
102 
 

102 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN



103 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 

 

Panduan Observasi dan Wawancara 

Subjek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

 
PANDUAN WAWANCARA 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama (*inisial)   :   

Tanggal lahir    : 

Umur     : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat Rumah   : 

Pendidikan    : 

Tempat Tinggal di Semarang : 

 

I. Pengalaman tentang seks 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Masa kecil   

b) Masa remaja awal   

c) masa remaja akhir - dewasa  

awal 
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II. Orangtua / Keluarga 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Hubungan dengan orangtua   

b) Keterbukaan dengan keluarga   

c) Pola asuh orangtua (batasan jam keluar, 

frekuensi komunikasi, batasan dalam 

bergaul) 

  

d) Pendidikan seks dari keluarga   

 

 

III. Pengetahuan akan seks 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Pengalaman seksual yang pernah dialami 

selama hidup 

  

b) Pertama kali mengetahui hal yang berbau 

seks 

  

c) Resiko yang diketahui dari berhubungan 

seks 

  

 

IV. Lingkungan Pertemanan 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Keterbukaan dengan teman mengenai seks   

b) Perilaku hubungan seks di lingkup pertemanan   

c) Hasutan dari teman   
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V. Pasangan dalam Berhubungan Seks 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Pasangan dalam berhubungan seks   

b) Alasan melakukan dengan pasangan tersebut   

c) Penolakan terhadap pasangan   

d) Kegiatan yang dilakukan bersama pasangan   

 

VI. Pemanfaatan Waktu Luang 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Kegiatan yang dilakukan ketika waktu luang   

 

VII. Penyebab Gairah Seksual Meningkat 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) faktor yang membuat gairah seksual di dalam 

diri meningkat 

  

b) kegiatan yang dilakukan ketika gairah seksual 

meningkat 
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VIII. Hubungan Seksual Pranikah 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Tempat pertama kali melakukan hubungan 

seksual pranikah 

  

b) Alasan melakukan hubungan seksual pada 

waktu pertama kali 

  

c) Alasan masih melakukan hubungan seksual 

saat ini 

  

d) Perasaan yang dirasakan setelah melakukan 

hubungan seksual 

  

e) Ajakan terlebih dahulu untuk melakukan 

hubungan seksual 

  

 

 

PANDUAN OBSERVASI 

Mimik wajah yang sering 

muncul 

 

Gerak-gerik tubuh yang muncul  

Perilaku yang muncul saat 

berinteraksi dengan peneliti 
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Hasil Wawancara 
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Lampiran 1. Verbatim subjek 1 

VERBATIM SUBJEK 1 

WAWANCARA I: 24 Juli 2018 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1 Jadi mas umur nya berapa 

sekarang? 

22, masuk 22  

2 Terus eh disini tinggal 

sama siapa? 

Disini tinggal sama 

temen-temen, jadi 

sendiri ya nge kos lah  

 

3 Terus kalo orangtua? 

 

Orangtua masih ada 

(*cengengesan)                            

 

4 Dimana? Di rumah, orangtua 

dirumah di palembang 

jadi aku merantau ke 

Semarang 

 

5 Boleh gak sih cerita 

sedikit-sedikit 

pengalaman seksual 

kamu tuh gimana? 

E… yang mau 

diceritain apanya 

 

 

6 Ya terserah apa 

pengalaman seksual yg 

gak bisa dilupain atau 

yang gimana-gimana 

Ehm gak maksudnya 

pengalaman seksual ya 

 

7 Iya misalnya tentang 

pergaulan itu membawa 

mendorong kamu 

melakukan hubungan 

seks gak terus bisa aja 

kamu nyeritain tentang 

masturbasi onani terus 

Oh jadi ceritain gak 

ditanyain 
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pacarana ngapain aja atau 

pelecehan seksual atau  

8 Ya nanti Oh, ya kalo cerita 

seputar seks ya 

masturbasi pertama kali 

waktu kelas kelas 5 SD 

itu masturbasi pertama 

kali. E…terus setelah 

itu baru sunat, sunat tuh 

jadi sunat kenaikan 

kelas e… SMP masuk 

SMP kelas 6 waktu 

SMP baru sunat itu 

karna malu malu apa 

karena satu kelas sudah 

sunat semua tinggal aku 

sendiri yang belum jadi 

sunat karena malu terus 

tentang perilaku 

seksual buat ciuman 

bibir tuh apa bahasa 

ilmiah. 

 

9 Yaudah yaudah Buat buat ehm ciuman 

bibir pertama kali aku 

ngelakuin SMP kelas 2, 

SMP kelas 2 yang 

pertama kali udah sih 

jadi pengalaman masa 

pengalaman semuanya 

 

10 Ndak apa-apa Udah kamu 

mau cerita itu tok? 

Ehh yaa 

 

 

11 Ada yg kamu mau cerita 

gak? 

Kalo ditanya mau, 

cuman kalo cerita 
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 bingung apa yang mau 

diceritain 

12 Nah itu yang waktu 

ciuman bibir waktu 

kapan? 

Itu SMP kelas 2 

 

 

13 SMP kelas 2 dimana? Wuahh  

14 Waktu ciuman bibirnya 

 

Jadi jadi pertama kali 

karna aku dari desa 

cuman pertama kali di 

kebon (*ketawa)  

 

15 Di kebon 

 

Gak gak jadi 

dibelakang sekolah ada 

kayak yak ebon apa yak 

kayak kebon coklat gitu 

ya itu pertama kali 

belakang sekolah 

pokoknya 

 

16 Terus  e… Oiya sebelum 

masturbasi tadi nonton 

film porno pertama kali 

di kelas 3 SD itu udah 

nonton film porno 

Cuma pertama kali 

nonton film porno ini 

pengalaman nih ini 

pengalaman gak 

terlupain yo dimarahin 

dari kepala sekolah, 

wali kelas, ibuku 

bapakku dan terutama 

ibuku kan guru jadi apa 

yak ini disidang 

disidang bareng2 
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17 Oh jadi ktahuan gitu? 

 

Ketawan, jadi kami 

nonton bertiga, bertiga  

 

18 Nonton di? 

 

Di hp. Nonton bertiga 

ada temen ku yang e…. 

ngomong tapi otaknya 

kayak idiot gitu ya 

adiknya ikut adiknya 

ini liat terus adiknya 

ngomong sama 

orangtua yang temenku 

itu, dia ngomong bu 

tadi mas m* mas a* 

sama mas b* nonton 

film film apa pokoknya 

kayak gini gini gini lah 

yaudah disitu diceritain 

sama siapa aja m* b* 

ketangkep semua ehm 

(*benerin suara) 

 

19 Berarti awal masturbasi 

karena itu? 

Hee awal masturbasi 

karna itu 

 

20 Ehm (*benerin suara) 

terus mas nya udah 

pernah ML? 

Udah 

 

 

21 Pertama kali ML dimana? Pertama kali di…kapan 

oh di kos. Pertama kali 

di kosan pokoknya 

 

22 Kok bis, pas waktu kuliah 

ini? 

Hee baru waktu kuliah  

23 Kok bisa terjadi? Sebenernya gak suka 

jujur aja ya aku gak 

suka 
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24 Gasuka, maksudnya sama 

pasangannya? 

 

Aku gak suka ML entah 

karna apa mungkin kalo 

mau ya ML dari SMP 

dari SMA bisa mau tapi 

 

25 Kok bisa terjadi waktu 

itu? 

 

Jadi aku kenal mungkin 

kalo di dududu…nia 

seks kan tau petting 

necking dan lain-lain 

kan mungkin hanya 

sekedar pegang-pegang 

ngeraba-ngeraba itu 

udah aku alamin dari 

kelas 3 SMP eh kelas 2 

SMP aku udah 

pokoknya mulai 

berciuman pertama kali 

udah itu udah mulai 

petting necking dll 

Cuma buat ML aku 

punya pendirian dulu 

aku gak mu aku gak 

mau ML dengan orang 

yang masih perawan 

nah sebenernya bisa 

aku buat ML dengan 

orang-orang bisa Cuma 

aku gak pernah mau 

karna ya itu tadi salah 

satunya terus e.. aku 

punya prinsip lagi masa 

cewe udah rusak mau 

dirusak lagi kek gitu 

cewe misalnya cewe 

udah pernah ML masa 

mau di ML-in lagi iya 

kalo dia aman kalo 

enggak dan ketiga takut 
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sama penyakitnya nah 

terus apalagi tadi tadi 

apa tadi 

 

26 Kenapa bisa terjadi? Ya karena penasaran  I5 

27 Karena penasaran? kuliah kuliah tuh 

karena penasaran terus 

ya dulu penasaran juga 

Cuma aku gak nemuin 

nikmatnya aku gak 

nemuin apa sih enak 

nya ML gak nemuin 

 

28 Waktu udah ML apa 

sebelum ML? 

