   
     

Seperti apa bentuk Ya saya pernah yang ngajak duluan. Ego 

inisiasi yang pernah Saya pernah ngasih kode  seperti (pengalaman 

mbak lakukan?  menggelitik  dia  terus  cium  dia inisiasi 

    duluan juga pernah seksual) 
   

Apa sih yang membuat Ya  saya  pengen  aja  sih  mas. Id 

mbak  mau melakukan Soalnya kadang saya lagi pengen ya (dorongan 

inisiasi seksual?  udah saya “sosor” langsung aja dia seksual dari 

     dalam diri) 
     

Ada alasan lain tidak Ummm…  saya  sih  melihat  dia Id 

selain itu?   orangnya  juga  pengen  cuman  dia (dorongan 

    jarang  ngomongin  pengen  apa dari dalam 

    tidaknya.  Saya  sadar  dia  juga diri) 

    pengen akhirnya tuh saya  greget  

    gara-gara dia  akhirnya ya saya  

    inisiasi gitu  
     

Lalu, reaksi dari Awalnya sih dia kaget dan menolak. Superego 

pasangan  anda Sepertinya dia tidak terbiasa dengan (penolakan 

gimana?    cewek yang menginisiasi duluan gitu nilai dari 

    deh pasangan) 

     Ego 

     (pengalaman 

     penolakan 

     dari 

     pasangan) 
    

Kemudian  reaksi anda Ya  dia nolak nya  nggak  cuman Ego 

mengenai penolakan sekali dua kali.. beberapa kali ditolak (penolakan 

itu?    terus sampai saya sempat kepikiran dari 

    untuk tidak melakukan inisiasi lagi pasangan) 
      



77 
 
 
 
 
 

 

Mengapa mbak sampai Gimana ya..  Superego 

berpikiran  sampai Saya gak mau dicap sebagai cewek Penghalang 

tahap itu?   yang macem-macem sama (nilai 

    pasangan saya juga sih mas. Gak mengenai 

    mau  dikira  saya  itu  murahan atau peran 

    nakal yang kepikiran cuman seks. perempuan) 
     

Ini  dengan pasangan Iya dengan yang sekarang   

yang sekarang?      
      

Apakah   sampai Kalau  sekarang  sih  sudah enggak Superego 

sekarang masih  ada mas.   Pendukung 

penolakan?   Dia  udah terbiasa dengan  perilaku (pergeseran 

    saya.   nilai dari 

    Dia  bilang inisiasi  saya itu ya dia pasangan) 

    terima  karena dia  menganggap itu ego 

    karena saya pengen aja.  (tidak ada 

       penolakan 

       lagi dari 

       pasangan) 
     

Oke. Berarti sudah Ya  kadang  dia  masih  kaget sih  

tidak ada  masalah cuman ya udah gak ada penolakan  

terhadap  inisiasi kek dulu    

dengan pasangan ya?     
    

Sekarang tanggapan Kalau  saya  sih merasa perilaku Superego 

mbak terhadap perilaku seksual yang wajar itu sampai tahap Penghalang 

pacaran  yang diterima pegangan tangan doang sih mas. (nilai dari 

masyarakat itu seperti Kalau pegangan tangan  itu  udah masyarakat) 

apa?    biasa didepan umum.   
      

Cuma   sampai Ya awalnya kan saya penasaran gitu Id 

pegangan tangan ya? mas. Terus saya merasakan sendiri (pengalaman 
        



78 
 
 
 
 
 

 

Lalu   kenapa mbak perilaku  seksual dan  akhirnya seksual) 

sudah  sampai terbiasa.    

hubungan intim?     
     

