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A. Interview Guide 

The interview, though a semi-structured one, will still have an 

outline that will act as a guide for the interview process. The sub-topics 

of the interview guide are taken from the research framework, with the 

exception of the “descriptive” and “prescriptive” points. The interview 

questions will include, but are not limited to: 

1. Identity: 

a. Name 

b. Age 

c. Address/Residency 

d. Profession 

e. Familial status 

 

2. Culture: 

a. What their/their family’s ethnic background is. 

b. How they view their culture. 

c. How their culture affects their daily life. 

 

3. Family life: 

a. How their life was growing up. 

b. How each parent educated them. 

c. How each parent treated them. 

d. Values upheld by each parent, both in general and specifically 

regarding gender. 

e. Family habits/traditions they have. 

f. The dynamics and relationship of the subject and each family 

member.  
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g. Roles of each family members. 

 

4. Social Life: 

a. What their social environment is like. 

b. Standards/values upheld by their social environment, both 

general standards and gender specific standards. 

c. How each gender interacts within their social environment 

(with their own gender and the opposite gender). 

 

5. Sexuality: 

a. How they define sexuality. 

b. How they came about to learn about sexuality. 

c. How they feel about the concept of sexuality. 

 

6. Gender Identities: 

a. What gender they identify as. 

b. How they came about to identify as that gender. 

c. How they differentiate the genders. 

d. How they view the way women identify themselves. 

e. Problems within how women identify themselves. 

 

7. Gender roles: 

a. How they view their own personal gender roles. 

b. How views regarding their own gender roles came about. 

c. How they view gender roles in general.  

d. Their opinions on the importance on gender roles. 
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8. Stereotypes: 

a. If there are any gender related stereotypes in their daily 

environment.  

b. How they think these stereotypes came about. 

c. How they feel about these stereotypes in general. 

d. How the stereotypes affect them. 

 

9. Personal Values: 

a. General principles upheld in the subject’s daily life. 

b. How they view themselves as an individual and a part of 

society. 

c. Personal views regarding societal values and norms of the 

society they are a part of.  

d. How the subjects view women, and how they think women 

should ideally be.  

This interview guide is not designed in question format due to 

the relativity of how the question may be asked. How the question is 

conveyed will not influence the research. This interview guide also 

does not limit the possibility of there being more questions arising 

throughout the process of the interview.  
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A. TABLE OF THEME INTENSITY 

1. Subject 1 Table of Theme Intensity 
NO CODING INTENSITY ANNOTATION

1 Cultural Background CB +++

Subject LP is of Javanese descent from both her mother and father's 

family. She also has resided in a predominantly Javanese area all her 

life. 

2 Javanese Customs JC ++

Subject LP knows of Javanese customs such as unggah-ungguh  and 

tata krama. She also knows of event related customs of Langkahan 

where a gift should be presented to the older siblings, should the 

younger sibling marry before them. 

3 Cultural Influence CI ++

Subject LP feels no direct cultural influences on her daily life because 

of the fact that the people of her community are of the same cultural 

background. Even so, subject LP acknowledges that her cultural 

bacground may influence her should she move to an area with a 

different cultural background. 

4 Contradicting Culture CON -

5 Cultural Unawareness CU +++
Subject LP is aware of many concepts in her daily life but are unaware 

that those customs are a by-product of her Javanese culture. 

6 Familial Influence FI +++
Many of subject LP's knowledge and beliefs are highly influenced by 

her family. 

7 Problematic Siblings PS +++

Subject LP has an older sibling that is considerably less reliable than 

she is to the point that more responsibility is given to subject LP 

instead of her older sibling. 

8 Physically Absent Dad PAD +++

Subject LP's father works away from home, either out of town or 

sometimes even out of the country. Ever since subject LP was little her 

father was not home often. 

9 Dominant Mother DM +++
Subject LP's mother is a dominant figure in her life and was also very 

stern when subject LP was growing up. 

10 Dominant Father DF -

11 Social Influence SI ++

Subject LP has many social influences. These social influences come 

from her neighbours, friends, and social media. Though these 

influences are significant, they are not as significantly influential as 

subject LP's family. 

12 Social Consequences SC +++

Subject LP states that there are social consequences in the form of 

social judgement if certain people are not able to maintain societal 

expectations. 

13 Social Standards SS +++

Subject LP acknowledges social standard that deem any exploration 

of sexuality as something that is only publicly acceptable after 

marriage. 

14 Sexual Activites SA -

15 Sexual Preference SP -

16
Limited Knowledge 

about Gender
LKG +++

Subject LP knows the term and can gauge the broadest context of the 

word, LP is unsure of what gender is and what it encompasses.

17
Limited Knowledge 

about Sexuality
LKS +++

Subject LP knows of sexual concepts (activities, myths) but does not 

understand the full extent of sexuality and what it encompasses. 

18 Gender Identity GI +++
Subject LP identifies herself as a woman, specifically based on just her 

physical aspects. 

19 Female Qualities FQ -

20 Male Qualities MQ -

21 Gender Roles Gender Roles GR ++

Subject LP has limited knowledge regarding gender but knows of and 

acknowledges the fact that the people in her everyday life hold 

differing roles in regards to whether they are labelled as a man or a 

woman. 

22 Prescriptive Stereotypes PRS +++

Regarding prescriptive stereotypes, subject LP expects women to be 

able to cook and be independent. She also acknowledges the 

Javanese stereotypical prescription of women expected to possess the 

ability to masak, macak, manak . 

23 Descriptive Stereotypes DES ++
Subject LP spoke about how women are sometimes unnecessarily 

dependent on other people for things that could be done themselves. 

24 Inequality IE +++

Subject LP acknowledges the concept of the family of the bride 

paying more for a wedding party. She also knows and agrees with the 

Islamic concept of inheritance distribution giving more for men than 

women because she feels men have more financial obligations towards 

their family than a woman does. 

25 Sexual Objectification SO +++

Subject LP has been the subject of sexual objectification where she 

experienced witnessing a man fondling himself in public while staring at 

her. 

Gender Identity

THEME

Culture

Family

Social Circle

Sexuality

Stereotypes
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2. Subject 2 Table of Theme Intensity 

 

 

 

CODING INTENSITY ANNOTATION

Cultural Background CB +++

Subject MR is of Javanese descent from both her mother and father's 

family. She also has resided in a predominantly Javanese area all her 

life. 

Javanese Customs JC ++

Subject MR knows of Javanese customs such as unggah-ungguh 

and tata krama. She also knows of the importance of being polite and 

not back talking to elders as a part of Javanese customs. 

Cultural Influence CI ++

Subject MR acknowledges that she is Javanese simply because she 

was born, raised and resides in a Javanese area. Other than that, MR 

does not acknowledge any significance of her culture in her life. 

Contradicting Culture CON

Cultural Unawareness CU +++
Subject MR is aware of many concepts in her daily life but are 

unaware that those customs are a by-product of her Javanese culture. 

Familial Influence FI +++
Many of subject MR's knowledge and beliefs are highly influenced by 

her family. 

Problematic Siblings PS +++
Subject LP has a younger sibling that she considers "a parasite" and 

claims that he deviates from the norms. 

Physically Absent Dad PAD -

Dominant Mother DM +
Subject MR's mother was mainly the one to teach and enforce within 

her the importance of religion. 

Dominant Father DF +
Subject MR's father was mainly the one who instilled in her the 

importance of education. 

Social Influence SI ++
Subject MR opinions and values are predominantly a result of the 

influence of the friends she hangs out with. 

Social Consequences SC +++

Specifically regarding sex and the concept of sexuality, subject MR 

feels that society tends to place negative judgement on people who 

deviate from the norm. 

Social Standards SS +++
Subject MR states that women are put at a different social standard 

than men. 

Sexual Activites SA +++ Subject MR is sexually active.

Sexual Preference SP +++
Subject MR has sexual relationships but will only have sex with 

someone she is actually in a romantic relationship with. 

Limited Knowledge 

about Gender
LKG +++

Subject MR knows the term and can gauge the broadest context of 

the word, MR is unsure of what gender is and what it encompasses.

Limited Knowledge 

about Sexuality
LKS +++

Subject MR knows of sexual concepts (activities, myths) but does not 

understand the full extent of sexuality and what it encompasses. 

Gender Identity GI +++
Subject MR identifies herself as a woman, specifically based on just 

her physical aspects. 

Female Qualities FQ

Male Qualities MQ

Gender Roles Gender Roles GR ++

Subject MR has limited knowledge regarding gender but knows of 

and acknowledges the fact that the people in her everyday life hold 

differing roles in regards to whether they are labelled as a man or a 

woman. 

Prescriptive Stereotypes PRS +++

Subject MR acknowledges certain prescriptive stereotypes towards 

women such as; having to play hard to get, not being too fierce or 

stern (especially towards men), being able to maintain cleanliness of 

self and of her environment, able to do household chores, and having 

the ability to care for children. 

Descriptive Stereotypes DES +++
Subject MR describes women as being complicated, emotional, 

sensitive, moody, and shy in sexual relationships. 

Inequality IE +++

Subject MR has seen and experienced inequality within the sexes 

when it comes to the ability to be sexually active and feels women 

carry a heavier burden from the concept of virginity. 

Sexual Objectification SO -

THEME

Culture

Family

Social Circle

Sexuality

Gender Identity

Stereotypes
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3. Subject 3 Table of Theme Intensity 

 

  

CODING INTENSITY ANNOTATION

Cultural Background CB +++

Subject DH's mother is of Betawi descent while his father is of 

Javanese descent. Even so, DH has been living in Javanese areas all of 

his life. 

Javanese Customs JC ++
When speaking about specific Javanese customs, the only practiced 

custom he spoke of was visiting etiquette. 

Cultural Influence CI ++
Subject DH claims that the only influential cultural thing in his life is the 

Javanese language. 

Contradicting Culture CON -

Cultural Unawareness CU +++

Subject DH claims that none of his parents are still visibly and 

outwardly practicing cultural customs, he also stated that none of his 

parents seem to cara about it anymore. 

Familial Influence FI +
Subject DH's family has an influence on how he is today. His father 

taught him about visiting etiquettes and

Problematic Siblings PS -

Physically Absent Dad PAD +++
Subject DH's father had moved out of town since he was in sixth 

grade. This causes him to have limited memory of life with his father. 

Dominant Mother DM -

Dominant Father DF +++
Subject DH claims that his father is a very controlling man, a trait that 

may have been a result of his past of struggle. 

Social Influence SI +++
Subject DH seems to be more influenced by his peers rather than his 

family.

Social Consequences SC +++
Subject DH knows of social consequences that may result from 

deviating from certain societal norms, especially for women. 

Social Standards SS ++
The most specific social standards subject DH spoke of was regarding 

marriage customs. 

Sexual Activites SA ++ Subject DH is sexually active.

Sexual Preference SP ++ Subject DH is a heterosexual man. 

Limited Knowledge 

about Gender
LKG +++

Subject DH knows of the concepts of gender, but associates the 

specific word with biological reproductional attributes. 

Limited Knowledge 

about Sexuality
LKS +++

Subject DH knows of sexual concepts (activities, myths) but does not 

understand the full extent of sexuality and what it encompasses. 

Gender Identity GI +++
Subject DH identifies himself as a male based on his biological 

reproduction organs. 

Female Qualities FQ ++ Subject DH states that women seem to like makeup.

Male Qualities MQ ++
Subject DH states that men, himself included, seem to like 

automotives. 

Gender Roles Gender Roles GR +

Subject DH feels that gender roles, while seemingly important once 

upon a time, are currently less so because both genders can do what 

any gender can. 

Prescriptive Stereotypes PRS ++

Subject DH knows of and acknowledges societal prescriptions within 

stereotypes, but personally think nothing of them and consider them 

unfair. 

Descriptive Stereotypes DES ++
Subject DH considers women to be something that should held in high 

regards. 

Inequality IE +++

Subject DH states that there are known stigma towards women in 

relation to them being women and the concept of virginity and the fact 

that his female friends seem to be held at a different standard in 

comparison to his male friends. 

Sexual Objectification SO -

Social Circle

THEME

Culture

Family

Sexuality

Gender Identity

Stereotypes
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4. Subject 4 Table of Theme Intensity 

  

CODING INTENSITY ANNOTATION

Cultural Background CB +++

Subject WA's mother is of Javanese-Ambon descent while his father 

is of Javanese-Chinese descent. Even so, Wa has been living in 

Javanese areas all of his life. 

Javanese Customs JC +++
Subject WA spoke of the Javanese custom of being polite and 

pekewuhan . 

Cultural Influence CI ++

Subject WA was always influenced by two different sub-cultures all 

his life while also being influenced by the predominantly Javanese 

culture he is a part of. 

Contradicting Culture CON -

Cultural Unawareness CU +++

Subject WA acknowledges cultural norms and customs but do not 

know or understand where they come from more than it being a 

default cultural trait. 

Familial Influence FI +
Subject WA claims that his parents played a role in providing him with 

knowledge regarding societal values and norms. 

Problematic Siblings PS +++ Subject WA claims to have a useless brother. 

Physically Absent Dad PAD -

Dominant Mother DM -

Dominant Father DF -

Social Influence SI +++
Subject WA claims that society played an integral part in helping him 

apply his knowledge of societal norms by way of social interactions. 

Social Consequences SC +++

Subject WA states that there are social consequences in the form of 

social judgement if certain people are not able to maintain societal 

expectations. 

Social Standards SS -

Sexual Activites SA +++ Subject WA is sexually active. 

Sexual Preference SP +++ Subject WA is a heterosexual man. 

Limited Knowledge 

about Gender
LKG

Limited Knowledge 

about Sexuality
LKS +++ Subject WA only attributes sexual activities to sexuality. 

Gender Identity GI +++
Subject WA identifies himself as a male, based on his reproductive 

organs. 

Female Qualities FQ -

Male Qualities MQ -

Gender Roles Gender Roles GR +++

Subject WA acknowledges that there are certain roles assigned to 

certain genders but that it doesn't limit a gender from doing things the 

other gender would normally do. 

Prescriptive Stereotypes PRS +++
Subject WA knows of and acknowledges societal prescriptions within 

stereotypes, along with the consequences of not being able to fulfill it. 

Descriptive Stereotypes DES ++ Subject WA described women as being caring and weak. 

Inequality IE +

Subject WA doesn't seem to acknowledge inequality all that much due 

to his belief of people being able to do anything as individuals, 

whatever their gender may be. 

Sexual Objectification SO -

Social Circle

Sexuality

Gender Identity

Stereotypes

THEME

Culture

Family
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B .  T H E M A T I C  M A T R I X  

1 .  T h e m a t i c  M a t r i x  S u b j e c t  1  

CB JC CI CU FI PS PAD DM DF SI SC SS SA SP LKG LKS GI FQ MQ GR PRS DES IE SO

CB +++ +++

JC

CI

CU

FI +++ +++ +++ +++ +++

PS +++

PAD

DM

DF

SI +++ +++ +++

SC +++ +++ +++

SS +++

SA

SP

LKG

LKS

GI +++

FQ

MQ

GR +++ +++

PRS +++ +++

DES +++

IE

SO
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2 .  T h e m a t i c  M a t r i x  S u b j e c t  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB JC CI CU FI PS PAD DM DF SI SC SS SA SP LKG LKS GI GR PRS DES IE SO

CB +++ +++

JC

CI

CU +++

FI +++ +++ +++ +++ +++

PS

PAD

DM

DF

SI +++ +++ +++ +++

SC +++ +++ +++

SS

SA

SP

LKG +++

LKS

GI

GR

PRS

DES

IE

SO
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3 .  T h e m a t i c  M a t r i x  S u b j e c t  3  

CB JC CI CU FI PS PAD DF SI SC SS SA SP LKG LKS GI FQ MQ GR PRS DES IE

CB +++ +++

JC

CI

CU +++

FI +++ +++ +++ +++ +++

PS

PAD

DF

SI +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

SC +++

SS

SA

SP

LKG

LKS

GI

FQ

MQ

GR

PRS

DES

IE
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4 .  T h e m a t i c  M a t r i x  S u b j e c t  4  

CB JC CI CU FI PS SI SC SA SP LKG LKS GI GR PRS DES IE

CB +++ +++

JC

CI

CU

FI +++ +++ +++

PS

SI +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

SC +++

SA

SP

LKG

LKS

GI

GR

PRS

DES

IE
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A. PERCEPTION TOWARDS WOMEN SURVEY 

Jenis 

Kelamin 

Berapakah 

usia anda 

saat ini? 