Sebelum eh sesudah  

 

 

29 Sesudah ML pertama 

kali? 

 

ML pertama kali, 

sesudah ML pertama 

kali 

 

30 Gak nemuin nikmatnya? 

 

Hee, lagian ya aku 

cuman ah biasa aja kok. 

Biasa aja gaada gaada 

alah apa sih ini gak kek 

gitu tapi yang ku 

temuin nikmatnya 

mungkin kalo kamu tau 

yang oral nah aku lebih 

suka ke oral daripada ke 

ML 

 

31 Terus ehm (*benerin 

suara) kan waktu itu 

kamu melakukan ML 

pertama kali terus setelah 

itu kamu pernah 

melakukan ML lagi? 

Pernah…. (*ketawa) 

pernah pernah pernah 

 

 

32 Alasannya? Nanggung (*ketawa)   
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33 Nanggung maksudnya 

gimana? 

 

Kek gini jadi disaat aku 

udah ngerasa yak aku 

udah pernah ML 

pertama kali walaupun 

aku tau ah gaada 

nikmatnya Cuma e… 

kadang aku mikirnya 

udah petting necking 

bahkan kadang udah 

telanjang semua laki-

laki sama 

perempuannya asu 

nanggung ik kek gitu 

nanggung gak sekalian 

gitu ah itu Cuma ya 

namanya setan pasti 

ada dalam karna situasi 

dan kesempatan jadi 

seluruhnya terjadi 

karena situasi dan 

kesempatan cuma itu 

tok kalo aku 

 

 

 

 

 

 

I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

34 Terus kalo keluarga 

sendiri mengetahui kamu 

pernah ML gak? 

ML enggak Cuma 

ciuman pernah dan 

bawa cewe ke rumah 

pernah 

 

35 Terus ehm hubungan 

kamu sama orangtua 

gimana sih? 

Hubungan dengan 

orangtua baik sih 

maksudnya kek mana 

maksudnya 

 

36 Maksudnya ya ada eh 

jenjang gak sih antara 

kamu sama orangtua? 

Enggak  



116 
 

 
 

37 Jadi telfon 

 

Sampai saat ini telfon 

masih bahkan telfon 

hampir sehari sekali  

 

38 Nanyain kuliah gitu? Hee kuliah gimana dll  

39 Terus e… ada gak sih 

kamu batesan jamberapa 

mesti pulang? 

Kalo dirumah…. 

 

 

40 Kalo dirumah kalo di kos kalo di kos aku gak 

punya peraturan jadi 

mau pulang jam berapa 

terserah aku terus kalo 

dirumah semenjak 

kuliah kan eh semenjak 

SMA aku keluar dari 

rumah maksudnya 

semenjak SMA aku 

keluar kota gak SMA 

dirumah jadi aku 

diasrama terus habis 

asrama nge kos dan itu 

gaada batesan ehm 

(*benerin suara) jadi 

SD eh TK sampe SMP 

aku dikekang, aku gak 

bisa keluar malem, 

main punya batesan 

pokoknya hidupku 

teratur jadi punya 

jadwal main jam berapa 

pulang jamberapa nah 

semenjak SMA aku gak 

punya aturan dirumah 

jadi pokoknya kalo mau 

pergi malem yaudah 

bawa kunci palin nanti 

jam 1 jam 2 ditelpon 
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dimana kok belum 

pulang 

41 Kalo di kos orangtua suka 

nelfon gak sih kamu 

dimana misalnya? 

Kalo di kos sering  

 

 

42 Kalo belum pulang kos, 

dicarii juga? 

 

Iya dicariin Cuma kan 

ya Namanya apalagi 

anak cowo kan. Anak 

cowo kan kalo ditelpon 

banyak boongnya kan 

bilangnya di kos lagi 

nyanyi-nyanyi padahal 

gak di kos 

 

43 Terus e… kalo orangtua 

atau keluarga tuh pernah 

ngajarin tentang sex 

education gak? 

Gak, aku dapet dari 

sekolah 

 

44 Terus waktu e… oiya 

kalo keluarga atau 

orangtua itu memberikan 

alasan juga gak dalam 

bergaul?  Batasan-

batasan deng. Batasan-

batasan bergaul dengan 

lawan jenis. 

Gak sih kalo dari 

orangtuaku ya bapak 

sama ibuku cuma 

intinya ngomong kayak 

gini karena banyak 

temen-temenku yang 

udah hamil diluar nikah 

jadi cuma ngomong 

dalam berpacaran terus 

temenan sama cewe 

cuma diomong hati-hati 

aja. Hati-hati yaudah 

kamu udah besar kamu 

udah tau mana yang 

baik mana yang enggak 

yang penting intinya 

kalo main ya hati-hati 

kalo berteman hati-hati 

kalo pacaran ya hati-

hati ya saling ngingetin 
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cuma kek gitu-gitu 

doang 

45 Waktu kamu dapet e… 

apa sex education dari 

sekolah itu itu rasanya 

gimana ketika saat dan 

sesudah kmu 

mendapatkan itu tuh 

rasanya gimana? 

Biasa aja   

46 Biasa aja? Jadi apa ya malah 

diriku sendiri yo 

penasaran ada kan yo 

secara naluri apalagi 

anak cowok misalnya 

dikasihtau ehm 

(*benerin suara) nanti 

e… contoh aja kalo 

seks edukasi kan 

dikasih apa yay a 

tentang kayak oral seks 

dan lain-lain itu kan 

dikasih tau ya itu kan 

malah buat penasaran 

aku yakin anak-anak 

cowok pasti ngalamin 

itu 

 

47 Terus ketika penasaran 

langsung gak sih kamu 

kayak melakukan? 

Gak, paling cuma 

sebatas penasaran terus 

paling liat film porno 

terus ya terus 

masturbasi kek gitu kek 

gitu doang sih 

 

48 Terus e… kalo kamu 

sama ortu tuh pernah gak 

sih bertukar pikiran, 

Gak gak pernah belum 

pernah 
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cerita-certita atau 

sharing-sharing tentang 

seks gitu? 

 

49 Brarti yang waktu 

pertama kali kamu kamu 

dapetin tentang seks 

education oral gitu-gitu? 

Terus tentang bahaya 

nya juga  

 

50 Bahaya nya juga?  Ah itulah kenapa aku 

kalo ML ga pernah gak 

pake kondom 

 

51 Oh pasti selalu pake 

kondom? 

Hee  

52 e… kalo temen2 mu 

sendiri tau gak kamu 

udah pernah melakukan 

hubungan seks? 

Temen-temen tau nya 

aku udah mulai 

hubungan seks ML dari 

SMA kelas 1 jadi 

temen-temenku udah 

pada tau tapi padahal 

aku gak pernah ML, 

ML baru pertama kali 

ML kuliah jadi  

 

53 Muka brarti, muka nya 

keliatan 

Ya mungkin dari muka 

ku juga ya muka ku kan 

muka muka orang nakal 

gitu kan, kalo petting 

necking iya dari SMP 

cuman Namanya ML 

memasukkan penis 

dalam vagina baru 

kuliah 

 

54 Terus ketika apa sih 

tanggepan mereka 

ee… ada yang biasa aja 

sih terus kadang ya 
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gimana ketika kamu 

sudah pernah kamu 

melakukan hubungan 

seks? 

 

beberapa temen paling 

cuman nanya rasanya 

gimana sih terus e… 

buat cewe biar bisa 

digituin gimana sih biar 

bisa kita pake ML 

gimana sih, biar bisa 

ML gimana sih kek gitu 

Cuma sekitar-kitar  

 

55 Tapi temen-temenmu 

juga melakukan 

hubungan seks? 