Mbak kan sudah Kalau saya sih merasa enggak suka Id 

terbiasa  dengan aja karena saya merasa hubungan (penekanan 

perilaku  seksual. seksual  itu dengan orang  yang keinginan 

Kenapa mbak memilih sangat dekat aja.  terhadap 

untuk melakukan Hmm.. bisa dibilang saya bisa untuk dorongan 

perilaku seksual hanya tidak  meluapkan keinginan  saya seksual) 

dengan pasangan tetap kalau tidak ada pasangan gitu mas Superego 

saja?      penghalang 

      (perilaku 

      seksual untuk 

      pasangan 

      tetap) 
      

Berarti  mbak Sadar banget saya.  Id 

menyadari kalau mbak    (kesadaran 

memiliki  dorongan    akan 

seksual dari dalam diri    dorongan 

ya mbak?     seksual 
     

Mbak kan sudah Kalau menurut saya sih, masyarakat Superego 

terbiasa dan juga sadar itu nggak bisa  menerima  kalau penghalang 

dengan  dorongan perempuan bisa menginisiasi (pandangan 

seksualnya.  seksual. Kalau misalnya perempuan masyarakat 

Menurut  mbak, yang menginisiasi itu diketahui oleh mengenai 

pandangan masyarakat masyarakat. Dia akan di cap seperti insiasi 

mengenai inisiasi binal atau nakal oleh masyarakat perilaku 

perilaku seksual oleh    seksual pada 

perempuan itu seperti    perempuan) 
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apa?         
     

Dengan  persepsi Karena tidak pernah ketahuan. Ego 

masyarakat seperti itu. Jadinya ya saya tidak ada masalah (asumsi tidak 

Mengapa mbak masih untuk melakukan itu lagi  pernah 

melakakukan inisiasi     ketahuan) 

perilaku seksual?       
    

Kalau  semisal inisiasi Kalau teman-teman sekitar saya sih Superego 

perilaku seksual mbak sepertinya tidak akan menjadi pendukung 

diketahui oleh teman masalah karena saya merasa (nilai 

sekitar mbak.  teman-teman sekitar  saya  sudah lingkungan 

Reaksi mbak seperti terbiasa dengan hal-hal yang berbau sekitar) 

apa?    seksual sih mas.    
      

Sekarang kalau hal Kalau keluarga beda cerita.  Superego 

tersebut diketahui oleh Keluarga  saya  bisa  dibilang tidak Penghalang 

keluarga.   menerima perilaku seksual sebelum (nilai 

    menikah. Jadinya kalau ketahuan keluarga) 

    saya  melakukan perilaku seksual  

    maka saya bisa mendapat hukuman  

    atau sesuatu yang berdampak cukup  

    lama.     
     

Keluarga brati cukup Ya  keluarga  kan memang  lingkup Superego 

berpengaruh  terhadap terdekat kita mas.   Penghalang 

mbak ya?   Kalau keluarga menolak suatu hal ya (nilai 

    otomatis  kita juga  mengikuti  nilai mengikuti 

    orang tua    orang tua) 
    

Sekarang semisal Saya  sih  akan  lebih  menuruti Superego 

sudah ketahuan oleh keinginan orang tua saya.  Pengahalang 

pihak keluarga.  Menurut saya orang tua saya akan (prioritas nilai 

Mbak  kan sadar ada melarang saya  untuk  melakukan dari orang 
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dorongan seksual yang hubungan seksual sampai  ada tua) 

harus dipenuhi.  hubungan pernikahan jika ketahuan. Id 

Reaksi mbak gimana? Kalau  masalah dorongan  sih saya (penekanan 

    sepertinya tidak jadi masalah karena dorongan 

    saya  sudah pernah menahan seksual dari 

    dorongan seksual saya cukup lama pemenuhan) 

    ketika saya tidak memiliki pasangan.  
     

Oke.  Sekarang Kalau  yang  berbeda  ada  sih Id 

mengenai  inisasi pastinya.     (perbedaan 

perilaku seksual.       ketika 

Adakah  hal yang      menginisiasi 

berbeda ketika mbak      perilaku 

melakukan  inisiasi      seksual) 

seksual?          
      

Bedanya  seperti apa Ya  saya  seperti  ada  kepuasan Id 

mbak?   Bisa tersendiri kalau  saya yang (kepuasan 

diceritakan?  menginisiasi.    dalam 

         menginisaiasi) 
   

Brati ada hubungannya Kan  kalau saya yang menginisaisi Id 

dengan  kepuasan otomatis saya pegang kendali juga. (kepuasan 

seksual ya?  Jadi saya  tau  bagai  mana  saya seksual yang 

    menginginkan  atau cara diinginkan) 

    mendapatkan   kepuasan seksual Ego 

    yang saya inginkan juga gitu mas (pengalaman 

         akan tingkat 

         kepuasan 

         yang 

         berbeda) 
       

Baik. Wawancaranya Sama-sama mas.     
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sudah  selasai. Terima 
 

kasih mbak atas waktu 
 

dan data yang 
 

diberikan. 
 