Tuliskan sebanyak-

banyaknya kata yang 

menurut Anda 

mendeskripsikan 

wanita! (contoh: sabar, 

penyayang, emosional, 

dll.) 

Tuliskan sebanyak-

banyaknya ciri-ciri yang 

menurut Anda 

menggambarkan wanita 

ideal! (contoh: pintar 

masak, suka anak-anak, 

dll.) 

Laki-laki 21 Indah Penyayang 

Perempuan 20 

Sabar, penyayang, 

tersinggungan, gampang 

marah, sensitif 

Suka anak kecil, suka 

dandan, suka jalan-jalan, 

suka shopping 

Laki-laki 99 Montok semok berisi padat 

Laki-laki 21 
Sok gak tau padahal 

serba tau 
Pintar mencuri perhatian 

Perempuan 20 tahun 
Sabar, pandai berbicara, 

banyak bakat 
Pintar, cermat, dan hemat 

Perempuan 21 
Cantik,sayang,sabar,gak 

mau di salahin 

Mandiri , gak suka ngeluh , 

rak baperan , idependent 

woman 

Perempuan 21 
Sensitif, independent, 

mandiri 

Penyayang , setia , tahan 

banting 

Perempuan 21 
Lembut, sabar, sensitif, 

pake perasaan 

Suka anak anak, pintar 

merawat diri, pintar, 

penyayang 

Perempuan 19 tahun 
Sabar, lemah lembut, 

emosional, tidak realistis 
Elegan, lemah lembut, 

Perempuan 21 Sabar penyayang sensitif Cantik anggun lembut 

Perempuan 21 
Persepsinan, emosional, 

perhatian (?) 

Pintar masak, macak, manak 

((: 

Perempuan 21 

lembut 

suka dandan 

ga suka kotor2an 

langsing 

pintar masak 

suka bersih-bersih 

sabar 

berpakaian sopan 

tidak berkata kasar 

Perempuan 19 

Sabar, emosional, 

perhatian, selalu 

disakitin 

Suka anak - anak, bisa 

membaur dengan orang lain 

Perempuan 19 
sabar penyayang baik 

hati lemah lembut 

keibuan, sangat penyayang 

anak2 
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Perempuan 21 

Manja, egois, pemalu, 

munafik, braninya 

dibelakang, tukang 

rumpi, sabar 

Keibuan, bodygoals, suka 

makeup 

Perempuan 20 

Cerewet, baper, gengsi 

tinggi,drama 

queen,sabar, penyayang, 

suka gibah, gamau salah, 

selalu benar 

Kalem, sabar, gak emosian, 

jago masak, sayang 

keluarga, telaten, gemati 

Perempuan 21 

Lembut, berperasaan, 

emosian, cerewet, 

tukang gosip, pekerja 

keras, cengeng, baik, 

sabar, heboh 

Pekerja keras, bisa 

menghendel semua 

pekerjaan rumah, pinter 

ngurusin anak, sayang 

keluarga, pinter masak 

Laki-laki 22 

Cantik, dewasa, 

pengertian, moody, 

sensitif, peka. 

Pintar, percaya diri, 

pengertian. 

Perempuan 18 
Sabar, penyayang, 

lemah, kuat 

Yang bisa menghadapi hal2 

tanpa banyak mengeluh, 

mampu menjadi sosok yang 

ceria 

Perempuan 21 Rumit Sayang anak kecil 

Laki-laki 21 

Cantik, lemah lembut, 

rumit, egois, penyayang, 

perhatian 

Pintar, cantik,seksi, baik, 

humoris, penyayang, 

keibuan, pintar masak, bisa 

diajak berdiskusi, memberi 

support 

Perempuan 19 
Baik hati, tulus, 

penyayang 
Suka balapan 

Laki-laki 21 
Penuh kejutan, penuh 

drama 
Menurut, tidak ngeyel 

Perempuan 21 
Cantik  

Sabar 
Cantik 

Perempuan 20 emosional pintar masak 

Perempuan 22 
Peka, emosional, 

multitasking, telaten 

Pandai merawat diri, 

lingkungan sekitar (anak, 

pasangan, org tua, sodara) 

dan pintar dlm segi 

intelektual 
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Perempuan 21 

Multitask, dominan 

perasaan, identik dengan 

anggun, lemah lembut, 

mengayomi. 

Cerdas, mandiri, realistis, 

tanggung jawab,setia, pinter 

masak, pinter dandan, punya 

karakter, punya prinsip, 

tangguh. 

Perempuan 21 

Moody, sabar, 

emosional, penurut, 

rendah hati, cerewet 

Suka anak anak, mengurus 

orang tua, pintar masak 

Laki-laki 21 
Penuh kasih sayang, 

lembut, cantik 

Shalihah, cantik, pintar 

masak, suka anak2 

Perempuan 17 
Cantik, baik, sabar, 

perhatian, kuat 

Baik hati, suka menolong, 

pengertian 

Laki-laki 19 tahun 

Pelengkap, lembut, 

penyabar, kuat, 

pengertian, 

menyejukkan, 

menghangatkan , indah 

Intrlektual, mampu 

mengolah emosi nya, setia, 

sabar, kuat, suka tantangan. 

Perempuan 20 

Penolong, pengingat, 

sabar, penyayang, 

lembut 

Sayang anak dan keluarga, 

pintar masak, pintar 

mengatur keuangan, rapi, 

rajin 

Perempuan 22 

Iba, sabar, sensitif, 

penilai, pengamat, 

banyak keinginan, 

penuntut, pemberi, sabar 

Pintar, mandiri, bisa masak, 

penyayang 

Perempuan 19 thn 
tangguh, sabar, 

menerima,peka,indah 
menyayangi keluarga 

Perempuan 22 Penyayang 
Menjadi pendamping yg bs 

memotivasi 

Perempuan 22 

Sabar, moody, 

pengertian, suka pink, 

anggun, cantik, suka 

cermin, penyayang, 

manja, genit, centil, 

pemalu, ingin dilindungi 

Pintar, anggun, pandai 

mnempatkan diri, pintar 

bergaul, menjaga harkat 

martabatnya, berwibawa, 

suka anak anak, mudah 

bergaul, sabar, mandiri, 

tidak bergantung pada orang 

lain, rajin beribadah, pandai 

memasak, bertutur kata 

halus, sopan, menghormati 

orang tua, 

menahaminpsangan, pikiran 
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bwrorientasi masa depan, 

pemaaf. 

Perempuan 21 tahun 
Manja, penyayang, 

emosional, iba 

Suka dandan, suka makan, 

suka diperhatikan 

Laki-laki 24 
Penyayang, perhatian, 

lembut, labil, emosional 

Suka anak anak, setia, 

pengertian, terbuka dalam 

segala hal 

Perempuan 19 

Sabar, penyayang, 

bersih, manja, ingin di 

mengerti, menyayangi, 

ribet, suka dandan, 

mentel, gibahan, ga 

trimaan 

Pintar, cerdas, boros, 

makeupan 

Perempuan 21 
Perhatian , penyayang , 

sensitif , peduli 

cantik , lemah lembut , 

penyayang 

Perempuan 20 Sabar Suka anak-anak 

Laki-laki 21 

sabar, penuh kasih, 

moodian, cantik, penuh 

dengan ketidakpastian, 

emosian, 

bisa memanjakan seorang 

pria, wajahnya judes karena 

menantang nyali para pria, 

jual mahal itu harus.. 

Perempuan 20 tahun 

Wanita itu sabar, 

penyayang, ribet, 

cerewet. 

Pintar secara akademik 

maupun non akademik, 

pintar masak, penyayang 

anak-anak 

Perempuan 21 
Hebat, kuat, luar biasa, 

sabar, penyayang 

Cantik, pintar, penyayang, 

sabar, setia, kuat 

Perempuan 20 
Perasa, mengayomi, 

lembut 

Bisa kerja, pintar masak, 

pintar mendidik anak 

Perempuan 22 

Lembut,penyayang,peka

,sabar,sensitif,emosional

,baik,mudah 

kasian,lugu,polos,keibua

n,cerewet,perhatian 

Pintar masak,suka anak-

anak,pintar kelola 

keuangan,suka bersih2,syg 

orgtua,tegas,konsisten 

Laki-laki 24 

Penyayang, perhatian, 

lembut, kadang emosi 

an, labil, bawel cerewet, 

ribet 

Suka anak anak, suka laki 

laki, perhatian, setia, pintar 

diranjang 

Laki-laki 21 Emosional, Ribet 

Pintar masak, sayang anak-

anak, sayang keluarga, 

pintar mengatur keuangan 
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Perempuan 21 Tegas, berprinsip 

Mendahulukan logika 

daripada perasaan, mampu 

memanage kebutuhan2 nya 

secara mandiri 

Perempuan 19 

Wanita adalah makhluk 

yang lebih memerluhkan 

perhatian dan kasih 

sayang 

Wanita itu suka anak anak 

Perempuan 19 
Rempong,lelet,menyusa

hkan,tukang gosip,matre 
Yg ramah,gak munafik 

Laki-laki 22 
Pada dasarnya wanita itu 

lembut. 
Pintar masak 

Perempuan 21 tahun 

Bisa mens, bisa hamil, 

bisa dihamili, punya 

ovum, paling sensitif 

soal alis, sok kuat, sok 

lemah, lebih 

berperasaan. 

Bisa masak, pandai, pintar, 

cerdas, multitalenta, 

multitasking, berprinsip, 

elegan, punya harga diri 

yang tinggi, mandiri, 

Mengikuti perubahan 

jamam, bisa mempercantik 

diri. 

Perempuan 21 

mandiri, sabar, cantik 

nggak cuman fisik tapi 

hatinya, lemah lembut, 

galak, 

tanggung jawab, pekerja 

keras, tidak bergantung 

pada orang lain, mendidik 

anak dengan baik, pinter 

masak, 

Perempuan 20 
Sabar, penyayang, 

sensitif, peka, perasa 

Pintar masak, suka anak 

anak, pantai menganalisis, 

mandiri 

Perempuan 21 

penyayang, manja, 

cantik, lembut, 

multitasking, childish, 

mandiri, tegar, kuat, 

bersih, hebat, serba bisa 

independent, smart, gak 

menye, dan tidak depend on 

cowok2 

Laki-laki 21 

emosional, telaten, 

ramah, plin-plan, 

panikan, indah, 

membingungkan, 

cerewet 

baik, sederhana, anggun, 

lucu, pintar, cantik 

Perempuan 25 

Emosian, kadang sabar, 

penyayang, ga tegaan, 

perasa, ga tegas, lembut 

Pintar, sabar, ga banyak 

omg, penyayang, 
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Laki-laki 20 tahun 

egois, keras kepala, 

penyayang, emosional, 

lembut, sabar 

pintar, punya jiwa keibuan, 

sholehah, pintar memasak 

Perempuan 19 Labil Anggun 

Perempuan 21 
Sabar, setia, egois, mau 

menang sendiri 

Pintar masak. Halus. Sabar. 

Suka anak kecil. Penyayang 

Laki-laki 20 Sabar, tangguh, lovely, 

Pintar masak, suka anak 

anak, cerdas, mandiri, 

cantik, sayang orang tua, 

calm, 

Perempuan 22 emosional, rempong 
pintar masak, bisa 

mengayomi 

Perempuan 19 

Penyabar, penyayang, 

lembut, kalem, sopan, 

berani, emosional, 

bekerja keras, bersih, dll 

Rajin bersih-bersih, pintar 

memasak, suka dengan 

anak-anak, suka membantu, 

rajin dalam melakukan 

apapun, telaten dalam 

melakukan apapun, teliti, dll 

Perempuan 19 

Penyabar, penyayang, 

lembut, kalem, sopan, 

berani, emosional, 

bekerja keras, bersih, dll 

Rajin bersih-bersih, pintar 

memasak, suka dengan 

anak-anak, suka membantu, 

rajin dalam melakukan 

apapun, telaten dalam 

melakukan apapun, teliti, dll 

Perempuan 22 Emosional Sabar, rajin 

Perempuan 20 tahun 
Sabar, perhatian, 

sensitif, manja, clingy 

Pintar memasak, suka 

kepada anak, perhatian, 

sabar, pengertian 

Perempuan 21 Cantik Pinter dandan 

Laki-laki 19 
anggun, teliti, baik 

daoam bertutur 

lembut, bisa masak, pintar 

menjaga diri 

Perempuan 18 
Cantik, bawel, shopping, 

gosip 

Baik, sabar, cantik, ga 

sombong, body goals 

Laki-laki 20 

Sabar Cerewet Perhatian 

Perasaan Cantik Lembut 

Diet Gemuk Feminim 

Cheerful Hawa Ibu 

Moody Tangguh 

Rambut panjang, sabar, 

pengertian, Bisa memasak, 

cerdas, tinggi cukup, 

langsing, teliti, anggun, dll 

Perempuan 19 

sabar, rentan disakiti 

namun bisa 

menyesuaikan, jago 

bohong 

sayang anak, independen, 

bisa membagi waktu, bisa 

me-manange uang, jujur 
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Laki-laki 21 

Emotional,egois, aneh, 

ingin 

dimengerti,menyenangk

an, suka menuduh dan 

membentak , sensitif, 

negative thinking, tidak 

mau memandang dari 

sisi positif orang lain, 

ingin dianggap selalu 

benar, pendendam 

Punya hati yg baik, dewasa, 

mau saling bertukar pikiran, 

lembut hati, kalem, sopan, 

tidak ngomong kasar, mau 

menerima masukkan org 

lain, yg paling penting 

percaya pada Tuhan dan 

mengandalkannya, mau 

diajak diskusi dan menerima 

saran dari orang lain secara 

dewasa 

Perempuan 21 

Sabar, penyayang, 

kadang sedikit 

emosional dan kekanak-

kanakan, kadang lebih 

berpikir dewasa daripada 

laki-laki, setiap 

perempuan pasti punya 

sisi keibuan 

Sabar, penyayang,setia, 

sayang orang tua,beriman 

Perempuan 22 
Gampang sedih,suka 

mendem perasaan,sabar 

Suka mengerjakan 

pekerjaan rumah 

Laki-laki 20 tahum 

Cerewet, baperan, 

nafsuan, suka makan, 

sensitif 

Pengertian, ramah, sopan 

santun, rajin ibadah, baik 

dengan kedua ortunya 

Perempuan 21 

Cantik, sabar, 

penyanyang, keibuan, 

pintar, sering 

menggunakan perasaan, 

ramah, mengayomi 

Bisa dandan, suka anak 

kecil, bisa masak, kalo 

ngomong lemah lembut, 

bisa ngurus rumah 

Perempuan 21 tahun 

Kuat, tangguh, rela 

berkorban, multitasking, 

berani, cantik 

Cepat tanggap akan segala 

hal 

Perempuan 20 Rasional, perasa, sabar 
Keibuan, bisa masak, bisa 

mengurus rumah, pintar 

Laki-laki 20 Unik Sepadan 

Perempuan 21 

Tangguh, moody, rajin, 

suka make up, suka 

gosip, terkadang sensitif 

Cantik secara fisik dan hati, 

rohani, dewasa 

Perempuan 20 

Sabar, penyayang, 

emosional, helpful, 

pintar, rajin, rapi, baik, 

Penyayang, suka anak2, 

rapi, pintar masak, baik, 

sabar, setia 
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suka membantu, tegas, 

lemah lembut, kuat, setia 

Perempuan 19 
sensitif, penakut, minta 

dihargai 

mandiri, bisa mengurus diri 

sndiri yg pertama baru 

keluarga 

Perempuan 22 

Anggun, ngakunya 

mendukung feminisme 

tapi masih minta 

didahuluin dan 

bergantung sama pria, 

labil, kadang 

overthinking, gengsian, 

merasa selalu benar 

Pendidikan tinggi, anggun, 

mau mengakui kesalahan, 

mandiri, gak labil, punya 

pendirian 

Laki-laki 21 sabar pintar meengaji 

Perempuan 19 

emotional, tekun, 

penyayang, penggosip, 

menyelesaikan masalah 

dengan bercerita, 

pendengar 

prestasinya bagus, bisa 

mengurus pekerjaan rumah, 

pintar dandan, bijaksana, 

pendengar yg baik, 

penyabar, penyayang 

Laki-laki 20 

Cerewet, lembut, manja, 

penyanyang, pembuat 

khilaf 

Cantik, tinggi, putih, pintar 

memasak, pintar mengatur 

keuangan, pintar mencari 

uang, setia, suka anak-anak 

dan suka buat anak 

wkwkwk 

Perempuan 22 

Cerewet, bawel, manja, 

penyayang, moody, 

lemah lembut, 

Keibuan, murah senyum, 

pintar urus anak, 

penyayang, gak suka marah, 

penuh kasih sayang, ceria, 

pintar masak, pintar 

menjaga diri, pintar urus 

rumah, gak ribet. 