Rata-rata melakukan  

 

 

56 Kalo dari lingkungan 

pertemanan kamu nih, 

kamu pernah gak sih 

membahas atau sharing-

sharing mengenai seks 

gitu? 

Pernah 

 

 

57 Seperti apa contohnya? 

 

ee…tentang seks ya 

paling tanya kamu udah 

nge seks berapa kali 

terus yang dilakuin apa 

aja, oral udah pernah 

belum sekedar sharing 

tanya-tanya gitu lah 

terus pernah gak 

ktahuan orang, pernah 

gak ML paling ekstrim 

dimana, kek gitu-gitu 

 

58 awalnya pernah ada gak 

sih temen yang 

mengiming-imingi kamu 

untuk mencoba 

melakukan hubungan 

seks? kek misalnya kamu 

Gak, eh sek tak inget-

inget gaada. Gaada kalo 

itu 
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nih belom pernah nih 

waktu it uterus ada gak 

sih temen yang 

mendorong “cobain deh 

ini enak tau”, “ML enak 

tau” kek mendorong 

kamu untuk melakukan 

59 Berarti berarti dari diri 

sendiri? 

 

Ya bener-bener dari diri 

sendiri ya kalo mau sih 

udah dari SMA aku tau 

Cuma gak mau aku 

 

60 Kamu pernah melakukan 

hubungan seks dengan 

siapa aja? statusnya 

Status, pacar kek gitu2 

ya 

 

 

61 Pacar, temen, sodara? Sama pacar belum 

pernah satu kali pun 

(*ketawa) keren gak 

(*ketawa) keren gak 

saya ha ,jadi gitu dalam 

lingkup pertemananku 

ya mungkin temen 

deket atau temen-temen 

ku kami punya prinsip 

bareng-bareng yang 

Namanya cewe pacar 

kami, kami gak bakal 

ML-in dia kalo petting 

necking oral silahkan 

cuman buat ngambil 

sebuah mahkota 

walaupun mungkin 

mahkotanya udah 

hilang kami gak bakal 

ngelakuin gak mungkin 

kami, aku deng aku gak 

bakal ngelakuin karena 
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selama ini pun aku 

belum pernah ML 

dengan pacar sendiri 

62 Jadi sama siapa biasanya  (*ketawa) kalo selama 

ini yang aku alamin ya 

dengan temen dengan 

orang kenalan. Orang 

kenalan kek yang eh 

kayak di kayak SPG 

SPG gitu terus itu aja 

sih temen orang 

kenalan temen orang 

kenalan  

 

 

63 E… waktu itu kenapa 

kamu akhirnya 

melakukan hubungan 

seks gak sama pacarmu? 

Gak sama pacarku 

 

 

64 Iya tapi malah sama 

orang lain? selain dari 

alasan tadi itu 

 

Iya, ya kek gimana ya 

bagiku ini pacarku dan 

amit-amit misalnya 

putus punya 

tanggungan lah jadi 

contohnya misalnya 

aku ML dengan “a” 

abis itu putus “a” pasti 

sakit hati sama aku dan 

aku gak mau itu kek 

gitu itu alasan konkrit 

ku terus aku mikir lagi 

aku punya adek cewe 

sekarang kalo adikku 

kek gitu kek mana 
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65 Tapi kamu gitu ke orang 

lain? cewe juga kan 

 

Ya itu bagiku ya masa 

bodoh soalnya bukan 

siapa-siapa ku kok 

Cuma kenal og orang 

kenal aku jadi selama 

ini ya selama ini aku 

ML orang kenal udah 

main kenalan berapa 

minggu terus udah 

tinggal gaada 

komunikasi lagi 

kenalan ML tinggal 

kecuali temen masih 

lah (*ketawa) 

 

66 Tapi temen pernah kan, 

sama temen? 

Pernah sama temen  

67 Terus e… ketika kamu 

melakukan ML yang 

ngajak duluan tuh siapa? 

Siap Pertama kali tuh 

cewenya  

 

68 Cewenya? 

 

Hee itulah kenapa aku 

mau jadi jadi tuh di aku 

aku sebenernya gak 

mau ya kek gitu karna 

apa karna aku gak 

nemuin kenikmatannya 

apa sih rasanya 

 

 

69 Kenapa waktu itu kamu 

mengiyakan? 

 

Nyoba lah kan aku 

belum pernah ML terus 

cewenya cewenya 

bilang masukkin aja ah 

yaudah toh sekalian toh 

I5 

 

E3 

70 Oh itu itu yang pertama 

kali? 

Itu yang pertama kali  
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71 Terus yang berikut-

berikut nya itu siapa yang 

ngajakkin duluan? 

Kadang aku kadang 

cewe nya 

 

72 Nah waktu itu kenapa 

kamu minta duluan? 

 

Udah konak (*ketawa) 

konak ya (*ketawa)  

 

I2 

73 Konak tuh apa toh? 

 

Udah Konak tuh nafsu 

dari level 1 misalnya 

dari level 1 sampai 

level 5 itu udah level 5 

nah itu 

 

74 e… ketika waktu itu 

waktu pasangan ML 

kamu tuh mengajak untuk 

melakukan ML pernah 

gak sih kamu gak mau 

atau menolak ajakannya? 

 

Pernah. Bahkan udah 

buka baju udah buka 

bju udah udah siap udah 

siap beneran trus e… 

aduh ndak usah lah 

 

75 Terus reaksi nya gimana? 

 

Kaget. Dia kaget terus 

dia bilang aku salut 

sama kamu terus dia 

tanya karna apa. 

Gapapa kasian aja sama 

kamu 

 

76 Terus akhirnya kamu 

melakukan? 

Engga   

77 Tetep enggak? Pake baju geh  

78 Terus e… kamu pernah 

gak sih ketika lagi 

pengen-pengennya nih 

lagi pengen-pengennya 

ML trus apa sih yang 

Buka hp, main mobile 

legend gak gak gak 

(*ketawa) apa tadi 
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kamu lakukan? saat itu 

juga kmu mengjak orang 

buat ML tau gimana? 

 

79 Kalo lagi pengen-

pengennya  

e… kalo lagi 

pengen2nya apa ya 

yang ku lakuin kadang 

e… gak gak setiap saat 

selalu sama ya kalo aku 

e… suatu saat bisa 

onani misal aku onani 

saat aku pengen aku 

onani kadang bisa 

terlalu pengen aku 

pergi dari kos pergi itu 

pergi main. 

 

80 Main apa? 

 

 

a… gak maksudku 

main kerumah temen 

atau nongkrong dimana 

di warung gitu 

nongkrong di mba ruh 

atau dimana gitu tapi 

lebih banyak onani 

(*sambil ketawa) lebih 

sering. 

 

81 Lebih sering onani? 

 

Yaya lebih sering 

kategori lebih sering  

 

82 Terus e… tapi gak pernah 

langsung kayak ngajak 

seseorang buat ML gitu? 

Gak.  

83 Gak? terus biasanya apa 

sih yang menjadi 

penyebab tiba-tiba gairah 

seksual kamu meningkat? 

Biasanya apa yak em 

baca-baca cerita gitu 

tapi ada tentang seks 

nya, liat gambar-
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gambar tapi gambarnya 

gambar yang menjurus 

kesana jadi e... cewe 

gak pake baju atau 

cewe cowo pake beha 

sama sempak kayak 

gitu  

84 Terus biasanya kamu ML 

dimana? 

E… hehe di kos lah  

85 Kenapa di kos? kan ada 

hotel atau ada rumah 

E… hehe yang gak 

bayar (*sambil ketawa) 

betul anak kos bah 

(*ketawa) ke hotel 

bayar enak di kos gratis 

 

E1 

86 Tapi temen-temen gak? 

 

Enggak, karena masa 

bodoh satu sama lain 

kami masa bodoh dan 

mikirnya udahlah suka 

dia gitu bahakan dulu 

pernah sampe pinjem-

pinjeman kamar gitu.  

 

87 Oh iya? Iya waktu jaman SMA 

jadi misalnya di 

kamarku, dikamarku 

ada temenku mau 

pinjem jadi yaudah dia 

di kamar aku diluar  

 

88 Terus e. resiko-resiko apa 

aja sih yang kamu ketahui 

dari berhubungan seks 

diluar nikah? 