Semoga data ini 
 

berguna bagi saya dan 
 

penelitian ini. 
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C. Subyek 3 
 

Nama: XX 
 

Lokasi wawancara: Manyaran, Semarang 
 

Waktu wawancara: 24 Agustus 2018, pukul 13.00 WIB 
 

Pertanyaan peneliti Jawaban Subyek dan observasi Coding 

     perilaku  
   

Selamat siang mbak. Selamat siang juga mas  
      

Terima  kasih atas Sama-sama mas  

kesediaan mbak untuk   

diwawancarai demi   

skripsi saya.     
      

Disini  saya akan Iya. Bisa mas.  

mewawancara mbak   

mengenai peran id,   

ego, dan superego   

dalam inisiasi perilaku   

seksual   oleh   

perempuan. Bisa kita   

mulai wawancaranya?   
   

Baik. Perilaku seksual Kalau  saya  sih sudah  sampai ke Id 

apa saja yang pernah hubungan seksual ya mas. (perilaku 

mbak lakukan?   seksual) 
      

Menurut   mbak, Menurut saya  sih,  masyarakat itu Superego 

perilaku seksual yang sebenarnya sudah terbiasa dengan pendukung 

dianggap wajar oleh perilaku  seksual pas  pacaran ya (pandangan 

masyarakat itu yang mas.  Cuman hal tersebut  masih masyarakat 

seperti apa?   sulit untuk dibahas kalau secara menerima 

     umum gitu mas. perilaku 

      seksual) 
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Brarti menurut mbak, Iya mas.     

masyarakat sudah      

cukup terbiasa dengan      

perilaku seksual ya?      
     

Kalau tentang inisiasi Kalau itu sih masih hal yang sulit Superego 

seksual oleh dibahas mas kalau dimasyarakat Penghalang 

perempuan  Soalnya  pasti  ada masyarakat (nilai 

dipandangan  yang akan mencap perempuan masyarakat 

masyarakat?  seperti itu seperti perempuan mengenai 

   murahan atau bisa dipakai gitu inisiasi 

   mas.    perilaku 

       seksual oleh 

       perempuan) 
     

Mbak sendiri pernah Saya  sudah  pernah mas. Ngajak id 

melakukan inisiasi pasangan dan lainnya seperti itu. (perilaku 

perilaku seksual?     inisiasi) 

       Ego 

       (pengalaman 

       menginsiasi) 
     

Mbak  pernah Enggak terlalu ngaruh juga ke saya Superego 

melakukan inisiasi tapi sih mas.    Pendukung 

apakah mbak tidak Saya  tipenya orangnya  cuek sih (tidak ada 

takut  dengan jadi terserah pandangan prioritas peran 

pandangan  masyarakat mau  lihat saya  kek superego 

masyarakat seperti gimana saya kurang begitu peduli penghalang 

yang mbak ceritakan     dari 

tadi?       masyarakat) 
       

Berarti mbak tidak Nggak mas.    

menjadi masalah kalau      
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inisiasi perilaku         

seksual  mbak         

diketahui masyarakat?         
     

Kalau diketahui teman Teman sekitar saya sepertinya Superego 

sekitar?   sudah terbiasa dengan bahasan Pendukung 

   perilaku seks juga kayaknya mas. (nilai 

   Ngebahas inisiasi perilaku seksual lingkungan 

   perempuan sepertinya bukan hal sekitar yang 

   yang  “wah”  lagi. Jadinya  tidak tidak 

   masalah. Dan saya orangnya cuek mempermasal 

   juga jadi kalau  mereka ahkan) 

   mempermasalahkan juga  tidak  

   masalah        
    

Kalau  keluarga yang Wah kalau keluarga beda cerita sih Superego 

mengetahui?   mas.  Saya  kan  gak  mungkin Penghalang 

   ngelawan orang tua saya jadinya (nilai keluarga 

   kalau mereka tau saya  juga gak yang 

   mungkin  cuek  gitu  aja.  Pasti menghalangi 

   mereka  akan ngomelin  dan perilaku 

   menghukum saya. Karena saya tau seksual) 

   orang tua  saya bukan yang bisa  

   menerima kalau jaman sekarang  

   perilaku seksual itu udah hal yang  

   biasa.        
        