Laki-laki 18 Anggun, super, kuat 

Pintar masak, penyayang, 

menerima kelebihan dan 

kekurangan 

Perempuan 20 

sabar, pengertian, 

sensitif, bawel, 

penyayang, moody 

pintar masak, pintar dalam 

hal pendidikan, mampu 

membagi waktu. 
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Perempuan 21 

sabar, penyayang, 

mengalah, baperan, 

mandiri, tanggung 

sayang anak, bisa masak 

Perempuan 21 
Penyayang, khawatiran, 

mendukung, dll 

Multifungsi, bijaksana, 

pintar, tegas 

Perempuan 21 
Cantik, penyayang, 

moody, menggairahkan 
Pintar, mandiri 

Perempuan 18 tahun 
Baperan,perhatian, 

cantik, lembut, perasa 

Bisa jadi penengah, suka 

anak anak. 

Perempuan 21 
Moody, perfectionist, 

energic 

Pintar, mampu 

menempatkan diri 

Laki-laki 22 

Manis, 

bertanggungjawab, 

sabar, cantik, gokil, 

susah dimengerti 

kadang. 

Baik, manis, keibuan, jago 

masak , rambut hitam, tidak 

neko neko, sayang anak, 

cantik. 

Perempuan 19 tahun 

cantik, lemah lembut, 

penuh kasih sayang, 

emosional, lucu, ceroboh 

bisa mencari uang sendiri, 

tidak bergantung pada laki-

laki (mandiri), pintar 

memasak, pintar beberes 

rumah 

Perempuan 21 

emosional, baper, like an 

bipolar ? . sometimes 

loves you so much 

sometimes trying to kill 

you as soon as posible 

pinter, cantik , ramah, 

meyayangi sesama 

Perempuan 21 Sabar, cantik, sensitif Pintar, penyayang, perhatian 

Perempuan 20 tahun 

Calon ibu, penyabar, 

kasih sepanjang masa, 

pengertian, emosional, 

susah di tebak, calon 

pekerja, calon istri, 

pengurus urusan rumah 

tangga, strong. 

Penyayang, pekerja keras, 

pantang menyerah, bisa 

masak, bisa ngurus urusan 

rumah dan anak, bisa peka 

terhadap situasi, bisa 

mengontrol emosi/amarah, 

penuh kasih dan perhatian 

Laki-laki 21 Emosional , moody 
Pintar masak , suka anak 

anak 

Perempuan 20 

Lemah lembut, 

berperasaan, 

penyanyang, pemikir 

Sayang keluarga, peduli 

sana keluarga, pinter masak, 

pintar, berprestasi, 

berpengetahuan luas, cantik, 

ceria 
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Perempuan 18 

cantik, baik, penyayang, 

lemah lembut, tulus, 

hero 

bertanggungjawab, sayang 

anak-anak, rajin, orang yang 

sabar 

Laki-laki 19 tahun 

Cantik, penyabar, 

penyayang, moody, 

rapih 

Pintar akademik dan non 

akademik, bisa ngurus 

rumah 

Perempuan 20 

Mengutamakan 

perasaan, sensitif, 

emosional, mudah 

tersentuh, lemah lembut, 

biasa dipandang sebelah 

mata oleh pria, dianggap 

tidak mampu 

Harus bisa masak, 

mengurus keperluan rumah, 

membereskan murah, suka 

pada anak-anak 

Laki-laki 21 

Cerewet, centil, brisik, 

manja, galak, caper, 

baik, penyayang, cantik 

atau jelek 

Pinter masak, ngertiin 

cowoknya, ndak suka 

marah" 

Perempuan 19 moody 
pintar masak, suka anak-

anak, feminim, baik hatinya 

Laki-laki 19 
Mood swing, cuek, 

penyayang 

Pintar, suka anak anak, 

ramah, bisa bela diri 

Perempuan 20 tahun 
Emosional, lembut, 

penyayang 

Pintar, bisa masak, suka 

bekerja, bisa mengurus anak 

Perempuan 20 

Cantik, kreatif, pintar, 

manis, solehan, 

emosional, pms, 

fashionable, keibuan, 

ibu, penyayang, cerewet, 

idealis, mandiri, manja, 

rapi, bersih 

Cerdas, open minded, 

kreatif, bebas, inner beauty, 

sopan, soleha, 

berpengetahuan luas, supel, 

gaul, ramah, tenang, 

fashionable 

Perempuan 20tahun 
Tulus, pemikir, moody, 

emosional, 

Pintar, baik, tulus, 

penyayang, bisa masak, 

suka menolong, tidak gensi, 

Perempuan 21 Tahun 
kuat, tegar, sensitif, 

sabar, penyayang. 

wanita yang mampu 

menahan emosinya, wanita 

yang dewasa dalam berfikir 

maupun berperilaku, wanita 

yang mandiri, wanita yang 

sabar 

Laki-laki 21 Tahun 

Tidak mau kalah dan 

tidak ingin 

diperdebatkan 

Sayang suami, sayang anak, 

sayang mertua dan 

pengertian 
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Perempuan 21 

Hebat, moody, sabar, 

penyayang, tegar, 

bijaksana, setia, 

pendengar yang baik, 

baper, cerewet, sensitif 

Berpendidikan, pintar 

masak, pintar membagi 

waktu, bekerja, pintar 

mengatur keuangan, 

dewasa, sayang keluarga 

Laki-laki 18 
Cantik, emosional, halu, 

lembut 
Pintar, penurut, setia 

Perempuan 17 

Peka, penyayang, 

lembut, merepotkan, 

kepo 

Pintar masak, sabar, 

penyayang, baik, jujur, 

bijak, mandiri 

Perempuan 19tahun 

sabar tp terkadang 

emosional bgt pd situasi 

ttentu, penyanyang, lbh 

jujur, hedon, suka yg 

lucu2 

pintar masak, suka anak2, 

pintar bergaul, prestasi 

bagus 

Perempuan 20 

menggunakan perasaan, 

sistematis, tertata, 

fleksibel, punya 

keinginan yg besar. 

dapat menjadi perempuan 

yg fleksibel (menjadi 

seorang ibu maupun ayah 

bagi anak dan keluarganya 

bisa) dalam hal apapun. 

Perempuan 18 

Moody an, baper an, 

nangis, sabar banget, 

setia , ga tegaan 

Bisa masak, halus, lemah 

lembut, strong, independent, 

mandiri, can live without 

others i mean a guy 

Perempuan 20 

Emosional, manja, 

penyayang, kuat, 

mandiri 

Mengerti, selalu tersenyum, 

pintar masak, bisa bahagiain 

suami 

Laki-laki 21 
Tegar, sok kuat, rapuh, 

ngeselin,baik dan cantik 

Setia, baik, sayang keluarga 

dan inget tuhan 

Laki-laki 21 

Manja, penyayang, 

emosional, suka 

ngambek, pemalas, 

penakut, mudah panik, 

lemah, maunya selalu 

benar, munafik, jaim, 

ribet, maunya 

diperhatiin 

Pintar masak, intelektual 

tinggi, perhatian, suka anak 

kecil, suka bermasyarakat, 

bisa mengatur waktu, 

mandiri 

Perempuan 19 tahun Cantik, lembut, sabar 

Pinter, tanggung jawab, 

cantik, sabar. Intinya yg 

mencapai aktualisasi diri 
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Perempuan 19 

Loving us 

unconditionally, kind, 

sensitive 

Dewasa, sabar, peka 

Perempuan 21 

Sabar, susah di tebak 

mau nya, mood nya 

gampang berubah, 

cerewet 

Multi talent, multi tasking, 

perhatian, kalem, sopan, 

pandai 

Perempuan 21 

baperan, motherly, 

cerewet, imut, gaje, suka 

dgn hal" yg romantis 

Pitar, good time-

management, multi-tasking, 

punya pendirian yg kuat, 

mandiri 

Perempuan 20 tahun 

emosional, selalu 

melibatkan perasaan, 

penyang, dsb 

bisa menjadi ibu rumah 

tangga yang baik, mandiri, 

bisa mengurus keluarga, 

bisa bekerja 

Perempuan 19 th 

Baperan, penyayang, 

perhitungan, labil, 

emosional, 

menyebalkan, ribet, 

peduli, hangat 

Suka anak anak, suka bawel 

Perempuan 19 

Sabar, multitasking, 

mood swinger, pintar, 

sensitif, penyayang 

Bisa masak dan hasilnya 

enak, bisa urus anak, bisa 

antar jemput anak, tidak 

meninggalkan anak pada 

pembantu. 

Perempuan 19 

Cantik, sabar, 

penyanyang, halus, 

memperhatikan 

penampilan, ribet, 

cerewet, susah 

dimengerti, moody, suka 

merasakan jatuh cinta, 

baperan 

Cantik, badan ideal, hati 

ideal, penyayang, saabar, 

bisa masak, lembut hatinya, 

suka anak-anak, ga manja, 

dewasa, berfikir positif, 

pintar di segala bidang 

rumah tangga maupun luar 

rumah tangga 

Perempuan 20 

lembut , halus , 

tanggung jawab , 

disiplin 

multi tasking , tidak 

bergantung pada laki2 dan 

berprinsip 

Perempuan 26 

badanya besar , 

berkacamata besar , 

mukanya boros , 19 like 

26 , bacotnya besar 

badanya kurus , penyabar , 

penurut , tidak begajulan , 

badanya langsing , tinggi 
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Laki-laki 21 Mood swing 

Sholehah, pintar 

memanagemen uang, pintar 

masak, pintar mengurus 

rumah, suka anak - anak 

Perempuan 21 
Lembut, Sabar, Indah, 

Penyayang, Cantik 

Suka belajar, suka 

menabung, suka bergaya 

Laki-laki 19 
Kalem, lemah lembut, 

sabar 

Pintar mengurus anak, 

perhatian, sabar, baik hati, 

bawel. 

Perempuan 20 Perasa, multitasking Pintar membagi waktu 

Perempuan 19th 
Sabar, cantik, peduli, 

perhatian 

Bisa mengerjakan pekerjaan 

rumah + memasak, pandai 

berkomunikasi 

Laki-laki 21 

Banyak omong, 

lumbung nafsu, bawel, 

munafik 

Pemikiran luas, rajin, badan 

bohay, tidak ribet 

Perempuan 18 tahun 

Wanita itu lembut, 

sabar, bijak, penyayang, 

perhatian, manis, ramah 

sm semua orang, 

baperan, agak sensitif, 

bs memberikan arahan 

yang baik atau buruk, 

rajin (dlm hal beres2 tp 

gak semuanya sih), 

mudah memahami orang 

lain, terkadang keluar 

galaknya. 

Wanita ideal itu bukan 

hanya cantik di luar saja 

atau penampilan semata. 

Wanita yang ideal itu harus 

bisa mengendalikan emosi 

ketika sedang ada masalah, 

bisa menuntun anak-

anaknya kelak, bisa 

mengerti kondisi dan situasi 

lingkungan sekitar, bisa 

mengendalikan hati dan 

pikirannya (ngga suka gosip 

sana sini), bisa membaur 

dengan orang lain, bisa 

melakukan pekerjaan wanita 

tentunya (masak, nyuci, 

ngurus anak, dkk), tutur 

katanya lembut atau terjaga 

dan bs mengatur cara bicara 

tergantung dgn siapa dia 

berhadapan, bisa jd 

penerang diantara 

kegelapan, bisa melakukan 

tanggung jawab sebagai 

wanita dgn baik, cantik juga 

boleh tp tetap sewajarnya 
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(memperhatikan penampilan 

tp masih batas wajar aja). 

Laki-laki 20 

wanita itu kadang 

emosionalnya tidak 

terkendali tapi pnya sifat 

sabar dan penyayang yg 

berbeda dari pria dan 

wanita itu terkesan 

lembut walau tidak 

semua tapi rata2 

memiliki sifat seperti itu. 

bisa memasak tidak harus 

hebat , dapat mengasuh 

anak dan cerdas dalam 

memilih sesuatu serta dapat 

membantu keluarga juga. 

Mandiri dan punya sikap yg 

baik. 

Perempuan 20 Baperan, kuat. 
Suka laperan, suka baperan, 

suka ngodein, bisa masak. 

Laki-laki 19 

Penyabar,penyayang, 

pemberi support, 

pengasih, sayang anak 

Pintar masak, bisa 

mengerjakan pekerjaan 

rumah, penyayang, pemberi 

support, indah dipandang, 

ibuable 

Laki-laki 21 

Multitasking, 

mementingkan perasaan, 

materialis (bisa karena 

kebutuhan/hedon), 

mementingkan 

penampilan 

Pendidik yang berkualitas 

bagi anak, disiplin, pintar 

mengatur uang, rohaniawan, 

pintar, cerdas secara emosi 

dan inteligensi 

Perempuan 20 

Pengertian, sabar, emosi 

sering berubah2, tegar, 

kuat 

Bisa bersih2 rumah, nyuci 

baiu, nyetrika baju, masak 

sederhana, bisa ngurus 

keluarga 

Perempuan 20 
Lembut, sensitif, 

gampang baper, mandiri 

Pinter masak, ngemong, 

rajin, bisa semua kerjaan 

rumah, teliti, nggak jorok 

Perempuan 22 
lembut, baik hati, tulus, 

setia, berdedikasi 

cerdas, pintar membawa 

diri, pintar mengatur rumah 

tangga 

Perempuan 20 tahun 

Kuat, lebih 

menggunakan perasaan, 

penyayang, kalem, 

murah senyum, ramah 

Kalem, cerdas, penyayang, 

murah senyum, tidak pernah 

berkata kasar 

Laki-laki 21 

Sulit dimengerti, jual 

mahal, pemilih, 

penimbang, emosian 

Smart, humble, easy going, 

setia 
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Perempuan 20 tahun 

Dewasa, berani 

mengambil keputusan, 

mandiri, emosional, 

sabar, tangguh 

Keibuan, sosok yang ramah, 

tegas tapi tidak keras 

Perempuan 19 tahun 

Mandiri, kuat, 

penyayang, baperan, 

mudah percaya, setia 

Suka anak anak, setia, tubuh 

ideal, sabar 

Laki-laki 21 
Seksi, lembut, cerewet, 

cengeng 

Rambut panjang, bisa 

masak, bisa ngurus anak 

Laki-laki 22 heart > logic 

ideal : loving, caring, 

intelek, gak ngumbar aurat, 

bisa jaga kebersihan diri & 

lingkungan, dandan 

secukupnya, mudeng 

agama, sukanya sama 

cowok, bisa masak, support 

lakinya 

Perempuan 20 

Sensitif, penyayang, 

sabar, emosional, 

baperan, lemah lembut 

Suka anak-anak, pintar 

masak, bisa ngurus rumah, 

mandiri, baik hati, lemah 

lembut, tegar, tegas 

Laki-laki 20 Jahat pecundang Nurut sama cowok 

Perempuan 20 
Sensitif, sabar, 

pengertian 

rambut panjang, pintar 

masak, suka ngurus anak, 

berpengetahuan luas 

Perempuan 19 
sabar, pengertian, 

mandiri 
mandiri 

Perempuan 21 Penyayang ambisius Kaya dan pintar segala hal 

Perempuan 20 
Perasa, penyayang, 

multitasking 
Penyayang yang pintar 

Perempuan 21 Anggun suka yg perfect Wanita karir bisa masak 

Perempuan 20 
Peka, sensitif, mudah 

menangis 
Bisa beres beres rumah 

Perempuan 20 tahun 

Suka bergosip , 

penyayang , baik hati , 

suka memerintah , 

berdandan 

Pintar cari uang , mandiri 



164 

 