Ha yang  
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89 Resiko-resiko apa saja Yang aku tau ya, e… 

tentang penyakitnya 

mungkin e… arah HIV 

dan AIDS atau raja 

singa mungkin bagi 

cowo. Tau kan raja 

singa tau lah terus 

hamil udah itu tok 

karena yang pokok 

Cuma dua itu kalo sama 

aku 

 

90 Terus nih e… terus apa 

sih yang kamu rasain atau 

gimana sih rasanya 

setelah kamu tuh 

melakukan hubungan 

seks? 

selama ini… nyesel  

 

 

91 Nyesel? jadi kadang habis 

hubungan seks habis 

ML yang aku rasain aku 

gak ahh trus pengen 

lagi pengen lagi 

enggak, jadi abis ML 

udah sama-sama keluar 

yaudah langsung pake 

baju 

 

92 Terus kan kamu nyesel 

tuh 

 

masih ngulang lagi kan, 

nah itulah manusia 

(*ketawa)   

 

93 Kenapa   jadi kek gini aku disaat 

satu hari misalnya satu 

hari nih misalnua 

malem, malem udah 

udah selesai nanti 
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nyesel lagi aku bakal 

nyesel aduh kenapa ML 

gitu kenapa ML tapi 

besoknya udah lupa apa 

yang terjadi malem ini 

besok udah lupa 

besoknya udah lupa dan 

seterusnya udah lupa 

dan akhirnya ada temen 

lagi ML lagi yaudah 

ML lagi nyesel lagi bis 

kek gitu terus tau jadi 

lingkup ku tuh kek gitu 

perputarannya aneh aku 

memang orang paling 

aneh kan trus 

sebenernya orang gak 

niat kalo kamu 

perhatiin ya. 

94 Iya kamu kan gak niat Haa… orang gak niat 

tapi pengen bener gak 

kalo kamu sendiri 

ngeliat omonganku tapi 

pengen yaa piye terus 

kalo tadi kalo udah 

konak kek mana tapi yo 

kadang kadang yo 

wasuu kadang itu juga 

aku alamin 

I1 

 

 

I2 

95 Kalo biasa sih eh biasa 

biasanya kamu waktu 

luang tuh ngapain aja sih? 

 

nongkrong, main, kalo 

ada tugas buat tugas 

kalo gak ya nyanyi kalo 

gak minum udah e... 

kadang juga kerja kalo 

ada waktu luang kerja 
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96 Ketika kamu misalnya 

berdua jalan berdua tok 

dengan lawan jenis tuh 

ngaoain aja? 

jalan toh  

97 Bukan maksudnya lagi 

berdua ngapain kek 

misalnya lagi di kos 

berdua atau lagi dimana 

berduaan kalo lagi 

berduaan 

kalo lagi di kos kalo 

lagi berduaan di kos 

lebih sering ya cerita-

cerita 

 

98 Berarti gaada arah-arah 

ke ML ya? 

e… gak gak slalu gak 

stiap saat  

 

99 Tapi  sesekali ada Cuma gak 

stiap saat, gak stiap saat 

itu muncul gak stiap 

saat itu muncul jadi 

kadang dateng buat 

ngobrol atau buat bahas 

sesuatu walaupun aku 

pengen Cuma gak 

 

100 Gak kamu mengiyakan?  iya gak aku iyakan aku 

ajak ngomong 

 

 

 

 

 

WAWANCARA II: 17 Agustus 2018 

No Pertanyaan Jawaban Koding 
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1 Nih kan kemaren e… waktu 

wawancara pertama tuh 

kamu bilang kalo kamu tuh 

ML pertama kali waktu 

kuliah 

mmm…(*cengenges) mana 

iyaiya terus (*ketawa) 

 

2 Ah… serius bener gak Iyaiya  

3 Dan kamu juga bilang 

sebenernya kalo waktu SMA 

kamu tuh sebenernya bisa 

bisa aja ML tapi kamu nya 

gak mau  

He e…  

4 Lalu alesannya kenapa 

waktu kuliah mau? 

Aku  

5 He e masa dia Ehehe (*cengengesan) 

alasanku kenapa mau karna 

penasaran terus dulu e... 

yang pertama kali tuh dia 

udah gak perawan e… 

menurutku ya dia udah gak 

perawan dan 

 

6 M Kencengin dong… (*subjek meningkatkan 

volume suara nya) dia udah 

gak perawan dan keliatan 

dari (*merubah posisi alat 

perekam) dia jujur gituloh 

yaudah to faktor kepengen 

tau rasanya itu tadi terus 

yaudah kejadian lah. Ehehe 

(*cengengesan) tapi gak 

dilandasi dengan cinta 

dilandasi dengan nafsu 

eheheha(*ketawa) itu tadi 

alasanku jadi alasanku ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1 
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penasaran sih gimana sih 

rasanya ML karna 

 

 

 

I5 

7 Waktu pertama kali itu He e Karna selama ini kan 

aku gak brani gara-gara aku 

takut nyakitin si cewe tapi 

kok ini cewenya memang 

mau ngajarin kek gitu 

padahal sebenrnya aku bisa 

cuman kan polos 

 

8 Sok sok polos He e  

9 Ketika kamu kuliah tapi kan 

kamu dapet pengetahuan 

yang lebih lagi kan 

He e  

10 Akan bahaya atau resiko-

resiko dari 

iya  

11 Berhubungan seks apalagi 

yang aku tau fakultas kamu 

tuh mempelajari mengenai 

hal ini  

mmm….  

12 Nah kenapa kamu sendiri 

masih melakukan ML 

padahal diperkuliahan 

dibahas akan resiko-resiko 

nya? 

Bentar dulu resiko-

resikonya tuh resiko 

penyakit atau apa kalo 

penyakit ya aku selama ini 

ML gak pernah gak pake 

kondom jadi 

 

13 Slalu pake kondom He e jadi kenapa aku brani 

ya itu ya aku percaya aja 

kalo pake kondom mmm… 

terhindar dari penyakit itu 
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menurutku walaupun itu 

cuma apa ya Cuma kayak 

mmm… mencegah ya 

Cuma kayak mencegah 

doang Cuma ya aku 

mempercayai itu trus tadi 

apa tadi, kenapa masih ML  

14 Emang gak takut sama 

resiko-resiko nya 

Resikonya nih apa aja ik  

15 Kalo lagi gak hoki gituloh 

maksudnya 

Hamil nahhh langsung aja 

ehehehe (*ketawa) jadi ya 

karna ML juga Namanya 

pake kondom aku gak 

pernah kepikiran sampe 

hamil juga  

 

16 Jadi mikirnya aman-aman 

aja ya 

E e terus ya karna aku liat 

juga aku tau apa itu obat KB 

apa itu obat bir gak jadi 

hamil jadi misalnya kita 

 

17 Obat apa? Obat bir? Gak jadi hamil  

18 oh Jadi  

19 Obat yang gak jadi hamil? Jadi misalnya kita udah 

ngeluarin didalem minum 

obat itu udah gak bakal jadi 

sperma nya mati gitu 

 

20 Ohh ada ya Ada toh ya karna diliat juga 

sih sebenarnya di luar kelas 

cuman kan di psikologi 

 

21 mmm.. Jadi resikonya ya ndak takut 

lah walaupun ada sih 

ketakutan  
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22 Tapi ya tetep aja di Ya masih tetep takut Cuma 

gak gak apa ya 

 

23 Berarti nafsu mengalahi 

mengalahi segalanya?  

(*ketawa) mungkin 

mungkin mungkin… 

mungkin 

 

24 Terus e… oiya diwawancara 

pertama kan kamu juga 

bilang kalo pegeng-pegang 

raba-raba ciuman udah kamu 

alamin dari kelas 2 SMP  

He e  

25 Nah kenapa ketika kuliah ini 

ketika kamu udah petting 

necking kamu bilangnya 

nanggung dan akhirnya 

terjadilah ML, apa sih yang 

buat beda ketika masih 

sekolah di SMP dan SMA 

dengan kuliah sekarang? 