Berarti kalau keluarga Kalau mereka melarang  yang Supergo 

menginginkan  mbak mungkin  saya berusaha  untuk pendukung 

untuk tidak melakukan menurutinya  namun saya merasa (pergeseran 

perilaku  seksual lagi. hubungan seks itu perlu sekali nilai dari orang 

Reaksi mbak?   untuk dipenuhi kalau muncul jadi tua) 
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    kalau misalnya keluarga melarang Id 

    mungkin saya akan tetap (pemenuhan 

    melakukan perilaku seksual dorongan 

        seksual) 
     

Oke.  Pengalaman Saya  kenal perilaku  seksual  itu Id 

mbak  mengenai sudah dari SMA kayaknya mas. (pengalaman 

perilaku seksual sudah Tau dari  teman  dan juga sudah seksual) 

mbak  dapatkan  dari menyoba merasakan langsung  

kapan ya?  perilaku seksual.    
      

Brarti  bisa dibilang Ya  saya  ngajak pasangan  saya Id 

pengalaman mbak untuk melakukan  hubungan (inisiasi 

sudah  cukup banyak seksual. Kurang  lebih seperti  itu perilaku 

ya. Perilaku inisiasi mas (sambil merokok)  seksual) 

yang  pernah mbak     Ego 

lakukan itu seperti     (pengalaman 

apa?        inisiasi 

        perilaku 

        seksual) 
      

Apa  yang menjadi Saya sih karena merasa butuh aja Id 

alasan mbak untuk sih mas. Kalau saya butuh ya saya (prioritas 

melakukan inisiasi ngajak kalau pasangan yang butuh pemenuhan 

perilaku seksual? ya dia yang ngajak. Kalau sama- dorongan 

    sama bisa ya kita main  seksual) 
    

apa reaksi pasangan Ya  ada yang  menolak ada  yang Superego 

anda  ketika anda menerima sih mas. Cuma nanti Pendukung 

menginisiasi?  ujung-ujungnya pasti nerima juga. (tidak ada 

    Kan sama-sama butuh.  penolakan dari 

        pasangan) 
      

Mbak  sadar akan Ya sadar dong mas. Itu alasannya Id 
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dorongan seksual saya menginisiasi.   (sadar akan 

mbak?        dorongan 

        seksual) 
     

Lalu, menurut mbak Dorongan seksual itu ya dorongan Id 

dorongan  seksual  itu yang harus dipenuhi pas keluar (dorongan 

apa?   gitu  mas.  Karena  kalu  nggak seksual harus 

   dipenuhi ada rasa nggak enaknya dipenuhi) 

   gitu dari dalem    
        

Kalau  mbak Kalau saya lebih mementingkan Id 

merasakan muncul untuk memenuhi dorongan itu mas. (prioritas 

dorongan seksual Jadi saya pernah beberapa  kali pemenuhan 

tetapi mbak tidak melakukan bukan dengan kebutuhan 

punya pasangan atau pasangan saya karena saya seksual) 

pacar. Reaksi mbak merasa butuh untuk memenuhi  

gimana?  dorongan tersebut.    
    

Apakah mbak Ummm. Saya sih tidak merasakan Id 

merasakan perbedaan perbedaan yang berarti sih mas. (inisiasi 

ketika menginisiasi Saya menginisiasi karena saya sebagai 

dengan  tidak butuh dan kalau pasangan  saya bentuk 

menginisaisi  butuh dan dia menginisasi selama pemenuhan 

   saya bisa ya saya ayo aja.  dorongan 

   Jadinya ya  tidak ada yang  beda- seksual) 

   beda gitu sih     
      

Baiklah. Sekian Sama-sama mas.    

pertanyaan dan       

wawancara ini. Terima       

kasih mbak atas waktu       

dan datanya. Semoga       

data ini berguna untuk       
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keperluan skripsi saya. 













 
 