Perempuan 20 

Cerdas, cantik, baik, 

sabar, penyayang, sopan, 

lembut, unik, peka, 

mandiri, punya banyak 

teman, mengagumkan, 

sempurna 

Pintar dadan, bisa masak, 

suka sama laki-laki, menjadi 

ibu rumah tangga yang baik, 

mampu bersosialisasi, 

mandiri, wanita yang bisa 

mengerjakan dua sampai 

tiga hal dalam waktu yang 

bersamaan 

Perempuan 21 tahun 

Lembut 

Telaten 

Sensitif 

Anggun 

Berhias dan berias 

Sabar 

Gosip 

Cerewet 

Ingin selalu didengar 

Pengertian 

Penyayang 

Ribet 

Sabar 

Pengertian 

Cerdas dan berwawasan 

luas 

Pintar masak 

Pintar menjahit 

Pintar bergaul 

Dapat mengurus anak dan 

pasangan dengan penuh 

kasih sayang 

Dapat menjadi sahabat,guru, 

pemberi semangat yang baik 

untuk pasangan dan anak 

Ulet 

Dependent 

Menerima keadaan saat 

susah tapi ga berarti diem 

aja tetap berusaha cari jalan 

keluar 

Perempuan 21 utusan Tuhan bisa membawa diri 

Perempuan 20 
Sabar, penyayang, 

ramah, rajin 

Pintar masak, pintar jahit, 

cantik, pintar dalam 

mengurus rumah tangga 

juga anak 

Perempuan 21 

Keibuan,dewasa,pintar 

masak,multitasking,kem

ayu,tukang 

gosip,rempong,cerewet,e

kspresif,shopping 

holic,lebay,mengalah,em

osional, 

Pengertian,keibuan, pintar 

mengambil keputusan, 

mandiri, langsing, montok, 

semok, 

Perempuan 24 
Lemah lembut, mandiri, 

wanita semakin di depan 
Intelek, mandiri, profesional 
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Perempuan 19 tahun 

Sabar, penyayang, 

emosional, setia, suka 

mengalah, rela 

berkorban, tulus, ikhlas, 

sederhana, apa adanya, 

cantik, manis, anggun, 

rajin, penurut, perhatian, 

peka, perasaan, sensitif, 

peka, lucu. 

Pintar masak, suka anak-

anak, pintar dandan, pintar 

cuci baju, pintar cuci piring, 

rajin, rajin bersih-bersih 

rumah, dapat menjadi 

penopang yang baik, pintar 

mengajar dan mendidik 

anak dengan baik. 

Perempuan 19 wanita itu kuat tegar menghadapi apapun 

Perempuan 19 Lemah lembut 
Pintar memasak, dekat 

dengan anak anak 

Laki-laki 19 Cantik Jujur 

Perempuan 19 

Luar biasa, mandiri, 

kuat, cengeng, manja, 

berharga 

Penyayang, perhatian, 

menyenangkan, sabar 

Perempuan 20 

Baik, lemah lembut, 

tulus, perasa, 

penyayang, baper, 

emosinan, jutek, gengsi 

Suka anak anak, banyak 

senyum, ramah 

Laki-laki 20 
Cantik, imut, lemah 

lembut 

Rajin, taat suami dan taat 

agama, pandai bersyukur 

Perempuan 21 
Baik, ramah, dewasa, 

pendiam, moody, boros 

Yang cara berpikirnya 

dewasa, pengertian, religius, 

sabar 

Perempuan 20 tahun Penyayang, setia, sabar Suka anak-anak, 

Perempuan 20 tahun 

Pengertian, sensitif, 

penyayang, setia, sabar, 

peka, tegas, disiplin, 

mudah terpengaruh 

Suka dengan anak-anak, 

pandai mengurus urusan 

rumah tangga, tegas dalam 

menerapkan prinsip 

Perempuan 20 tahun Cantik, sensitif, ribet 

Pandai, rapi, menyukai 

kebersihan, sabar, pintar 

masak, kreatif, pintar 

dandan, pandai mencari 

uang 

Perempuan 17 

Ganas kalo lagi M 

semua pasti kena marah 

, kadang judes sama 

orang yang baru kenal , 

kalo sdh sayang sama 

seseorang pasti bakal 

setia , kadang baperan 

Bisa melakukan segala hal 

pekerjaan rumah / luar , 

disiplin , bangun tidak siang 

, bisa mengasuk anak kecil , 

dll 
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Perempuan 20 
Emosional, lembut, 

sensitif, cantik 

Pintar masak, bisa ngurus 

anak+suami, tahu batas diri 

(bisa jaga diri) 

Perempuan 19 

Moody, sensitive, 

perasa, sabar, tegas, 

rajin, remainder 

Kritis, rajin, ulet, hidup 

sehat 

Perempuan 19 

keibuan, cinta, sensitif, 

penyayang, cerewet, 

sabar, 

suka anak-anak, 

Perempuan 19 Sabar dan perasa 
Cerewet, suka fashion, suka 

makeup, dll 

Perempuan 20 
Emosional, penyayang, 

sabar 
Cerdas, rapi bersih 

Perempuan 19 

Sensitif, mudah baper, 

lembut, gemulai, sabar, 

perhatian, peka 

Bisa bertahan walaupun 

sendiri, lemah tpi bisa 

membantu sekitar, cerdas, 

peduli terhadap 

lingkungannya 

Perempuan 19 tahun 
Baik, penyayang, 

emosional, cerewet 

Cantik, tinggi, cerdas, 

penyayang 

Laki-laki 23 
Sensitif, penyayang, 

bawel 

Periang, sehat, pandai, 

bijaksana 

Perempuan 20th 
Anggun, cantik, cerdas, 

penyayang 

Cerdas, menjaga dirinya, 

pintar mengelola keuangan, 

bersosialisasi dengan baik, 

tahu aturan dan norma, 

penyayang, tidak pilih 

kasih, suka membantu 

sesama, pintar 

mengkondisikan perasaan 

maupun logika 

Perempuan 23 Mandiri, lembut, sabar Pintar, mandiri, penyayang 

Perempuan 21 

Kuat, sabar, tekun, teliti, 

penyayang, emosional, 

rapuh, lemah lembut, 

anggun, cantik, 

Tidak egois, bisa masak, 

bisa bebenah, tidak 

menuntut, pintar, jiwa sosial 

tinggi, keibuan, 

Perempuan 19 
Ribet, cantik, make-up, 

cabe 

Sabar, pengertian, 

penyayang, pintar 

Laki-laki 23 
Penyayang, sabar, teliti, 

lucu, baper 

Beriman, perhatian, pintar, 

sabar 
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Laki-laki 21 
centil narsis penyayang 

lemah lembut 

merawat anak anak 

mendidik anak anak setia 

merawat diri sendiri 

Laki-laki 23 
Perhatian, egois,iri 

hati,cantik. 

Pintar bagi waktu,pintar 

bersosial, pintar 

berpenampilan,suka pada 

laki-laki 

Perempuan 20 

Cantik, inner beauty, 

cerdas, emosional, 

dandan, alis, sabar, 

pemaaf, 'ngemong' 

Pintar, keibuan, tidak harus 

pintar masak yg penting 

PENGERTIAN, bisa 

tanggung jawab, punya 

penghasilan sendiri 

Laki-laki 19th 
Mudah tersentuh, 

sensitif, penyayang 
Keibuan, penyabar, kemayu 

Perempuan 21 

Keibuan, lembut, 

penyabar, pintar, 

penyayang, 

multitasking, kuat, 

mandiri 

Pintar membagi waktu, 

keibuan, penyabar, mandiri 

Laki-laki 21 

Tidak bisa ditebak, suka 

bertele-tele, tidak to the 

point, suka marah, egois, 

tidak mau mengalah. 

Penyayang, pemaaf, 

pengertian, baik hati 

Baik hati, bisa mengalah, 

tidak egois, membantu 

psangan, menerima apa 

adanya 

Perempuan 29th Emosional Sabar 

Laki-laki 23 

wanita yang paling dapat 

mengerjakan banyak hal 

dalam satu kegiatan 

taat beribadah dan solehah 

Laki-laki 20 

Sabar, penyayang, 

kadang ngga merasa 

kalo ditungguin, nyuruh 

jemput sana sini 

Pinter masak, tau cara didik 

anak, ngga sosmed an 

Perempuan 14 
Baperan, kuat, sabar, 

pantang menyerah 

Bisa nyanyi, pintar 

berolahraga, rajin 

Perempuan 20 

penuh cinta perhatian 

multi-tasker independent 

dapat menggantikan 

peran pria 

pintar memasak pintar 

mengurus rumah tangga 

pintar memanage segala hal 
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Laki-laki 28 

care, sabar, cantik, 

emosional, moody, 

susah dimengerti 

keibuan, sabar, lembut, 

penyayang, rapi, hemat, 

pintar menabung, pintar 

memasak, meladeni, rumah, 

pemaaf, cantik, suka anak 

anak, care. 

Perempuan 16 Penyabar Mahir berkomunikasi 

Perempuan 21 

Sabar, lemah lembut, 

kuat, tegar, penyayang, 

manja, mandiri, 

emosional, humoris, 

mengayomi 

Suka anak2, pintar masak, 

pintar mengurus rumah, 

teliti, penyabar, penuh 

kasih, pintar merawat diri 

Laki-laki 24 
Supel, indecisive, 

lambat, perasa, paradoks 

Dewasa, cerdas, keibuan, 

peka, modis, lembut, 

tangguh 

Perempuan 20 

Rempong, tangguh, 

serba salah, emosional, 

cantik, banyak tekanan, 

keren, lipstick, uang, 

belanja, anak, susu, 

banyak tuntutan, 

pejuang, harus bisa 

masak, harus sempurna 

Bisa masak, bisa makeup, 

bisa mendukung 

pasangannya, penyayang, 

lembut, kuat, pintar, bisa 

cari uang sendiri 

Laki-laki 25 
Misteri, mandiri, cantik, 

pembohong 
Mandiri, bisa jaga emosi 

Perempuan 20 

Sabar, setia, kuat, 

emosional, pengertian, 

mudah terluka, mudah 

bangkit dari kesedihan, 

tanggung jawab, rapi 

Wanita ideal adalah wanita 

yg dengan setia 

mendampingi suami dalam 

keadaan sehat maupun 

susah, bahagia maupun 

sedih, dapat mengayomi 

anak - anak, selalu kuat 

dalam berbagai hal diluar 

dugaan, mampu membantu 

suami dalam membimbing 

rumah tangga, punya 

pekerjaan, perhatian dan 

menyayangi keluarga 

Perempuan 20 

Sabar, pake perasaan, 

emosional, moody, 

penyayang, manja 

Suka anak2, pinter masak, 

sabar, penyayang, kuat, 

badannya bagus, ndk 
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gampangan, tau diri, bisa 

memanage smua dgn baik 

Perempuan 21 
Penyayang, multitasker, 

pekerja keras 

Bisa masak, suka anak, 

multitasker, pekerja keras, 

cerdas, tegas 

Laki-laki 23 

Unik, setiap wanita 

punya keunikan sendiri 

yg jadi ciri khas masing 

masing. Kematangan 

berfikir, ribet dandan, 

sensitif perasaannya 

salah dikit jadi panjang 

urusan. Wanita itu 

misterius. Kurang bisa 

ungkapin apa yg dia 

mau. Perhatian , cepet 

cemburu . Mandiri. 

Bisa memahami kesibukan 

pasangan. Mau belajar jadi 

yg lebih baik, belajar sabar. 

Menerima kritikan. Gak 

boros bisa atur uang. Ulet 

mau kerja apa aja gamalu, 

ga cuma duduk doang diem 

dirumah. Sabar. Manja. 

Lucu. Ga egois, mau minta 

maaf duluan 

Laki-laki 20 
Egois, perhatian, peka, 

rumit 
Lebih kreatif, lebih rajin 

Laki-laki 21 Mood mudah berubah Sabar, pengertian, cantik 

Perempuan 23 

Sabar，penyayang, 

moody, dewasa, kuat, 

tegar 

Pintar masak, bisa bekerja, 

suka anak - anak, tidak 

manja 

Perempuan 22 

Wanita itu ingin 

dimengerti, wanita ga 

suka dikasarin 

Penyayang,wanita itu juga 

hrs bisa jadi pemimpin, 

wanita jg harus serba bisa 

Laki-laki 22 selalu benar suka binatang. suka laki laki 

Perempuan 21 

penyayang, 

penggembira, pelit, 

penyabar, perhatian, 

pembohong kadang2 

Baik, cantik, suka 

nyenengin orang, supel, 

semok, rajin ibadah, ga 

boros, pinter ngurus anak , 

pinter ngurus rumah, suka 

anak2, sayang orang tua , 

sayang temen2 , itu semua 

ada di aku hehehe 

Perempuan 19 tahun 
Sabar, penuh Cinta, 

selalu pakai perasaan, 

Pintar, suka masak, bisa 

menjadi contoh anaknya 
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Perempuan 20 

Ibu, rambut panjang, 

haid, heels, gaun, rok, 

feminim, anggun, lemah 

lembut, penyayang, plin 

plan, emosional 

Keibuan, pintar masak, 

sabar, sayang 

anak+suami+keluarga, 

dapat mengurus rumah 

tangga dengan baik, serba 

bisa, multi talenta 

Perempuan 22 

Penyayang, sabar, 

nerima apa adanya, labil, 

kurang teliti, 

perfectionis. 

Pintar masak, sayang anak-

anak, sabar, peduli sesama 

Laki-laki 21 Peka, hangat 

Pintar masak, suka anak-

anak dan bisa momongnya, 

cerdas dan mandiri, bisa 

menjaga ucapannya, bisa 

membela diri, pintar 

memahami konteks 

Perempuan 23 

Sabar, perhatian, 

penyayang, emosional, 

kuat, tabah, mandiri, 

multitasker 

Sabar, cerdas, tidak kenal 

lelah 

Perempuan 20 

sensitif, ramah, ceria, 

cantik, ribet, ingin 

dimengerti, penurut, 

sabar, pemaaf, 

penyayang 

pintar, cerdas, mampu 

bersosialisasi, ceria, ramah, 

penyanyang anak-anak, 

pinter masak, mau 

mengurus pekerjaan rumah, 

pintar membagi waktu, 

humoris, dekat dengan 

Allah, sayang sama orang 

tua dan keluarga 

Perempuan 20 

emosional, sensitif, 

gosip, drama, diet, make 

up, modis, PMS 

pintar masak, rajin, rapih, 

pintar bagi waktu, telaten, 

teliti, cerewet, ribet 

Perempuan 19 Sabar, emosional 

Ramah, sopan, beretika, 

santun, cerdas, aktif, 

mandiri 

Perempuan 21 

sabar, penyayang, 

nangisan, cemburuan, 

cantik, seksi, emosional, 

wanita selalu benar 

wkwk 

tinggi, rambut panjang, ga 

suka ribet, takut anjing, 

susah berpikir positif wkwk 
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Laki-laki 20 

Wanita itu special. 

Istimewa. Lucu. 