Ehehe (*cengengesan) SMP 

aku masih tinggal dengan 

orangtua itu yang buat beda 

ya SMP aku tinggal dengan 

orang tua trus bingung 

misalnya misalnya misalnya 

pun ada temenku yang dah 

per yang udah gak perawan 

mungkin bakal terjadi ML 

gak ada tempat mau dimana 

gitu karna kan masih di 

dalem lingkup rumah aku 

tinggalnya nah semenjak 

SMA trus keluar dari rumah 

aku udah merantau yaudah 

teus apa sih tadi  

 

26 Tadi kan SMA kamu bilang 

kamu gak tapi kuliah  

ML? iya memang ML nya 

kuliah maksudnya petting 

necking trus a gimana sih 

tadi lupa aku ik 

 

27 Kan ditanya e apasih yang 

membuat beda ketika masih 

sekolah di SMP dan SMA 

dengan kuliah sekarang 

Ya SMA gak pernah dapet 

temen atau pacar yang udah 

bener bener udah rusak git 

ya aku nganggepnya yang 
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soalnya kan kamu ML 

pertama kali kuliah kenapa 

gak waktu SMA? SMA kan 

kamu juga sama 

persepsi ku yang 

ehem(*benerin suara) yang 

udah gak yang udah rusak 

lah ibaratnya udah rusak dia 

dah pernah ML nah 

semenjak kuliah aku punya 

temen aku punya kenalan 

kok mereka udah gak 

perawan baru brani nah itu 

yang buat beda aku kenapa 

gak ngelakuinnya pas SMA 

ya jadi aku jadi aku takut 

buat cewe itu sakit hati kalo 

cewe itu masih perawan 

kalo cewe nya gak perawan 

kan brarti dia menurutku ya 

ini pandangan ku kalo 

cewenya dah gak perawan 

brarti dia sekedar 

menikmati tok  

28 Dan sudah terlatih ya Ha… dan sudah dan merek 

dan dia sudah latian ha 

yasudah kek gitu sih kalo 

aku ehem (*benerin suara) 

 

29 Terus e… boleh jelasin gak 

ketika saat itu waktu hari H 

ML perasaan seperti apa 

yang ada pada kamu saat itu? 

Takut, yang pertama takut 

ya takut sih ya samp gak 

dipungkiri semua bakal 

takut apalagi abis kejadian 

itu bakal ada ketakutan yang 

besar trus seneng cumaa 

seneng lebih besar daripada 

takut ya takut takut 

mungkin dari satu sampai 

sepuluh takut cuma dua ato 

tiga ketakutan itu 
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30 Kalo senengnya? Senengya tuh mungkin 

ehe(*cengengesan) lap 

 

31 Lebih dari sepuluh? Ya ehaha(*ketawa) itu lebih 

dari sepuluh mungkin jadi 

bisa ngerasain bisa tau kan 

ih ternyata rasanya kek gini 

kek gitu jadi perasaan apa 

ya perasaan itu saja 

 

32 Ada gak sih rasa pengen 

awalnya baru abis itu terjadi 

gitu loh? 

Pengen maksudnya  

33 Pengen maksudnya kayak 

pengen ML aja sama dia gitu 

Ada itu sebelum pertama 

kali kan? atau setelah 

pertama kali? 

 

34 Setelah  ada  

35 Ganti-ganti pas pasangan 

kedua ketiga keempat gitu 

Ada   

36 Ada? setiap pasangan slalu 

ada rasa pengen buat 

nglakuin 

Pasti ada pasti ada pasti ada 

kalo aku ya ini menurutku 

ya   menurutku sendiri kalo 

yang ku alami pasti ada 

Cuma ya kek mana aku bisa 

ngontrol nya sih 

 

 

37 Tapi gak ada Aku slama ini sama pacar 

sendiri gak pernah  

 

38 Tapi gak setiap misalnya 

kamu pengen sama orang itu 

langsung gak kan? 

Enggak aku gak kek gitu sih   

39 Pelan-pelan dulu ya? Masih liat dulu kan   
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40 Pelan-pelan abis itu 

besoknya langsung 

Orangnya kek mana 

orangnya kek mana kalo 

masih perawan gak bakal ku 

ML-in 

 

41 Kalo misalnya dia udah gak 

perawan tapi kamu pengen? 

Mungkin ML ehehehaha 

(*ketawa) e…ehe 

 

42 Terus e… situasi kondisi 

atau kesempatan seperti apa 

yang membuat kamu 

terdorong dan akhirnya 

melakukan ML? 

Situasi apa ya  

43 Seperti apa sepi kah atau lagi 

berdua kah? 

Ohhh lagi berdua lagi 

berdua dikamar terus sepi 

trus gak ada hiburan apa apa 

E1 

44 Gak ada hiburan apa-apa? He e gakada kegiatan gitu 

loh gaada kegiatan apalagi 

kalo udh berdua biasanya 

kan nafsu lebih tinggi 

yaudah terjadi begitu tapi 

sebelumnya kan udah 

petting necking mungkin 

kalo udah puas disitu gak ku 

terusin kek gitu itu kalo aku 

 

 

 

I1 

 

I2 

45 Terus e. pernah gak sih kamu 

ML dikarenakan penasaran 

dari cerita atau sharing-

sharing temen yang berbau 

seks?  

Nah itu, Itu pertama kali  E2 

46 Itu yang waktu pertama kali? Pertama kali jadi temen-

temenku lingkunganku 

semua apa sih rasanya ML 

apa sih rasanya ML gitu 
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47 Jadi akhirnya  He e  

48 Terus e... apasih yang 

membuat kamu melakukan 

ML lagi dan ML lagi? 

Ketagihan mungkin I2 

49 Ketagihan? Jadi   

50 Katanya kemaren gak dapet 

nikmatnya 

Ya katanya kan ya kau 

tanyakan apa bisa ML lagi 

ML lagi ML lagi e… 

pengen tuh pasti ada nov 

jadi apa ya ya ketagihan 

pasti ada cuma ketagihan 

tuh bagiku ya disaat kau 

udah keluar ya udah kek 

gitu loh gak gak apa ya gak 

gak ngerasain istimewanya 

dimana sih kayak gitu loh 

entah itu aku karna belum 

pernah nyoba yang perawan 

atau apa gak tau ya yang 

membuat bedanya lagi ya 

waktu trus kadang susah 

ngontrol kek gitu jadi udah 

terbawa suasana akhirnya 

gak terkontrol. 

 

 

 

I1 

I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2 

51 (*2 orang temannya datang) 

Terus e… apa yang membuat 

kamu tuh melakukan ML 

dengan teman atau dengan 

orang yang baru dikenal, 

He ya Namanya nafsu cuk 

cuk (*ketawa) namanya 

nafsu mah gak tau gak tau 

 

I1 
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kenapa? Padahal dia gak 

ngasih kamu perhatian cinta, 

rasa aman dan nyaman tapi 

kamu mau tetep ML sama 

dia? 

kimcil gak tau ini kan semua 

kayak gitu  

52 Jadi semua nafsu ya? Kan kan didenger gak 

(*ngomong berbisik) 

 

53 Iyalah dijadiin CD Alah gapapa  

54 Gapapa Ya itu, itu alasanku tadi   

55 Jadi nafsu? He e naman nam (*terbata-

bata) sekarang kayak gini 

nov gak dipungkiri laki-laki 

aja bisa ML aja sama PK dia 

sayang sama PK kah? he dia 

cinta kah sama PK? he 

 

56 ada Sama sesosok sesosok 

sesosok wanita yang di SK 

tuh ada gak yang cinta ya 

memang ada Cuma kan satu 

dari sepuluh cowo itu 

perbandingan sih Cuma satu 

paling dari sepuluh cowo 

yang kek gitu 

 

57 Terus… terus menurut kamu 

arti ML yang laku lakuin 

selama ini apasih? 

E menurutku jadi bagiku tuh 

ML tuh ada 2 jenis, 

(*ketawa) ML dengan ML 

tuh ada 2 jenis jadi ML 

dengan didasari cinta 

(*ketawa) dan ML cuma 

buat main-main jadi apa ya 

aku ngomongnya ya e… 

making love sama making 

ML apaa gitu   
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58 terus Ya itu lah  

59 Terus arti ML yang kamu 

lakuin selama ini apa? 

Cuma buat main-main 

ehehehaha (*ketawa) ya 

karna karna aku gak pernah 

merasa aku suka aku cinta 

aku kasi aku sayang aku gak 

pernah ngerasa kek gitu 

yang ku rasa yang ku rasa 

yang kurasa aku pengen aku 

pengen ngeluarin hasratku 

aku pengen ngeluarin nafsu 

ku cuma itu tok jadi gaada 

dasar cinta nya atau dasar 

sayang. 

 

60 Terus kalo e… ortu kamu 

sibuk gak sih dengan urusan 

mereka masing-masing 

menurut kamu? 

E maksudnya urusan 

mereka ibuku si ibuku iya 

mereka sibuk dengan 

urusan masing-masing 

 

61 Tapi masih memberi 

perhatian ke kamu? 

Ya masih setiap orangtua 

pasti masih aku masih 

dikasih perhatian perhatian 

kalo gak diperhatiin gak 

dikasih duit aku nanti nov 

ehehe (*ketawa) 

 

62 Tapi dengan kesibukan 

mereka gak ini kan gak 

menghilangkan perhatiannya 

mereka ke kamu? 

Gak itu masih  

63 Terus e terus kalo cinta dan 

perhatian yang dikasih ke 

kamu saat kuliah ini menurut 

kamu cukup gak? 

e..  
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64 Cinta dan perhatian orangtua 

yang dikasih ke kamu saat 

kuliah 

Menurutku gak, dibilang 

kurang ya ngak dibilang 

cukup ya gak, apa ya cuma 

masih antara standar kurang 

sama cukup jadi kan 

misalnya kurang cukup 

tinggi da jadi masih diantara 

cukup sama kurang lebih 

lebih cukup lebih cukup 

lebih ke kurang 

 

65 Nah kenapa kamu bisa 

bilang blom dicukup blom 

dikurang tuh kenapa? 

contohnya kek gimana 

Emm… apa ya contohnya 

jarang … jarang buat 

mereka meng e waktu buat 

cerita gitu loh buat aku 

cerita 

 

66 Oh buat kamu cerita? Yo paling cuman sekedar oh 

iyaiya oh iyaiya oh yaya 

Cuma kek gitu doang jadi 

disaat gak pernah ngasih 

saran gak pernah ngasih 

solusi atau saran gitu 

 

67 Jadi cuman mendengarkan? Haa ibaratnya ya kayak apa 

ya kayak psikolog Cuma 

mendengarkan tok. 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Verbatim subjek 2 

VERBATIM SUBJEK 2 

WAWANCARA I: 23 Juli 2018 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1 Mba umur nya berapa? Umurku…… 20 tahun  

2 Disini tinggal sama siapa? Sama nenek dirumah  

3 Asli nya mana? Asli Jakarta  

4 Boleh gak sih mba cerita 

sedikit-sedikit tentang 

pengalaman seksual kamu 

tuh gimana? 

Ya awalnya sih pertama 

ngelakuin hubungan seks 

itu diajak kerumah pacar 

main niatnya sih cuma 

main biasa aja gak..gak 

ada niat mau ngapa-

ngapain ya mba disitu 

kebetulan juga 

dirumahnya gak ada ruang 
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tamu jadi aku pas dateng 

kerumhnya tuh didalem 

kamarnya aja dan niat nya 

kita nonton tv di lep apa 

nonton tv terus sambil 

denge apa bikin desain apa 

desain kayak tugas 

sekolah gitu di computer 

trus tiba-tiba ya kita… ya 

namanya anak muda gak 

munafik ya mba trus kita 

ngelakuin ciuman trus 

akhirnya kebawa 

ngelakuin hubungan 

seksual sampe akhirnya 

aku hamil. 

 

5 Terus pertama kali ML tuh 

kapan? 

Aku pertama kali ml SMP, 

SMP kelas dua… 

 

6 Kok waktu itu sampe bisa 

terjadi? 

Waktu itu aku pacaran 

sama orang yang lebih 

dewasa dari aku dia 

pelayaran di AMI 

akhirnya dia ngajak aku ke 

warnet aku kira cuma buat 

nge dia ngeliat hiburan di 

internet aja dia nonton 

motor ninja atau apa 

Kawasaki kesukaan motor 

dia ternyata pas di dalem 

warnet itu kita ngelakuin 

hubungan seks itu dan 

perawanku hilang. 

 

7 Tapi itu gak tau gak 

ketahuan siapa-siapa? 

Gak ada yang tau soalnya 

tertutup sih mba warnet 

nya. 
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8 Jadi kamar gitu atau? Ya kayak bilik-bilik gitu 

tempatnya. 

 

9 Terus e… setelah itu kamu 

pernah melakukam ML 

lagi? 

Iya.  

10 Keluarga mengetahui 

enggak kamu pernah ML? 

Kalo pertama itu sih 

keluarga gak pernah tau 

cuma awal mama ku tau 

pergaulan bebasku itu 

kelas 1 SMK karena pas 

itu leherku di cupang ya 

mba sama mantanku jadi 

dia tau situ padahal pas di 

cupang itu kita gak 

ngelakuin hubungan seks 

cuma pas di cupang aja 

menurut mama ku tuh 

udah kayak mungkin udah 

ngelebihin udah 

melakukan hubungan seks 

juga jadi dia marah. 

 

11 Terus reaksi nya pas tahu? 

 

Ya pas itu ta ketahuannya 

aku lagi tidur terus tiba-

tiba leherku apa di ge apa 

rambutku di disingkirin 

sama mamaku gitu terus 

ketawan jadi di leher ada 

cupangnya trus sama a 

dibangunin ya secara 

reflek orangtua pasti 

marah sempet sih di 

tampar sekali sama mama 

setelah itu suruh ngaku 

ngelakuin itu sama siapa 

udah. 

 

12 Terus kamu meng 

ngakuin? 

Ya aku ngakuin kakak 

kelasku 
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13 Terus setelah itu orangtua 

gimana? 

Setelah itu orangtua gak 

bolehin aku megang hp 

selama 1 bulan aja sih 

terus ya jadi efeknya gak 

boleh megang hp, 

didiemin ya pokoknya 

seakan-akan dirumah tuh 

diasingkan aja 

 

14 Berarti waktu SMK itu 

kamu masih di Jakarta? 

Disini semarang 

 

 

15 Oh orangtua disini? Iya waktu itu mama ku pas 

lagi ada di Semarang 

 

16 Terus e… sekarang 

hubungan kamu dengan 

orantua gimana? 

Sama orangtua baik lebih 

terbuka sih bila aku ada 

masalah atau paca soal 

abis apalagi soal 

perkenalan cowo ya jadi 

kalo aku kenalan sama 

cowo musti apa-apa aku 

kenalin sama orangtua 

dulu  jadi aku juga gak 

mau lah nanti istilahnya 

kayak kebobolan hamil 

dengan keluarga yang gak 

jelas, suami yang gak jelas 

jadi aku tetep pengen 

orangtuaku tahu aku pun 

tahu orangtuanya dia bibit 

bebet nya aku tahu jelas 

jadi kalo suatu waktu aku 

hamil aku langsung ke 

orangtua nya dia, jadi 

mamaku suka sih dengan 

cara aku kayak gitu jadi ya 

gapapa kalo mamah ku 

gitu og kalo dengan 

perkenalan temen gitu. 
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17 Terus e… kalo dirumah 

tuh ada batesan yang 

jamberapa gak sih kalo 

keluar rumah? 

Ada sih paling jam 12 

paling mentok tuh mama 

ku jam 12 

 

18 Terus pernah kamu 

melebihi itu? 

Sering  

19 Pernah negur gak orang 

rumah? 

Sering sih, kalo mama 

kalo biasanya kalo belom 

pulang jam segitu 

ditelfonin di sms di chat 

suruh pulang pulang 

pulang pulang gitu kalo 

gak ditelfon terusss sampe 

akhirnya sampe anknya 

pulang kalo udah pulang 

nanti ditanyain darimana 

ngapain aja gini… gini 

kok sampe jam segini gitu. 

 

20 Ee… orangtua atau 

keluarga pernah gak sih 

ngajarin tentang sex 

education? 