Gemesin 

Penyabar, Pintar, Cantik, 

Apa adanya, Lucu, Mau 

menerima kekurangan 

pasangan nya 

Laki-laki 21 selalu benar 
Menjadi ibu yang baik 

untuk anak-anaknya kelak 

Perempuan 2p 
Wanita itu ribet, suka 

moody 

Wanita ideal adalah wanita 

yang penuh kasih sayang 

dan penyabar 

Perempuan 21 
Sabar,perhatian,penyaya

ng, sensi, melow 

Suka anak, pinter masak, 

pinter ngatur keuangan 

Laki-laki 21 

Manja, sabar, suka 

diperhatiin, dewasa, 

suka ngode 

Suka anak kecil, suka 

masak, suka traveling, suka 

belanja, suka makeup 

Laki-laki 20 tahun 
Wanita itu lembut dan 

penuh kasih 
Bibit, bobot, bebet 

Laki-laki 21 

Wanita ituuuuu , ya kaya 

kamu , pasti ramah , 

setia (flexible) , 

penyemburu , galak kalo 

lg M , ada mau , cerewet 

, lembut , matre ( ga 

semua nya) , taat ibadah 

(kalo lg ga M) 

Ideal ? Ga usah pinter 

masak beli aja di warung , 

cukup pintar di ranjang wk 

Perempuan 20 Tahun Emosional, perhatian 

Pintar mengurus rumah 

tangga (sudah termasuk 

pandai memasak, mengurus 

anak dan suami) setia dan 

mampu bertahan dalam 

kondisi apapun 

Perempuan 21 
Sensitif, emosional, 

egois, manja, tegas 

Cerdas, pintar masak, bisa 

menjaga diri, suka anak-

anak 

Laki-laki 21 
indah, lembut, ngeyel, 

ingkar 

sayang keluarga, 

berkepribadian baik, 

konsisten dengan apa yang 

dia omongkan, mau 

mencoba hal baru, tidak 

mudah putus asa 

Laki-laki 23 Susah ditebak 
Mau dan bisa bertahan pada 

pilihan awal 



172 

 

Laki-laki 22 

Lucu terkadang , 

gemesin , pingin bawa 

pulang , jengkelan , 

modyan , ababil 

Pintar ngurus suami dapur 

anak dan lain lain udh ckup 

dan pintar bikin suaminya 

ga bosen liat dia hahaha 

Perempuan 17 tahun 

Emosional, pengertian, 

penyayang, cantik, 

sabar, mandiri, pantang 

menyerah 

suka anak-anak, sayang dan 

hormat pada orang tua nya, 

bisa mengatur emosi nya, 

tidak mudah salah paham 

Perempuan 21 Sabar, lemah lembut, 
Suka anak-anak, suka 

dandan 

Laki-laki 24 Manusia Manusia 

Laki-laki 20 

galak, judes, penyayang, 

pemarah, moody, sayang 

keluarga, tak terduga, 

penuh teka teki, 

pesimistis 

pintar masak, bisa ngurus 

anak, sayang keluarga, 

rambut panjang, seksi, 

semampai, ideal, jago 

diranjang, sabar 

Perempuan 21 

Lemah lembut, elegan, 

emosional, moody, baik, 

sabar, cantik, pintar, 

feminim, perhatian 

Pintar masak, suka anak-

anak, rajin dandan, pintar, 

dewasa 

Perempuan 19 tahun 

sayang anak, baper, 

gampang nangis, 

fashion, gengsi, up to 

date, rapi, sabar, 

menunggu, idaman pria, 

kuat dan cantik 

pinter masak, pinter ngurus 

rumah, rapi, cerewet, 

gengsi, moody, fashionable 

dan baper 

Perempuan 21 tahun 

Sabar , perasa, 

penyayang, tulus, tidak 

neko-neko 

Bisa mengurus anak dengan 

baik, bisa masak 

Perempuan 21 

Emosional, labil, sabar, 

berperasaan, lemah 

lembut, penyayang 

Sabar dalam segala hal 

Perempuan 20 sensitif cerdas 

Perempuan 20 
Sabar, lemah lembut, 

perhatian, baper 

Penyayang, pandai 

mengajar 

Perempuan 20 tahun 

Lembut, ibu, kasih, 

sensitif, sumber 

kehidupan, surga, sabar, 

bawel, teliti, boros, 

hamil, kartini 

Pintar masak, penuh kasih, 

sabar, teliti, rapi, bersih, 

rajin, lihai merawat 

keluarga 

Perempuan 26 
Manja,butuh perhatian, 

mandiri,kuat,hebat 

Patuh sama suami, 

sopan,lembut,cerdas 
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Laki-laki 19 
Penyayang, egois, 

ngeselin, 

Sayang terhadap 

keluarganya, suka anak-

anak, bisa merawat dirinya 

sendiri 

Perempuan 21 indah Ngerti agama 

Laki-laki 22 
Feminim, cantik , 

dandan, dll 

Independent, mandiri, pintar 

dalam segala hal, pengertian 

Perempuan 19 tahun 

Sabar, kuat, penyayang, 

lembut, tangguh, 

rempong, teliti, 

emosional, pemelihara, 

hangat, rapuh, santun, 

dan hebat 

Cerdas, santun, berhati 

lembut, berwawasan luas, 

mampu menghandle tugas 

rumah, tetap tersenyum 

dalam kondisi apapun, tidak 

kaku, tangguh dalam 

keadaan apapun, selalu 

sabar, dan menyayangi 

keluarga 

Laki-laki 21 

Sabar, cantik, pasangan 

yang sepadan bagi pria, 

moody, penyayang 

Pintar, penyayang, sabar, 

dapat memahami pria, 

pekerja keras 

Perempuan 20 tahun 

Peka, rajin, kuat, 

cerewet, perhatian, 

perasa 

mandiri, berilmu 

pengetahuan luas, asik 

diajak ngobrol, supel, murah 

senyum dan murah hati, 

sabar, humoris 

Perempuan 20 th Lembut, sabar Pandai menyesuaikan diri 

Perempuan 21 

sabar, penyayang, 

pemaaf, tidak tegaan, 

rumpi 

pintar dlm segala hal, 

mandiri, suka anak-anak, 

kuat & tegar 

Perempuan 20 tahun 
Lembut, feminim, open 

minded, perasa, ibu. 

Bisa masak,bisa 

mencuci,suka belanja 

apalagi jika ada diskonan 

Perempuan 21 

lembut, sensitif, gengsi, 

pemalu, jujur, baperan, 

cerewet, penyayang, 

moody, sering 

overthinking, penakut, 

ceria 

pintar masak, langsing, 

tegas, dewasa, bijaksana, 

lembut, punya bakat dan 

kelebihan dlm suatu bidang, 

memiliki jiwa pemimpin, 

yang berkarir 
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Perempuan 19 

Kuat, tabah, sabar, 

mahkota, pilar, 

pahlawan, rumah, tegas, 

pemimpin, misteri 

Dapat menjadi orang tua 

sekaligus sahabat untuk 

anaknya, tidak ingin 

diperlakukan lebih rendah 

daripada suami, 

menyelesaikan 

permasalahan dengan suami 

tanpa cekcok didepan anak 

Laki-laki 21 th 

Lemah lembut, 

emosional, penyayang, 

Galak, cerewet, mudah 

up n down, Nyenengin, 

Pintar masak, Penyayang 

anak2 

Perempuan 

20 tahun 

gapake lebih 

gapake 

kurang. 

Ultahnya 

masih bulan 

desember 

tanggal 16 

nih mb 

Perfect, hebat, kuat 

Bisa masak, bisa urus anak 

sambil kerja, bisa perhatiin 

suami dan anak, bisa 

bimbing anak. Cathalya jg 

istri idaman 😍😍😍 

Laki-laki 21 

Penyayang, sulit 

dimengerti, caring, 

lovely, cantik, sabar 

Pintar masak, bisa 

mengasuh anak 

Laki-laki 20 

Cantik, rapi, suara 

melengking, punya susu, 

punya vagina, pinggul 

semok, kulit mulus, bisa 

mens, bisa hamil, 

pelengkap hidup, punya 

bh, mood"an, cerewet, 

sok jaim, totalitas 

Suka main games, 

mendukung keputusan 

cwok, bisa d ajak 

berdiskusi, cantik, bisa 

masak, bisa ngatur 

pengeluaran, memuaskan 

secara sexual maupun bkan 

sexual, jadi ibu yg baik, bisa 

d ajak kerjasama, pnya otak 

pinter, bisa melengkapi 

kekurangan, tidak telalh 

banyak menuntut, mandiri, 

tidak gampang d rayu/di 

goda, bisa buat nyaman dn 

ga bosen 
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Laki-laki 20 

Labil, egois, moody, 

boros, gengsi, cuek, 

jahat, gak pengertian, 

nyebelin, banyak mau, 

crewet, ganjen, nakal, 

penjilat, kurang ajar, 

sering manfaatin cowo, 

dateng pas butuh tok, 

pemilih, sombong, 

emosian 

Pintar masak, penyayang, 

sabar, penerima, gak macem 

macem, murah senyum, 

pengertian, gemesin, setia, 

romantis, crewet yang 

bermutu, pintar, apa adanya, 

jadi diri sendiri, dewasa 

pemikirannya, pintar 

dandan, tinggi, rambut 

panjang, bisa naik motor, 

mandiri, wangi, 

Perempuan 21 

Cantik, 

lembut,perhatian, penuh 

cinta, 

Bisa semua, mandiri, 

trampil mengurus anak, 

penuh cinta 

Perempuan 21 :) 

Sensitif, tukang gosip, 

lemah kalo disakiti eaaa, 

gampang larut dalam 

perasaan (gak mikir 

pake logika dulu) 

Idealnya sayang anak anak, 

rajin, kalem, tangguh, siap 

jadi ibu rumah tangga, gak 

banyak menye menye alias 

manja 

Perempuan 21 
Cerewet,peka,ribet,tulus,

pinter,serba bisa 

Pintar memanage hati dan 

pikiran 

Laki-laki 20 tahun 
Penyayang, pemaaf, 

galak, reaktif, kuat 

Pekerja keras, pencari 

nafkah, wanita carrer 

Perempuan 20 thn 

Sensitif, lebih sabar 

daripada laki-laki, 

penggosip 

suka makeup, 

memperhatikan penampilan, 

suka barang-barang lucu 

Perempuan 19 
Peka, selalu ingin di 

mengerti 
Penyangan, adil, pintar, 

Perempuan 25 Penyayang Pintar 

Perempuan 23 

moody, baper, 

penyayang, sabar, kecil 

hati, menangis 

suka anak anak, bisa 

membawa diri, bisa masak, 

memilii ide di suatu kondisi 

sempit/ mendesak 

Perempuan 21 

Sabar, penyayang, cuek, 

egois, mau dingertiin, 

emosional, pengertian, 

kreatif 

Pintar masak, suka 

menyanyi, suka anak-anak, 

suka bergaul dengan 

semuanya 

Laki-laki 21 

LEBIH KUAT 

JIWANYA , tpi kadang 

juga lemah. Takut akan 

sesuatu berlebihan 

seperti naek motor 

cerdas 
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sendiri banyak wanita 

takut. 

Perempuan 21 Sabar penyanyang narsis 

Wanita yg mencintai Tuhan, 

cinta keluarga, sopan, sabar, 

setia 

Perempuan 20 
sabar, lembut, mudah 

terbawa perasaan 

mengurus anak, pintar 

memasak, ibu rumah tangga 

Perempuan 29 Emotional, tough, tabah 

Smart, bijak, work life 

balance (keluarga dan 

kerjaan berjalan beriringan) 

Perempuan 18 

tegas, lembut, 

penyayang, kasih 

sayang, merawat, 

anggun, kuat 

Pintar memasak, bisa 

menjahit, bisa mengajari 

anak-anak, bersikap tegas, 

bisa menyapu, mencuci, 

membersihkan rumah, suka 

olahraga, merawat 

tumbuhan, pandai mengatur 

keuangan, bisa melakukan 

hal-hal yang dilakukan pria 

seperti: menyupir 

kendaraan, membenahi alat 

elektronik sederhana di 

rumah (seperti kipas angin) 

Perempuan 20 th 
Sabar , peduli, perhatian, 

perasaan main 

Merawat diri dan 

lingkungan 

Perempuan 21 Cantik 
Pintar, independen, cantik, 

terampil, multitasking 

Perempuan 19 

Sensitif, mengutamakan 

perasaan, multitasking, 

sabar 

Terdidik, asertif, dapat 

merawat diri, multitasking 

Perempuan 19 

Menang sendiri, egois, 

manja, pengen jadi pusat 

perhtian, trlihat 

sempurna d hadapan org 

lain. Suka dipuji., 

penyayang, cemburuan, 

suka fashion. Boros. 

Manis, fsiknya ideal, pntar 

msak, kreatif, sumber uang, 

potensial, penyayang, 

penybr, suka ank kcil, rapih 

bersih sopan. Pintar 

.berpendidikan 

Laki-laki 28 

kalem, egois (kadang²), 

penyayang, pengertian, 

amazing lah ! 

pengertian... (ngerti harus 

gmn) 
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Perempuan 27 
Anggun, feminim, penuh 

kasih 

Wanita yg bs jd dirinya 

sendiri, percaya diri, 

mandiri 

Laki-laki 22 

cantik, menarik, 

emosional, buta-peta, 

objektifikasi tubuh, 

sensitif/ peka, teliti, care, 

setia, hati-hati 

pintar, mandiri, punya visi, 

mengerti sudut pandang 

pasangannya, cantik, tidak 

terlalu kurus, tidak terlalu 

gemuk. 

Laki-laki 22 Begitu indah Pekerja keras 

Laki-laki 22 

Lemah lembut, perasa, 

emosional, egois, sabar, 

penyayang 

Cerdas, cantik, penyayang 

Perempuan 22 

Kuat, penyayang, sabar, 

emosional, cerewet, 

perasa 

Pinter masak, suka anak 

anak, pinter jahit, bisa 

nyetir, penurut, 

Laki-laki 21 Perasa Just be who she is 

Laki-laki 22 Susah ditebak Baik 

Laki-laki 22 
Cantik, penyayang, 

pemalu, sabar 

Rasional, selektif, 

penyayang 

Perempuan 20 
Lemah, Lembut, Halus, 

Sabar, Kuat, Tangguh 

Taat pada orangtua. Baik 

agamanya 

Perempuan 22 Wanita Wanita 

Laki-laki 22 
Kuat, tegar, emosional, 

cuek 
Mandiri 

Perempuan 21 
penyayang, labil, 

emosional 

pintar, cantik, bisa bela diri, 

bisa masak 

Laki-laki 22 
Penyayang, lembut, 

penuh cinta 

Bisa masak, cinta sesama, 

pengertian, penyayang, 

saling melengkapi. 

Laki-laki 22 
Sensitif, thinking over 

everything, teliti 

Mandiri, tidak sering galau, 

teliti 
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Perempuan 19 

Kuat, emosional, kadang 

terlalu cerewet, sensitif, 

seorang ibu, lidahnya 

lebih sensitif jadi kalo 

masak lebih enak, 

penyayang 

Berpendidikan, sopan, bisa 

melakukan beberapa hal 

yang laki-laki biasa lakukan 

(contoh: angkat galon, 

benerin rantai motor, nyuci 

motor sendiri, dsb), tidak 

berpikiran bahwa semua 

pekerjaan berat harus 

dilakukan oleh laki-laki 

(contoh: angkat meja, kursi, 

dsb) karena laki-laki itu 

teman bukan “pembantu”, 

mengutamakan keluarga di 

atas karir, tahu bumbu-

bumbu dapur walaupun 

jarang masak 

Laki-laki Dua satu 

Ada yang cantik, ada 

yang biasa aja haha. 

Emosional, sangat 

emosional. 

Diajak ngobrol nyambung, 

suka musik yang sejenis 

dengan favorit saya. Canitk, 

modis, pintar itu bonus. 

Perempuan 22 

Kuat, sensitif, cerewet, 

peka, penyayang, 

Perhatian,peduli 

Mandiri, penyayang,sabar, 

perhatian, peduli 

Perempuan 21 boros, belanja 
pintar masak, suka anak2, 

manja 

Laki-laki 19 
kok ada contohnya, mau 

mangarahkan gitu? 
dll 

Perempuan 19 

Sabar, penyayang, 

perasa, pemarah, manja, 

ingin diperhatiin, dll 

Bisa masak, kadang manja, 

mudah emosi, sabar 

Laki-laki 21 
Tegar, Baper, Strong, 

Energik 

Pintar, Rajin, Intelektual, 

Disiplin 

Laki-laki 22 
Emosional, penuh 

rahasia, jaga image 

perhatian terhadap keluarga 

sendiri dan pasangan, 

bertutur kata lembut, tidak 

banyak menuntut materi 

Laki-laki 21 

Pemarah, overprotect, 

penyayang, cinta, sabar, 

penerima, ideal, lembut 

Menerim semua hal, pintar 

masak, suka travelling 

Laki-laki 22 

Penyayang, emosional, 

dominan perasaan, 

verbal. 