Gak sih gak pernah lebih 

tertutup tapi 

pengalamanku sendriri 

aku tahu pertama kali seks 

tuh dari kecil ingetku dulu 

waktu masih kecil tuh kita 

tidur bareng sama 

orangtua ku, orangtuaku 

diranjang aku pake Kasur 

lipet gitu sama kakak 

kakakku, kakak ku ada 2 

kita tidur bertiga dibawah 

yang orangtua ku diatas 

dan itu aku bener-bener 

pas itu masih kecil auss 

pengen susu nglili apa 

kebangun lagi tidur terus 

ngeliat orangtuaku 

ngelakuin hubungan seks 

itu jadi apa keinget apa oh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4b 
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ini hubugan seks itu 

emang yang aku liat dari 

kecil masa kecil ku itu liat 

orangtua berhubungan 

seks. 

21 Jadi kamu e…. tau tuh 

karena pengalaman kamu 

jadi gak diajarin sama 

orangtua? 

Enggak.  

22 Terus e… orangtuamu 

atau keluarga memberikan 

Batasan-batasan juga gak 

sih dalam bergaul dengan 

lawan jenis? 

Kalo mama sih gak begitu 

ngelarang ya mba 

istlahnya banyak temen 

gakpapa asal positif cuma 

kan kalo diluar orangtua 

gak tahu jadi ya cuma tau 

nya yang baik-baik aja 

gitu trus kalo mama gak 

suka sama cowo itu mama 

bilang “mama gaksuka 

gausah terlalu deket” udah 

cuma itu aja paling. 

 

23 Oh berarti setiap temen 

kamu tuh mama kamu 

selalu tau? 

Iya tau ku bawa kerumah  

24 Berarti kamu e… gak 

pernah bertukar pikiran 

atau cerita-cerita atau 

sharing-sharing gitu 

mengenai masalah seks? 

Gak pernah sih gak 

pernah. Aku gak berani ya 

mba maksudnya aku 

sendiri pun istilahnya jaga 

diri aku aku selalu kadang 

aku memang melakukan 

hubungan seks cuma aku 

pun jaga diri dengan apa 

cowo yang gak 

sembarangan jadi gak 

semua cowo yang aku 

mau tidurin itu tuh enggak 

jadi aku buat aku aku liat-

liat mereka dulu sebelum 

 



147 
 

 
 

apa aku melakukan 

hubungan seks aku tahu 

kepribadian dia, aku tau 

keluarga dia tahu, 

pendidikan dia segala 

macem, kedepannya nanti 

aku kayak gimana, anakku 

kayak apa itu juga aku 

mikir mikir-mikir dulu 

gitu loh mba jadi gak 

langsung aku ngelakuin 

hubungan kek gitu tuh 

enggak jadi gak masalah. 

25 Masih inget gak kamu 

pertama kali tahu hal-hal 

yang berbau seks itu 

kapan? 

Dari SD.  

26 Itu darimana? Itu karena pas itu kita lagi 

kumpul keluarga aku 

sama ponakanku sama ya 

pokoknya sama sepupu-

sepuku lah sama saudara-

saudara adek anaknya dari 

keluarga papa ku terus kita 

lagi kumpul di kamarnya 

kita lagi nonton tv nyari 

dvd pas itu sepu apa pona 

sepu sepupuku yang cowo 

lagi nyari dvd ternyata 

ketemu film bokep itu 

disetel jadi tuh yang 

nonton tuh bener-bener 

anak kecil dibawah umur 

semua nonton rame-rame 

dalam satu kamar. Itu 

pengalamanku pertama 

kali tahu seks. 
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27 Itu difilm nya sampe 

berhubungan seks? 

Iya jelas banget. 

 

 

28 Pas tahu mendapat 

pengetahuan seks itu kamu 

rasanya gimana sih? 

Ya…walaupun masih 

kecil walaupun masih SD 

cuman kan tetep ngerasain 

ya mba entah apa 

pokoknya aku sebagai 

pribadiku sendiri aku tetep 

ngerasain kalo di posisiku 

kayak gitu tuh ngerasain 

soalnya jadi ya rasanya 

geli, merinding ya 

dibayangin aku juga 

ngebayangin juga sih 

cuma ya yang aku rasain 

pastinya merinding geli 

itu aja sih selebihnya 

gatau 

 

29 Ada kayak penasaran atau 

kayk kepo-kepo gitu gak 

sih? 

Kalo penasaran sih gak ya 

mba cuma lebih kayak apa 

ya gak pengen liat lagi tapi 

kalo kalo ada tuh pengen 

diliat gitu. Jadi pas udah 

ditonton tuh udah liat 

reaksinya ceweknya 

kayak gitu tuh kasian, 

ibanya iba ke cewek nya 

pas lagi ngelakuin 

hubungan seks tapi kalo di 

setel lagi aku mau nonton 

lagi gitu loh 

 

30 Terus kalo kamu 

mendapatkan pengetahuan 

tentang seks itu waktu itu 

apa yang kamu lakukan? 

Ya nonton, ya nonton jelas 

nonton dan apa kek 

memperhatiin yang 

mereka lakuin aja cuma 

bisa diem sambil nonton. 
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31 Tapi pas setelah film nya 

udah abis gak ngapa2 in 

kan? 

Gak cuma seakan-akan 

cukup diriku aku apa 

cukup diriku yang aku 

yang ngerasain apa yang 

aku rasain setelah nonton 

itu jadi didepan 

keluargaku aku tertawa 

sebagai selayaknya anak 

kecil. 

 

32 Kalo temen-temenmu tau 

gak kamu udah pernah 

melakukan hubungan 

seks? 

Udah. Semua temen-

temen sahabat-sahabatku 

yang ku anggep sahabat 

udah kayak sodara sendiri 

mereka tau aku udah gak 

perawan. 

 

33 Terus tanggapan mereka 

waktu waktu tau kamu 

udah melakukan hubungan 

seks? 

Ya pertama vuma diece 

diece diejek tapi mereka 

tetep tetep care tetep 

peduli sama aku tetep baik 

sama aku tetep masih 

anggep aku sahabat jadi 

kalo mereka ada 

pengalaman hubungan 

seks malah mereka curhat 

sama aku dan cari 

solusinya sama aku 

 

34 Berarti temen-temenmu 

juga melakukan hubunga 

seks? 

Iya.  

35 Dalam lingkungan 

pertemanan kamu pernah 

membahas atau sharing 

mengenai seks gitu? 

Iya.  

36 Contohnya kayak 

ngomongin tentang apa? 

Jadi misalnya kayak dia 

e…. pertama kali 

ngelakuin tuh sakit kenapa 

sakit terus kedua pertama 
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kayak keputihan gitu terus 

ket ketiganya kayak telat 

m gitu dia udah mulai 

panik terus nanti aku cari 

solusi sama dia gimana 

caranya buat bikin dia m. 

37 Terus awalnya pernah gak 

sih e… pernah ada gak sih 

temen-temen yang 

mengiming-imingi kamu 

untuk mencoba melakukan 

hubungan seks? 

Temen-temenku gak 

pernah sih cuma ada 

temenku sa apa bukan 

temen sih dia jadi aku 

punya sahabat, sahabat ku 

ini punya ponakan itu 

adalah ponakannya SMA 

dia melakukan hubungan 

itu bisa dengan orang yang 

tidak dia cintai jadi dia 

ibaratnya kayak ngejual 

dirinya sendiri dan dia 

nawarin aku ikut dalam 

kerjaan dia yang mencari 

uang dengan uang haram 

kayak gitu tapi aku gak 

mau soalnya buat aku 

ngelakuin hubungan kek 

gitu tuh gak semudah 

seperti itu 

 

38 Jadi waktu pertama kali 

sebelum kamu melakukan 

hubungan seks itu gak ada 

temen yang ngedorong 

kamu “coba deh coba deh 

kamu lakuin”? 

Gak pernah.  

39 Berarti gak ada dorongan 

dari temen ya? 

Enggak ada.  

40 Terus kamu pernah 

melakukan hubungan seks 

dengan siapa aja? 

Yang pertama sama anak 

pelayaran itu pacaran. 

Terus yang kedua sama 
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 pacar sekelasku waktu 

SMK kelas 1 terus yg 

kedua eh yang ketiga itu 

sama bukannya menjelek-

jelekkan agama islam ya 

mba tapi emang semua 

orang punya masa khilaf 

mungkin dan cowokku 

yang ketiga adalah 

pengurus masjid sampe 

aku hamil anakku yang 

pertama dan yang 

keempat sama mantan 

suamiku kemaren. 