Penyayang anak-anak, 

cerdas, kuat secara mental. 
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Laki-laki 19 Sulit ditebak Mau sama saya 

Laki-laki 22 Sabar Lembut 

Laki-laki 24 complicated pintar 

Laki-laki 20 

Penyayang, perhatian, 

harus diperlakukan 

dengan baik 

Pintar dalam menyikapi 

masalah 

Perempuan 22 Istimewa, cantik, hebat 
Suka anak2, Pinter masak, 

calon ibu yg baik, bijaksana 

Laki-laki 21 Pemaksa Sabar dan tenang 

Laki-laki 21 tahun 

sabar, penyayang, 

lembut, rajin, penurut, 

perhatian, smart, sopan, 

tahu diri, pandai 

menempatkan diri, 

pandai menjaga sikap 

bisa jaga komitmen, 

penyabar, bisa menjaga 

dirinya dengan baik 
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B. MEN, WOMEN, AND SEX SURVEY 

Jenis 

Kelamin 

Berapakah 

usia Anda 

saat ini? 

Hal-hal apa 

saja yang 

Anda 

kategorikan 

sebagai 

aktivitas 

seksual? 

Bagaimana 

pendapat Anda 

mengenai pria yang 

melakukan 

aktivitas/hubungan 

seksual di luar 

nikah? ("Di luar 

nikah" mencakup 

relasi tanpa ada 

status pernikahan 

maupun relasi 

dengan individu di 

luar ikatan 

pernikahannya) 

Bagaimana 

pendapat Anda 

mengenai wanita 

yang melakukan 

aktivitas/hubung

an seksual di 

luar nikah? ("Di 

luar nikah" 

mencakup relasi 

tanpa ada status 

pernikahan 

maupun relasi 

dengan individu 

di luar ikatan 

pernikahannya) 

Perempuan 21 

hubungan 

suami istri, 

menggoda 

secara seksual, 

memegang alat 

vital dan intim 

menurutku ya itu 

melanggar norma 

sosial, tapi kembali 

lagi itu kan hak 

masing-masing 

individunya yang 

terlibat  

menurutku ya itu 

melanggar norma 

sosial, tapi 

kembali lagi itu 

kan hak masing-

masing 

individunya yang 

terlibat.  

Perempuan 21 
mulai pegang2 

aurat sih 

Main2,  kalo dia 

ngaku sayang brrti 

ngga sayang sama 

cewenya 

Ga tau juga 

pemikirannya 

gimana,  cuman 

mungkin dia salah 

mask pergaulan 

dan kurang pinter 

dikit 

Perempuan 21 Kontak fisik Sudah biasa Sudah biasa 

Laki-laki 22 Berciuman 
Tidak wajar. Tapi itu 

bukan hal yg tabu 

Tidak wajar. Tapi 

itu bukan hal yg 

tabu 

Perempuan 20 

Kissing, 

necking, 

petting, 

intercourse 

Tidak bisa menahan 

napsu, sebagai 

pelampiasan 

Tidaj memikirkan 

masa depan, 

karena nikmat 
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Perempuan 18 

ciuman,mengin

gini tubuh 

orang 

Tidak pantas. Pria 

harusnya bisa 

menjaga wanita.tidak 

malah merusaknya 

Menurut saya, itu 

sangat 

menjatuhkan 

derajat harga 

dirinya 

Perempuan 21 

Intercouse, 

kissing,  oral 

and anal 

Sebenarnya terserah 

mereka sih terutama 

cowok karena mereka 

kalau melakukan 

sama nggak juga 

nggak akan 

keliatan.karena saat 

ini banyak kok yang 

kayak gituu. Mereka 

bisa aja bilang kalau 

belom pernah tapi 

kenyataannya sering 

melakukan  

Radak 

menyedihkan tapi 

itu hak mereka 

jugaa.  

Menyedihkannya 

karena mereka 

memberikan 

keperawaannya 

dengan orang 

yang belum tentu 

jadi suaminya 

kelak.  Sebaiknya 

di tunda dulu 

sebelum nikah. 

Karena pandangan 

orang ketika 

wanita sudah tidak 

perawan dianggap 

buruk bagi 

masyarakat 

sekitar. Mungkin 

berbeda kalau di 

metropolitan.   

Apalagi kalau 

sampai hamil itu 

akan merusak 

masa depannya.  

But tergantung dia 

lagi sih kalau 

mereka pengen 

yaa itu hak 

mereka karena 

mereka yang 

memiliki.   
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Laki-laki 21 
Chat dengan 

wanita 

Itu tidak baik karena 

tidak sepantasnya 

lelaki mengajak ke 

hal seperti itu 

Tidak sepantasnya 

wanita yang mau 

diajak seperti itu 

dan sepertinya 

kurang perhatian 

orang tua 

Perempuan 21 

Berpelukan, 

berciuman, 

bergandengan 

tangan,  

Hal yang di 

sayangkan, melawan 

norma sosial dan 

tentunya agama. 

Tidak bisa 

menghormati wanita 

Perempuan yang 

biasanya dianggap 

tidak punya harga 

diri  

Perempuan 22 

Ciuman, 

berhubungan 

intim 

Itu hak mereka, 

sebatas mampu 

bertanggung jawab 

dengan tindakannya, 

tidak masalah 

Itu hak mereka, 

sebatas mampu 

bertanggung 

jawab dengan 

tindakannya, tidak 

masalah 

Perempuan 22 
Onani . Oral . 

Bersetubuh 
Sangat di sayangkan  

Sangat 

disayangkan 

Perempuan 21 
Berciuman, 

dsb 

Melanggar ajaran 

agama 

Melanggar ajaran 

agama 

Laki-laki 20 

Bersetubuh, 

ciuman, 

pegang-

pegangan 

Tidak sesuai ajaran 

agama, norma dan 

bisa berbahaya jika 

terjadi keteledoran 

Bisa terjadi 

kehamilan diluar 

nikah, 

menimbulkan 

stress 

Laki-laki 15 
Cepika Cepiki 

Sama Kucing 

Bego, Biar Nikmat 

Itu Kudu Sama 

Pasangan Halalnya. 

Ehh~~ 

Ke enakan. Nanti 

Hamil, Malah 

Minta 

PertanggungJawa

ban 

Perempuan 18 Bersetubuh 

Karena pria memiliki 

hawa nafsu yang 

sangat tinggi maka 

hal tersebut sah aja 

dilakukan *ini bukan 

bicara mengenai 

agama tetapi 

mengenai realitas  

tidak suka karena 

aset wanita itu 

sangat mahal, bagi 

kmu perempuan 

diluar sana jaga 

baik² asetmu 

untuk suamimu 

kelak  
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Laki-laki 21 

Blowjob, 

handjob, 

ngentot 

Saya melakukannya 

dengan pasangan 

seminggu 4 kali dan 

menurut saya wajar 

saja. Untuk 

pengalaman lah nanti 

sama istri biar tau 

cara ngenakin istri 

dan biar dia makin 

sayang. 

Sah-sah saja. Tapi 

ya jangan sampai 

hamil aja. 

Perempuan 18 

Pacaran, 

berhubungan 

intim , kissing , 

hugging ,etc. 

(in case for a 

couple) , 

masturbating 

That was a bad things Same answer 

Perempuan 21 

Aktivitas yg 

meningkatkan 

atau 

merangsang 

gairah seksual  

Pria yg tdk 

bertanggung jwb. Krn 

dia  merasa tdk akan 

berbekas dan merasa 

bebas 

mengekspresikan 

gairah seksualnya 

walaupun dia 

mendambakan wanita 

yg lugu pada 

akhirnya 

Wanita yg berani 

mengambil resiko. 

Wanita yg tdk bs 

menghargai 

dirinya sebagai 

mahluk yg 

seharusnya paling 

dilindungi. Krn sy 

menghargai 

hubungan 

seksualitas dalam 

ikatan pernikahan. 

Cinta bukan 

nafsu. Jika hanya 

nafsu yg 

dipikirkan maka 

ada yg salah dlm 

dirinya 

Perempuan 22 

berkaitan 

dengan bibir, 

alat kelamin 

Disayangkan karena 

menimbulkan 

ketidakuntungan bagi 

wanita, namun 

tergantung juga dari 

pihak wanita merasa 

Tergantung, akan 

disayangkan kalau 

sampai 

menghasilkan 

seorang anak, 

karena akan 

berdampak 
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dirugikan atau sama-

sama menginginkan. 

dengan masa 

depan dan anak 

itu. 

Perempuan 21 tahun 
Berhubungan 

intim, ciuman 

kalo dari jawabanku 

diatas kalo sampek 

berhubungan intim 

belum saatnya dan ga 

wajar dilakukan 

diluar hubungan 

pernikahan, kalo 

ciuman kayak cium 

pipi dan kening wajar 

aja sih 

kalo wanita ya 

kalo sampek 

berhubungan 

intim ya ga wajar 

dan banyak rugi di 

ceweknya soalnya 

ada bekasnya, tapi 

kalo cium pipi 

atau kening masih 

wajar 

Perempuan 21 
Berhubungan 

Intim 

Tidak seharusnya 

melakukan hubungan 

tersebut sebelum 

nikah 

Tidak seharusnya 

wanita mau untuk 

diajak 

berhubungan 

intim diluar nikah 

Laki-laki 18 
Hubungan 

intim 
Melanggar norna Melanggar norma 

Perempuan 23 

Mastrubasi, 

onani, blowjob, 

memasukan 

penis ke 

vagina, petting 

Ya g baik lah. Ntar 

banyak penyakit 

menular. Kasihan 

istrinya lah men 

Wah kalo cewe 

mah ya g bagus 

juga. Lebih 

beresiko lagi. 

Nanti kalo misal 

pacarnya ena2 

sama yg lain terus 

ena2 sama pacar 

sendiri berabe 

dong. Belum nanti 

kalo hamil terus 

kena penyakit 

kelamin. Hih 

Perempuan 19 tahun 
Ciuman, 

berpelukan 

Tidak mampu / mau 

berkomitmen  

Tidak hati-hati 

dalam berpikie 

Laki-laki 21 
Berhubungan 

badan 

Pelaku dosa besar, 

harus taubat sebelum 

ajal mendekat 

Sama sih, pelaku 

dosa besar, harus 

taubat sebelum 

ajal mendekat 

Perempuan 20th berciuman 

Hak mereka. Mereka 

sendiri yg 

menentukan 

hak mereka juga. 

Pasti sudah tau 

akibatnya. Dll 
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Perempuan 21 

Berhubungan 

intim, 

berciuman 

secara tdk 

wajar 

Mungkin si pria tsb 

ingin menyalurkan 

hasrat seksualnya di 

jaman skg tdk 

menuntut 

kemungkinan untuk 

siapa saja d luar 

pernikahan 

melakukannya 

Wanita terlalu 

murahan jika mau 

melakukannya 

Laki-laki 20 Cium2 enaena Haram Haram 

Perempuan 19   Laknat 

Wanita yg gak 

baik. Karena adat 

timur gak sprti itu 

Perempuan 18 

cium bibir, 

meraba2 area 

sensitif, 

berhubungan 

seksual bukan 

dengan 

pasangan sah 

Menurut saya pria 

seharusnya menjaga 

derajat wanita yang ia 

sayangi meskipun 

belum menjadi istri 

yang sah 

Menurut saya 

wanita juga 

harusnya menjaga 

diri mereka dari 

godaan2 yang 

menjerumuskan 

Perempuan 18 

cium bibir, 

meraba2 area 

sensitif, 

berhubungan 

seksual bukan 

dengan 

pasangan sah 

Menurut saya pria 

seharusnya menjaga 

derajat wanita yang ia 

sayangi meskipun 

belum menjadi istri 

yang sah 

Menurut saya 

wanita juga 

harusnya menjaga 

diri mereka dari 

godaan2 yang 

menjerumuskan 

Perempuan 21 

ML , ciuman , 

pelukan , grepe 

grepe , enak 

enak  

Biasa di jaman 

sekarang  

Tidak masalah 

karena itu hak dia  

Perempuan 21 

Hubungan seks 

dengan lawan 

jenis 

Gakpapa karena itu 

manusiawi asalkan 

aktivitas sexnya aman 

pake pengaman 

Ya sebenrnya 

berbahaya kalo 

berganti2 

pasangan bisa 

kena penyakit 

seks menular. Jd 

mending jangan. 

Kalo tetap 

melakukan 

kegiatan seks 

tanpa stts 
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prnikahan ya hrs 

aman. Jgn ganti 

ganti pasanganya 

hehe 

Perempuan 19   

Buruk tdk 

menghargai seorang 

wanita 

Sangat buruk 

karena akan 

kehilangan 

keperawanan sblm 

waktunya 

Perempuan 18 

Kissing, 

petting, berhub 

seksual. 

Tdk apa2 asal 

bertanggung jwb thd 

kebebasannya 

Tdk apa2 asal 

bertanggung jwb 

thd kebebasannya 

Perempuan 19   

Biasa saja. 

Enaknya pria adalah 

dia tidak di judge 

seperti wanita, malah 

dipikir aneh kalau 

pria belum pernah 

melakukannya  

Biasa saja. 

Meski di 

Indonesia masih 

tabu, biasanya 

kalau ada wanita 

yang ketahuan 

maka ia akan di 

judge oleh orang-

orang sebagai 

murahan, bispak, 

dsb. 

Laki-laki 19 

Berpelukan, 

berciuman, 

hubungan seks 

Tidak setuju, 

harusnya pria tsb 

dapat menuntun ke 

jalan yg benar. I 

mean pacaran yg 

sheat :) 

Belum tentu doi 

nakal atau 

sebagainya, 

kemungkinan ada 

paksaan dari pria 

untuk melakukan 

seks. Sebaiknya 

ya tetap ada jarak 

meskipun paxaran 

Perempuan 20 
Hubungan 

seksual 

Tidak selamanya 

lelaki yg disalahkan.. 

Krn pasti melakukan 

atas dasar mau sm 

mau 

Tidak masalah 

asalkan tidak 

aborsi dan 

meneruskan 

janinnya dan bsa 

melanjutkan 

kuliah 

Perempuan 18 Kissing Imannya kurang kuat 

Ngebet gituan, 

ntar juga ada 

waktunya mbak 
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Perempuan 21 

Persentuhan 

kemaluan 

orang 1 dengan 

yg lain 

Selama si wanita 

ingin dan bersedia 

tidak masalah. Dan 

kedua belah pihak 

sudah sama2 dewasa 

dan dapat berpikir 

Selama si wanita 

ingin dan bersedia 

tidak masalah. 

Dan kedua belah 

pihak sudah 

sama2 dewasa dan 

dapat berpikir 

Perempuan 22 Tahun Making Love Bukan laki-laki baik 
Bukan perempuan 

baik-baik 

Perempuan 18 Sex bebas 

Kalau hubungan 

seksual itu "menjadi" 

di perempuannya 

seharusnya pria trs 

bertanggung jawab 

Jika hubungan 

seksual itu "jadi" 

kepada 

perempuan maka 

ia harus 

menanggung 

resiko 

Perempuan 19   

Hal itu tidak baik dan 

dosa, tidak boleh 

dilakukan 

Itu juga tidak baik 

dan tidak boleh 

dilakukan 

Laki-laki 21 Ciuman 
haram karena bukan 

muhrim  
Murahan 

Perempuan 21 tahun 

Nonton film 

porno, 

berciuman, 

berhubungan 

seks 

Kurang berperasaan 
Terpaksa kali, 

kasihan 

Perempuan 19 tahun Berciuman  

Pendapat saya itu 

adalah hal yang tidak 

boleh dilakukan 

karena belum ad 

ikatan secara sah 

Pendapat saya itu 

adalah hal yang 

tidak boleh 

dilakukan karena 

belum ad ikatan 

secara sah 

Laki-laki 19 
Onani, sex 

bebas 

Saya kurang 

menyukai hal seperti 

itu menurut saya sex 

sesuatu yang indah 

jika di lakukan 

dengan pasangan 

hidup saja 

Saya kurang 

menyukai hal 

seperti itu 

menurut saya sex 

sesuatu yang 

indah jika di 

lakukan dengan 

pasangan hidup 

saja 
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Laki-laki 21 
Hubungan 

Suami Istri 

Bangsat bearti :) dosa 

tauuu !! ga pernah 

beribadah pasti 

Ya sama aja 

goblok bearti dia 

ga pernah 

beribadah !  

Perempuan 21 tahun 

Ciuman, 

pelukan, 

necking, dll 

Kurang etis. Karena 

belum sah malah 

sudah berhubungan 

badan. 

Kurang etis. 

Karena belum sah 

malah sudah 

berhubungan 

badan. 

Laki-laki 21 

Pacaran, 

ciuman, 

pelukan, ML 

Harus menikahi 

Wanita itu 

Jangan menjadi 

Wanita yang 

murahan, apabila 

bergonta-ganti 

pasangan dengan 

mudah 

Perempuan 21 

Bersentuhan 

antara lawan 

jenis 

Tidak setuju, karena 

menurut agama saya 

dilarang dan tdk baik 

bagi kesehatan 

Tidak setuju, 

karena selaun 

dilarang agama 

dampak 

dikemudian hari 

terserang penyakit 

dpt menjadi 

kemungkinan 

besar dan wanita 

rentan akan 

penyakit 

Perempuan 19 Enaena ml  Mengerikan Menyayangkan 

Laki-laki 21 ML 

Melanggar norma dan 

etika di masyarakat 

Indonesia karna 

Indonesia masih 

mengikuti budaya 

timur 

Tidak ada masalah 

selama 

keduabelah pihak 

(laki2&perempua

n) sama sama 

suka 

Perempuan 21 
Berhubungan 

tubuh 

Bukan muhrim. Tp 

sekarang banyak 

kejadian 

Murahan 

Perempuan 20 Pacaran 

Apabila melakukan 

dengan banyak 

perempuan dengan 

konteks hanya napsu, 

bkn laki2 yg brtgg 

jawab 

Murahan, tp bisa 

jadi krn penasaran 

atau sudah 

terlanjur pernah 

menjadi korban 
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lalu seperti 

"yasudahlah" 

Perempuan 19 Berciuman 
Perbuatan yg tidak 

terpuji 

Perbuatan yg tdk 

terpuji 

Laki-laki 21 Sex Tidak papa Tidak papa 

Perempuan 21 tahun Bersetubuh 

Kurang ajar. Tidak 

menghargai 

perempuan 

Tidak bisa 

menjaga harga 

dirinya 

Perempuan 22 

Bergandengan 

tangan,bercium

an,berpelukan,

bertemu 

dengan lawan 

jenis 

Kurang etis bagi 

budaya kita di 

indonesia 

Kurang etis, krn 

berbeda dgn 

kultur di indonesia 

Perempuan 21 
Berhubungan 

intim 

Untuk di jaman skrg 

hal begitu sudah 

menjadi hal yg 

lumrah sih selagi si 

perempuan jg setuju 

tanpa paksaan untuk 

melakukannya 

Biasa aja, selagi si 

wanita menikmati 

dan hati hati akan 

hal yg tdk 

diinginkan.  

Perempuan 21 

Lip kissing, 

neck kissing, 

meraba, 

hubungan seks 

Tidak respek, respek 

menghilang karena 

kegiatan tersebut 

tidak seharusnya 

dilakukan sebelum 

menikah 

Tidak mempunyai 

harga diri 

Perempuan 19 

sex, onani, 

watching porn, 

etc 

tidak baik. Lebih baik 

kalo udah nikah. 

Enak cowo nya ngga 

ada bukti kalondah ga 

perjaka 

Pasti keliatan kalo 

misal dah ngga 

perawan 

Perempuan 19 Seks  

Bodoh. Kasar sih 

cuma ya cuma laki" 

bodoh yang mau 

ngerusak perempuan 

Tidak ada 

masalah. Itu hak 

mereka. Mereka 

ingin melakukan 

apapun thd 

tubuhnya ya itu 

urusan mereka jd 

bagi saya ya 

selagi gada 

pengaruh atau 
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efeknha kpd saya 

ya ga masalah 

Laki-laki 19 

Masturbasi, 

bercumbu, 

berhubungan 

intim. 

Didalam agama saya 

tidak diperbolehkan 

sama sekali. 

Sehingga saya 

mempercayainya. 

Sama dengan 

jawaban diatas 

Perempuan 20 :( malu ah 

Hmmm gapapa sih 

asalkan gak ada 

ruginya buat merrka 

hdhehe 

Gapapa asal gak 

hamil diluar nikah 

hehhehehe 

Perempuan 20 

Kissing, 

meraba organ 

inti 

Mesum Mesum 

Laki-laki 22 tahun 

Semua 

aktivitas yang 

memanfaatkan 

keadaan diri 

sebagai gender 

tertentu yang 

didorong oleh 

dorongan 

seksual. 

Contoh: 

mastrubasi, 

berhubungan 

seksual, 

menunjukan 

gender melalui 

tampilan, 

menarik 

perhatian 

dengan 

kekhasan 

anggota tubuh 

sebagai suatu 

gender, 

memandang 

orang lain atau 

objek tertentu 

dengan 

Saya sendiri tergoda 

untuk melakukan hal 

itu tetapi hanya 

dalam kondisi di 

mana saya sekamar 

dalam waktu yang 

lama dengan lawan 

jenis yang menarik 

secara seksual tanpa 

aktivitas yang jelas 

atau ketika sekedar 

melamun dan 

membayangkan 

berhubungan seksual 

dengan lawan jenis. 

Namun sejauh ini, 

saya selalu tidak ada 

niatan seperti itu 

dalam perjumpaan di 

kehidupan sehari-

hari. Secara hari 

nurani saya tidak 

setuju dengan hal 

tersebut karena 

keyakinan saya. Saya 

dulu sempat 

merasionalisasi 

bahwa selama tidak 

Untuk perempuan, 

saya memandang 

mereka secara 

kasihan karena 

biasanya 

perempuan yang 

paling "diwanti-

wanti" oleh norma 

masyarakat untuk 

menjaga kesucian 

tubuhnya. 

Perasaan kasihan 

saya terutama 

ditujukan pada 

mereka yang 

menghukum diri 

atau merasa amat 

bersalah setelah 

melakukan hal 

tersebut dan 

mereka yang 

dikucilkan atau 

diperlakukan 

berbeda karena 

diketahui 

berhubungan seks 

di luar pernikahan 

atau dengan selain 
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dorongan 

seksual, dll 

terjadi penetrasi 

berarti masih berada 

di ambang batas 

boleh. Sempat saya 

sering melakukan 

hubungan seksual 

tanpa penetrasi 

dengan pasangan 

tetapi kemudian kami 

menghindari 

stimulus-stimulus 

yang memungkinkan 

kami melakukannya 

lagi karena secara 

hati nurani kami 

masih merasa bahwa 

hal itu masih salah. 

Hubungan seksual 

dalam batasan 

tertentu itu hanya 

untuk pasangan istri 

saya nanti dan tidak 

untuk yang lain. Jadi 

ketika saya tahu ada 

laki-laki yang 

melakukannya, saya 

lebih memandang ke 

arah tidak setuju. 

suaminya. 

Mungkin niatnya 

norma untuk laki-

laki dan 

perempuan sama 

tetapi karena 

perempuan 

biasanya (menurut 

saya) lebih perasa 

dan karena stigma 

atau dogma yang 

lebih kuat antar 

perempuan, sanksi 

sosialnya menjadi 

mungkin lebih 

besar. 

Laki-laki 21 
Sex, liat susu, 

bayangin saru 

Harus berani 

tanggung jawab, asal 

main ga berani 

tanggung jawab 

Kenapa jadi 

geleman ckckk 

Perempuan 18 ciuman ga baik wanita murahan 

Perempuan 21 
Berhubungan 

intim 

Hypersexual atau 

karena rasa penasaran 

dengan hubungan 

sexual 

Hypersexual atau 

karena rasa 

penasaran dengan 

hubungan sexual 
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Laki-laki 20 

Berhubungan 

badan dengan 

lawan jenis 

Tidak setuju 

tentunya. Karena 

seharusnya apa yang 

dilakukannya harus 

melalui suatu tahapan 

yang sah yakni 

pernikahan. Secara 

tidak langsung, dia 

tidak menghormati 

wanita sebagaimana 

mestinya. 

Sama halnya 

dengan pria, 

wanita yang 

melakukannya 

pun bisa dianggap 

sebagai salah satu 

tindakan yang 

tidak bisa 

dibenarkan 

dengan alasan 

apapun. 

Berhubungan 

seksual diluar 

nikah berarti 

memberikan 

kepada seseorang 

apa yang bukan 

merupakan 

haknya, yang 

seharusnya 

diberikan kepada 

calon suaminya 

kelak, yaitu 

kehormatannya. 

Perempuan 22 tahun 
Making love, 

kissing, petting 

Ngga punya otak. 

Jahat. Bajingan 

Tidak bisa 

menjaga diri. 

Murahan. 

Gampangan.Tapi 

gimana dengan 

'korban'?  

Perempuan 20 
Hubungan 

intim 

Heran tapi zaman 

sekarang kek lumrah 

di kalangan mereka 

tapi masih banyak 

kok yang cowok baik 

baik 

Agak kurang 

diterima di 

masyarakat  
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Perempuan 
18 tahun 10 

bulan 

masturbasi, 

kissing, make 

out, make love 

Biasa aja, karena ya 

mungkin krn 

kebiasaan nggak ada 

yang menghujat pria 

yg nggak bermoral 

karena perempuan 

selalu dianggap 

inferior dan pria 

superior mang 

kampret, tp mungkin 

kl pria melakukan sex 

tuh nggak ada yg 

mempertanyakan 

keperjakaannya 

karena gatau itu msh 

perjaka nggak.  

Idih jablay, bitch, 

nggak punya 

malu. Mostly gt 

dlm hati but as 

long as dia nda 

ganggu atau 

bermasalah sm 

aku it's ukay 

Perempuan 22 

ciuman, 

berpelukan 

dengan lawan 

jenis, 

hubungan 

intim 

Sangat tidak setuju, 

karena itu bentuk 

tidak komitmen 

seseorang dengan 

pasangannya dan dia 

tidak menghargai 

dirinya sendiri 

sangat tidak 

setuju, karena hub 

seksual itu hanya 

boleh dilakukan 

dengan seseorang 

yg telah terikat 

dlm pernikahan 

dan itu bentuk 

dari dia tidak 

menghargai 

dirinya sendiri 

Perempuan 20 
Berbau porno 

dan dewasa 

Perbuatan zinah yang 

dilarang di agama 

islam 

Perbuatan zinah 

yang dilarang di 

agama islam dan 

merugikan khusus 

bagi wanita 

Laki-laki 20 
Hubungan 

badan 
Tidak masalah Tidak masalah 

Perempuan 21 
Petting, 

intercoursing 

Labil, kurang bisa 

mengontrol diri 

Labil, kurang bisa 

mengintril diri 

Perempuan 22 Penetrasi Itu hak orang tersebut 
Itu hak orang 

tersebut 

Perempuan 21 

membersihkan 

alat kelamin, 

onani, 

B.E.J.A.T, tidak 

menghargai 

perempuan / 

pasangan  

G.I.L.A, tidak 

menghargai 

dirinya dan 

pasangan  
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masturbasi, sex 

dg pasangan  

Perempuan 18 Kissing. 
Yang pasti menurut 

saya sih ga bener. 

Sama. Ga bener. 

Ga patut. Ga ilok. 

Perempuan 18 ML, ciuman Berbahaya 
Terlalu terbawa 

nafsu 

Perempuan 22 tahun 

Kissing,petting

,masturbation,o

nani,sex 

Salah Salah 

Perempuan 21 Hubungan sex 

Tdk baik dan pria 

tersebut dapat di cap 

buruk oleh 

masyarakat 

Tdk baik secara 

jasmani maupun 

rohani.. dalam 

jasmani , org 

memandang 

wanita tersebut 

dengan hal2 yg 

negatif dan secara 

rohani melanggar 

ke agamaan 

Laki-laki 22 Pacaran 
Hormon sexualnya 

tinggi 

Semua itu karena 

cowonya 

Laki-laki 19 tahun 
Ciuman, grepe, 

ml 

Selama bertanggung 

jawab gak masalah 

Selama setuju dan 

tidak ada paksaan 

tidak masalah 

Laki-laki 21 

Jika bersetubuh 

(pria dan 

wanita) 

Jika dilakukan di luar 

nikah akan kena 

hukuman pidana 

karena telah ada 

peraturan tentang 

pernikahan dan 

peraturan tentang 

pelecehan seksual di 

KUHpidana. 

Sama halnya akan 

tetap terkena 

hukuman pidana 

yang telah ada 

peraturannya 

disertai sanksi di 

KUHpidana. 

Perempuan 22 tahun Ciuman  Gak baik Gak baik 

Laki-laki 22 Sex Dapat dimaklumi Dapat dimaklumi 

Laki-laki 21 
Hubungan 

suami istri 

Menyalahi aturan 

agama dan hukum 

negara indonesia 

Menyalahi aturan 

agama dan hukum 

negara indonesia 
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Perempuan 22 Gandengan  

Udah terlalu banyak 

yg kayak gitu, kalo 

cuma sama 1 orang 

aja tanggepannya 

yaudah b aja gituuu 

tp kalo yg gonta ganti 

syebel  

Belum tau mau 

coment apa hehe 

Perempuan 21 Tahun 

Berciuman, 

memegang 

area sensitif, 

melakukan 

hubungan seks, 

Tidak boleh 

dilakukan, karena 

akan banyak resiko 

yg ditanggung misal 

penyakit seksual 

menular bahkan 

dipaksa menikah 

hanya karena telah 

melakukan aktivitas 

seksual sebelum 

menikah sehingga 

tidak siap untuk 

membangun rumah 

tangga. 

perempuan akan 

memiliki kerugian 

yg lebih besar jika 

sampai melakukan 

hal tsb karena bisa 

saja hamil tanpa 

suami bahkan 

menanggung rasa 

malu krn tdk 

mampu 

mempertahankan 

keperawanannya 

Perempuan 21 

Ciuman, 

berhubungan 

intim 

Pria yg tidak bisa 

kontrol nafsunya dan 

masa bodoh dengan 

hukum agama ttg hal 

tersebut 

Tidak menjaga 

kehormatannya, 

tidak bisa kontrol 

nafsu dan 

murahan 

Perempuan 21 

Oral sex 

(cunnilingus 

and fellatio), 

penetrasi 

(dengan penis, 

jari, sex toys) 

terhadap 

vagina maupun 

anus, dan 

kegiatan 

lainnya yang 

dapat 

memberikan 

kepuasan 

seksual 

Hubungan/ aktivitas 

seksual tersebut 

adalah hak dan 

urusan pria tersebut 

sepenuhnya. 

Hubungan/ 

aktivitas seksual 

tersebut adalah 

hak dan urusan 

((PEREMPUAN)) 

tersebut 

sepenuhnya. 
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Laki-laki 21 

Hubungan 

layaknya suami 

dan istri 

Tak patut Tak patut 

Perempuan 21 
Berhubungan 

intim 
Tindakan yg salah 

Sama sama 

tindakan yang 

salah 

Laki-laki 21 
Hubungan 

suami istri 

Zina haram termasuk 

dosa besar 

Zina haram 

termasuk dosa 

besar, jelas wanita 

lebih rugi 

Laki-laki 17 

Ciuman, 

Onani, 

Blowjob, dll 

Biasa Saja Biasa Saja 

Perempuan 18 

Kiss, hug, 

membayangka

n sesuatu 

tentang sex, 

touch the 

private organ, 

dan melakukan 

sesuatu tentang 

yang hubungan 

yg 

menciptakan 

kepuasan. 

Buruk tentunya.. tapi 

jika pria melakukan 

itu mungkin ngga ada 

dampak ke dirinya. 

Tapi berdampak buat 

ceweknya. Dan itu 

laki2 yang gak 

bertanggung jawab 

sih. Cuma 

mimikirkan kepuasan 

pribadi tanpa 

mempedulikan orang 

lain. 

Tapi... ada kalanya 

juga jika laki2 

melakukan hal 

tersebut dengan 

wanita yang sama2 

maunya. Beda lagi itu 

ceritanya 

Buruk juga.. 

seharusnya wanita 

lbh bs jaga diri aja 

sih. Soalnya 

beresiko juga, dan 

ngga baik juga 

kalo sampe terjadi 

apa2.  

Perempuan 18 Tahun dipeluk tidak boleh tidak boleh 

Laki-laki 21 
Berhubungan 

badan 

Tidak bisa menahan 

dirinya. Pacaran 

boleh, asal jgn 

sampai melakukan 

hal tersebut 

Sama dgn 

jawaban pria di 

atas 

Perempuan 19tahun 

ciuman, 

berhubungan 

badan 

bukan laki2 yang 

baik 

tidak patut 

dicontoh 
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Perempuan 21 tahun 
Meraba raba 

pasangan  

Sebaiknya jangan yaa 

karena itu belum sah 

dan dapat 

mengakibatkan 

penyakit jika 

berganti2 pasangan  

Lebih baik jangan 

karena sebagai 

wanita lebih baik 

untuk menjaga 

sampai menikah 

nanti  

Laki-laki 21 

Kissing, elus2 

di bagian 

sensitif, 

petting, dll yg 

menimbulkan 

hasrat seksual 

Secara moral 

ketimuran dan agama 

emang salah, tp 

secara biologis hasrat 

lelaki harus 

tersalurkan 

Secara moral 

ketimuran dan 

agama emang 

salah, tp yaa 

namana suka sama 

suka 

Perempuan 20 

Berfantasi, 

masturbasi, 

berhubungan 

seksual, 

bermesraan 

dengan 

pasangan 

Menurut agama 

islam, tentu dilarang. 

Namun jika hal itu 

dapat laki2 itu 

pertanggung 

jawabkan dan tidak 

merugikan pihak 

manapun. Saya rasa 

sah2 saja 

Biasa saja. Asal 

tidak mengganggu 

dan merugikan 

hidup siapapun 

dan wanita 

mampu 

menanggung 

resikonya sendiri 

atas perbuatannya 

Perempuan 19 

berciuman 

bibir, meraba2, 

bisa juga 

secara verbal 

Seharusnya sih 

gaboleh, menurut 

saya sendiri 

menjijikkan karna 

kenapa ga nunggu 

pas nikah aja 

segitunya kebelet. 

Dapat mengubah 

mindset cewe ke 

cowo kalo cowo 

semua sama aja 

Seharusnya sih 

gaboleh, ibaratnya 

seperti wanita 

murahan dan 

gampang 

diperdaya cowo,  

Perempuan 22 
Meraba bagian 

kewanitaan  

Selama masih belum 

menikah dan tidak 

terikat dengan suatu 

hubungan tidak 

masalah asalkan 

memakai alat 

kontrasepsi dan tidak 

menimbulkan 

masalah dinkemudian 

hari 

Jika wanita itu 

adalah saya, saya 

tidak akan mau 

melakukannnya 

jika blm menikah. 

Tapi jika orang 

lain yg 

melakukannya 

saya tidak 
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mempermasalahka

n  

Perempuan 21 

Ciuman bibir 

dengan disertai 

tangan yg 

meraba2 di 

seluruh tubuh 

pasangannya. 

(Pasangan yg 

belum 

menikah) 

Kalau pendapat saya 

nggak baik krn 

semakin banyak laki2 

yg melakukan 

hubungan seksual 

maka semakin 

banyak penyakit 

menular. Dan 

memungkinkan untuk 

menular kepada 

pasangan resmi/istri 

nya kelak. 

Sama hal nya 

seperti yg diatas, 

nggak baik juga, 

tetapi ada 

beberapa wanita 

yg melakukan 

hubungan seksual 

dikarenakan 

ekonomi yg 

kurang sehingga 

mereka tidak 

memiliki 

pemikiran yg 

jernih dan bagi 

mereka ini salah 

satu solusinya, 

dan mereka juga 

harus menerima 

konsekuensi dr 

perilaku yg 

mereka lakukan 

yaitu 

mendapatkan 

penyakit menular. 

Laki-laki 21 

Sex, oral sex, 

anal sex, 

petting 

Tidak ada masalah 

selama tidak 

mengganggu salah 

satu atau beberapa 

pihak. 

Tidak ada masalah 

selama tidak 

mengganggu salah 

satu atau beberapa 

pihak. 

Laki-laki 20 

Bersentuhan 

dengan 

wanita,karena 

sekali 

menyentuh 

wanita akan 

mencadi candu 

Tidak boleh karena 

merenggut 

kehormatan wanita 

tanpa menikahinya 

adalah salah 

Tidak 

boleh,karena 

kehormatan 

wanita tidak boleh 

diambil oleh 

orang yang tidak 

punya hak 
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Laki-laki 20 

Bersentuhan 

dengan 

wanita,karena 

sekali 

menyentuh 

wanita akan 

mencadi candu 

Tidak boleh karena 

merenggut 

kehormatan wanita 

tanpa menikahinya 

adalah salah 

Tidak 

boleh,karena 

kehormatan 

wanita tidak boleh 

diambil oleh 

orang yang tidak 

punya hak 

Perempuan 22 
Hubungan 

intim 
Kurang setuju Kurang setuju 

Perempuan 21 
Hubungan 

suami istri  
Pria yg belum dewasa Bodoh 

Perempuan 21 

Kissing, 

petting, oral, 

genital 

penetration  

No problem asal 

sudah dewasa dan 

ada consent 

No problem asal 

sudah dewasa dan 

dengan consent 

Perempuan 21 ML 

Nakal, tapi skg udah 

banyak yg gitu jadi 

ya biasa 

Nakal, tapi 

banyak yg gitu 

jadi ya biasa 

Laki-laki 21 Making love 
Sah2 saja asal sama2 

mau 

Sah2 saja asal 

sama2 mau 

Perempuan 22 

Kissing, 

petting, 

hubungan 

intim 

Terserah individunya Terserah mereka 

Perempuan 21 

Melakukan 

hubungan 

seksual 

Tidak masalah Tidak masalah 

Perempuan 21 

Kalau aktivitas 

seks itu seperti 

berciuman, 

berhubungan 

badan. Tapi 

kalau aktivitas 

seksual 

menurut saya 

seperti 

mengikuti 

perilaku, Gaya, 

maupun tren 

sesuai dengan 

gendernya 

yang 

Belum bisa 

berpendapat negatif 

atau positif. Hal ini 

disebabkan karena 

belum mengetahui 

latar belakangnya 

dulu kenapa pria itu 

melakukan hubungan 

seks diluar nikah. 

Jadi dari saya lebih 

mengetahui latar 

belakang dulu baru 

menjudge 

Saya berpendapat 

masih sama 

dengan yang laki-

laki, saya belum 

bisa berpersepsi 

hal itu buruk atau 

baik tanpa 

mengetahui latar 

belakangnya 

terlebih dahulu  
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menyatakan 

diri bahwa 

akulah 

perempuan 

maupun laki-

laki 

Perempuan 22 Making love Biasa aja Biasa aja 

Perempuan 22 Zina 
Bodoh, tidak 

menghargai wanita 

Bodoh, tidak 

memikirkan masa 

depan 

Laki-laki 22 

ciuman, 

bersetubuh, 

blowjob, 

meraba raba, 

semua yg di 

film bokep 

penyakit, sumber 

penyakit fisik 

maupun mental 

penyakit, sumber 

penyakit fisik 

maupun mental 

Laki-laki 22 
Hubungan 

intim 
Dosa Jijik 

Laki-laki 22 Mastrubasi,ml Tidak baik lah yeu 
Wanita bodoh 

(jalang) 

Laki-laki 22 Making love 
Biasa saja karena itu 

kebutuhan 
Sex adalah pilihan 

Perempuan 21 

cium. petting. 

intercourse. 

voyeourism 

Ngga bertanggung 

jawab. Iman kurang. 

Ngga menghargai 

wanitanya. Ngga bisa 

mengendalikan nafsu. 

Nggapaham etika.  

Sama aja kayak 

pria.  

Laki-laki 21 

Kissing grepe2 

phonesex 

vidcallsex 

kentu 

Pria nafsuan cari 

enak 

Wanita murahan 

sangean geleman 
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Perempuan 19 
Berhubungan 

badan  

Buruk, karena 

menurut saya jika 

ingin melakukan 

hubungan seksual 

lebih baik mencari 

pasangan secepatnya 

(menikah) dan 

lakukan hubungan 

seksual itu dengan 

pasangannya.  

Lebih buruk, 

terlihat seperti 

tidak punya 

pemikiran yg 

panjang karena 

mau mau saja 

diajak untuk 

berhubungan 

seksual sebelum 

menikah dan 

mungkin ia sendiri 

yg akan 

menanggung 

akibatnya jika 

sampai hamil 

Perempuan 20 tahun 

berhubungan 

seksual, 

masturbasi, 

kissing, 

petting, dsb 

selama bijaksana 

dalam melakukan dan 

menyikapi 

kemungkinan 

kemungkinannya 

menurut saya tidak 

masalah 

selama bijaksana 

dalam melakukan 

dan menyikapi 

kemungkinan 

kemungkinannya 

menurut saya 

tidak masalah 

Perempuan 21 Sex 

Dengan 

berkembangnya 

waktu dan jaman, ada 

beberapa hal yang 

harus di toleransi 

menurut saya. 

Termasuk hal ini 

dalam pria  

Sama saja seperti 

jawaban 

sebelumnya 

Laki-laki 23 
Hubungan 

intim 
Tabu Tabu 

Perempuan 21 

ciuman bibir 

dan aktifitas 

ekstrim diatas 

itu 

Pria yang melakukan 

itu adalah pria jahat 

dan sangat tidak baik 

Wanita yang 

melakukanya 

adaah wanita 

bodoh dan patut 

dikasihani karena 

sudah termakan 

bujuk rayu pria 

Perempuan 18 
Pacaran 

gelap2an 
Tidak baik Tidak baik 
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Perempuan 19 

Segala hal 

tentang 

kedekatan fisik 

perempuan dan 

laki-laki 

Tidak baik Tidak baik 

Perempuan 19 tidur bareng Sangat tidak bermoral 
Sangat tidak 

bermoral 

Perempuan 21 

Ciuman, 

Masuknya 

penis laki2 

kedalam 

vagina 

perempuan 

Dia belum cukup 

dewasa. Karna jika 

dia sudah dewasa, dia 

pasti akan 

mempertimbangkan 

apa yg 'akan' terjadi 

di masa mendatang 

Tidak hanya 'saat ini'. 

Dia yg dewasa pasti 

akan memikirkan 

kerugian bagi si 

perempuan. Jika dia 

cukup dewasa, dia 

tidak akan melakukan 

hubungan seksual 

sblm menikah. Karna 

dalam beberapa 

agama, hubungan 

seksual diluar nikah 

itu dilarang. 

Mungkin karna 

dia belum cukup 

dewasa juga? Dg. 

Alasan yg sama. 

Si perempuan 

belum mengerti 

kerugian apa saja 

yg akan ia 

dapatkan. Atau 

mungkin karna 

paksaan dari 

pacar?  

Laki-laki 19 
Oral, foreplay, 

sex 

Untuk sekarang 

sudah hal yang 

wajar.. karena 

memang jaman sudah 

berganti seks diluar 

nikah sekarang sudah 

menjadi trend 

tersendiri 

Sama halnya 

dengan yang tadi.. 

semua sudah 

wajar dan biasa 

saja karena jaman 

yang sudah 

berubah 

Perempuan 23 

Ciuman bibir, 

sentuhan di 

bagian dada 

hingga lutut, 

pertemuan dua 

kelamin 

Tidak terpuji Tidak terpuji 
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Perempuan 20 

Bersetubuh, 

memegang 

bagian2 tubuh 

terntentu 

Tidak baik, 

melanggar aturan dari 

Tuhan 

Tidak baik, 

melanggar aturan 

dari Tuhan 

Laki-laki 20 

Petting, 

licking, 

hardcore, 

fourplay, 

trisome 

Tidak punya 

tanggung jawab 
Bodoh...  

Perempuan 20 Yg seperti itu..  Bajingan 
Ga punya harga 

diri 

Laki-laki 20 Ml Wajar soal nya enak 
Wajar soal nya 

enak 

Laki-laki 22 Berciuman Biasa aja Bisa aja 

Perempuan 22   

Jika berlaku seperti 

itu kpd wanita, maka 

dia tidak 

menghormati dan 

tidak sayang 

mamanya. 

Tidak punya harga 

diri dan tidak 

menjaga 

kepercayaan 

orang tuanya. 

Laki-laki 21 
berhubungan 

badan, ciuman 

kaitannya dengan 

moral dan etika laki2 

tersebut yg minim 

serta tidak 

menghargai 

perempuannya karena 

belum adanya ikatan 

pernikahan 

wanita tersebut 

tidak memiliki 

etika dan tidak 

menjaga harga 

dirinya sebagai 

wanita 

Perempuan 22 Intercourse 

Tidak apa selama ada 

kemauan dari kedua 

belah pihak 

Tidak apa selama 

siap bertanggung 

jawab dengan 

masa depannya 
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Perempuan 22 

peting, 

blowjob, 

handjob, 

intercouse, 

biasa aja..itu hak 

setiap orang..itu 

pilihan masing2 

itu pilihan 

cuy..nggak bisa 

digeneralisasikan..

yg jelas my body 

my right..apapun 

itu yg terjadi sama 

tubuh cewek yaa 

itu hak masing2 

cewek..nggak 

perlu takut sama 

pandangan 

masyarakat 

Perempuan 20 

Gandengan,ciu

man/kissing, 

necking, 

petting, 

intercourse 

Sejauh tdk melebihi 

dan melanggar norma 

yg berlaku di 

masyarakat tidak 

masalah 

Sejauh tdk 

melanggar norma 

tdk madalah 

Laki-laki 21 

Masturbasi, 

bercinta, 

bersetubuh 

Jerk? Menganggap 

diri sebagai alpha 

male dan 

menganggap bahwa 

dia bisa melakukan 

segalanya hanya 

karena dia berhasil 

memecahkan hal 

yang dianggap tabu. 

Mungkin ya 

Antara menjadi 

korban atau terlalu 

‘open minded’ 

sehingga tidak 

memerdulikan 

pendapat orang 

sebagai 

konsekuensinya. 

Ya emang nggak 

adil sih, once a 

boy got laid with 

everyone its called 

“master key” but 

once a girl did its 

called “poor 

quality lock” 

because it can be 

opened by any 

keys. U got my 

point.  

Laki-laki 21   Biasa saja Biasa aaja 

Laki-laki 20 Bercinya Karena keenakan Biasa aja 



205 

 

Laki-laki 23 coli dan ML 
Enak dan ada sensasi 

tersendiri 

Menurut pendapat 

saya wanita yang 

melakuakan hal 

tersebut dapat 

memicu gairah 

tersendiri 

Laki-laki 31 

Blow job, 

making love, 

onani 

Wajar aja Biasa aja 

Laki-laki 19 ngentot, hj, bj 

Ya sebenernya dosa 

tpi gimana lagi enak 

sih 

Ya gitu 

Perempuan 19 
Berhubungan 

badan 

Menurut saya orang 

(pria maupun wanita)  

yang melakukan seks 

di luar nikah tidak 

salah. Kecuali yang 

dibahas adalah seks 

bebas, ganti ganti 

pasangan, tidak 

bertanggungjawab 

dan merugikan salah 

satu pihak. Selama 

hal yang saya 

sebutkan tersebut 

tidak terjadi, that's 

fine 

Menurut saya 

orang (pria 

maupun wanita)  

yang melakukan 

seks di luar nikah 

tidak salah. 

Kecuali yang 

dibahas adalah 

seks bebas, ganti 

ganti pasangan, 

tidak 

bertanggungjawab 

dan merugikan 

salah satu pihak. 

Selama hal yang 

saya sebutkan 

tersebut tidak 

terjadi, that's fine 

Laki-laki 23 

Hal 

berhubungan 

dalam kategori 

ML 

Melakukan hal 

tersebut adalah hak 

masing individu 

asalkan saling 

tanggung jawab 

Melakukan hal 

tersebut adalah 

hak setiap 

individu tetapi 

harus siap dgn 

apapun resiko 

entah itu hamil 

atau parahnya ada 

infeksi HIV 
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