41 Itu hamil juga? Iya.  

42 Terus waktu itu kenapa 

akhirnya kamu melakukan 

hubungan seks, eh ntar 

dulu itu semua pacar kamu 

berarti? 

Iya.  

43 Ketika kamu melakukan 

hubungan seks itu yang 

ngajak duluan untuk 

melakukan hubungan seks 

siapa? 

Ya awalnya sih mungkin 

bisa menurutku dia 

soalnya dia yang pertama 

kali nyium aku dan terus 

kalo udah ciuman kan 

pasti merembet merembet 

merembet jadi bakalan 

ngelakuin hubungan seks. 

 

E3 

 

 

I2 

44 Pernah gak sih kamu yang 

minta duluan? 

Enggak. Sampe aku udah 

nikah punya anak sa dua 

itu aku gak pernah minta 

hubungan seks. 

 

45 Berarti selalu pacar kamu 

ya? 

Iya.  
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46 Dan kenapa waktu itu pas 

pacar kamu minta kamu 

mengiyakan? 

Ya mungkin aku ngalamin 

ya mba gak munafik juga 

orang yang sekali sudah 

melakukan hubungan seks 

pasti dia ketagihan. 

 

I2 

47 Kalo yang waktu pertama 

kali kamu melakukan 

hubungan seks? 

 

Itu ga, biasa aja tapi 

setelah kita kesi apa 

setelah kita makin besar 

kita tahu rasa nya seks 

seperti apa, seringnya kita 

melakukan hubungan seks 

dengan pacar kita itu 

bakalan bikin ketagihan. 

I2 

48 Yang waktu awal tuh 

kamu sama anak pelayaran 

itu ya? 

Iya.  

49 Kalo itu dia duluan yang 

minta? 

He e.  

50 Terus kamu mengiyakan 

kenapa? 

 

Ya buat aku, aku mikir 

masa depan itu lagi jadi 

buat aku dia udah mateng, 

seorang pelayaran bentar 

lagi jadi layar di Singapur 

pas itu, dia pun udah 

ngelamar aku di mamaku, 

udah minta aku buat 

dijaga untuk gak buat 

sama cowo lain tapi ya 

akhirnya aku ngelakuin itu 

sama dia karena buat aku 

ya aku percaya kalo dia 

bakalan bertanggung 

jawab 
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51 Ketika pasangan kamu 

mengajak untuk 

melakukan pernah gak sih 

kamu menolak? 

Pernah tapi kalo aku lagi 

gak mood, pasti aku suka 

nolak 

 

52 Trus reaksi pacar kamu 

gimana? 

Terkadang cuma 

terkadang ngerayu “bentar 

cuma sebentar Cuma 

sebentar” tapi aku gak gak 

mau. 

 

53 Terus akhirnya gak 

melakukan?  

Enggak, tapi kebanyakan 

setelah itu mereka marah 

 

54 Tetep gak melakukan? Iya.   

55 Kamu pernah gak sih lagi 

pengen-pengennya nih 

lagi pengen-pengennya 

ML terus apa yang kamu 

lakukan? saat itu juga 

kamu langsung ngajak 

pacar kamu buat ML atau 

gimana? 

Kalo aku cukup, kalo aku 

bener-bener pengen aku 

kayak ngeliat film bokep 

aja sih jadi gak gak 

langsung ngelakuin 

 

 

56 Biasa nya apa sih yang 

menjadi penyebab tiba-

tiba gairah seksual kamu 

meningkat? 

Apa ya kayak kayak 

bayangin ya bayangin lagi 

ngelakuin kek gitu atau 

bayangin pacar kita pas 

lagi tidur bareng sama dia 

gitu jadi kebayang-bayang 

terus kalo lagi tidur 

 

57 Jadi yang buat gairah 

seksual kamu meningkat 

Cuma karna itu? 

Iya 

 

 

58 Gak ada hal lain? Gak ada  

59 Terus biasanya kamu ML 

dimana  

Pertama kali itu di warnet 

itu karena belum tau apa-

apa, tapi setelah kesini-

 

 

E1 



154 
 

 
 

sini kadang dirumah dia 

kadang di hotel 

60 Kok dirumah Kenapa 

dirumah? 

Ya kalo dirumah tuh 

kayak keluarga dia udah 

tau aku terus kita tidur 

dimana aja. jadi kita mau 

tidur sekamar udah gak 

apa-apa 

 

61 Kenapa ngelakuiinya 

dirumah? 

 

Karena kalau dirumah 

orangtua me orangtua 

pacarku udah tau aku jadi 

kita kalo tidur satu kamar 

tuh udah gak dimarahin 

lagi, jadi semua udah 

terbiasa seakan-akan 

kayak aku udah jadi mantu 

mereka jadi tidur dikamar 

tuh udah gak apa-apa. 

 

E4a 

 

 

 

E1 

62 Terus resiko-resiko apa 

saja sih yangkamu ketahui 

dari berhubungan seks 

diluar pernikahan? 

Resiko nya HIV terus 

hamil diluar nikah itu aja 

sih mba yg setauku yang 

berbahaya loh. 

 

63 Terus apa yang kamu 

rasain atau gimana sih 

rasanya setelah melakukan 

hubungan seks? 

 

Rasanya tuh kayak orang 

kita abis mungkin gak 

harus ngelakuin kek gitu) 

trus tiba-tiba kita udah 

ngelakuinnya kebawa 

hawa nafsu setelah selesai 

kayak kita kayak sadar 

kita ngelakuin kayak gitu 

loh tapi ya rasanya biasa 

aja sih mba udah kek 

penyesalan sendiri. 

 

 

 

I2 

64 Terus kan kamu nih udah 

merasa menyesal, setelah 

Iya.  
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itu kamu melakukan 

hubungan seks lagi? 

65 Itu kenapa? 

 

Ya mungkin kebawa 

sesuatu juga mungkin ya 

memang awalnya kan jadi 

nafsu gitu sih mba jadi kita 

sama-sama suka mungkin 

ya 

 

 

I1 

66 Biasanya kamu kalo waktu 

luang ngapain si? 

Kalo waktu luang paling 

kalo gak nyantai dirumah 

main sama pacar 

 

67 Terus kalo lagi berduaan 

sama pacar ngapain aja? 

 

Kalo lagi berduaan sama 

pacar, kalo lagi gak “M” 

ya kita ngelakuin 

hubungan seks atau jalan-

jalan kemana trus sampe 

tidur di hotel, kalo lagi 

“M” ya kita cuma jalan-

jalan ke mall aja 

 

I1 

 

WAWANCARA II: 14 Agustus 2018 

No Pertanyaan  Jawaban koding 

1 Ya ini wawancara kedua kita 

berarti yak 

(*mengangguk-angguk)  

2 e… gimana kabarnya mba? Baik  

3 Baik, bisa dimulai? Bisa  

4 e… jadi kan gini e awalnya 

kan kalian gak mungkin 

dong bikin rencana dulu kalo 

mau ML pada hari itu, nah 

Ya emang pas itu posisi kita 

mau tidur ya mba terus 

jadinya ngerasa lebih pas itu 

situasinya sepi sunyi gelap 
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apa sih yang buat kalian 

akhirnya pada saat itu 

melakukan ML? 

kita mau tidur yaudah 

akhirnya ya emang gak 

direncanain tapi kan posisi 

mungkin berduaan sama-

sama dewasa sama-sama 

punya rasa nafsu pe 

keinginan kepengen 

ngeluarin hasrat akhirnya 

pertama sih cuman tatapan 

mata aja trus tiba-tiba 

pelukan yaudah akhirnya 

kita ngelakuin ML 

 

 

 

 

 

 

I1 

 

 

 

I2 

5 Dan kenapa kalian memilih 

tempat itu untuk ML? apa sih 

istimewanya tempat itu 

sampe kalian melakukan ML 

di tempat itu? 

Saat itu kita lagi, aku sama 

dia tuh tinggal… tinggal 

bareng jadinya ngerasa 

nyaman aja sama tempat itu 

sepi juga kan tempatnya kan 

juga di warnet pas itu jadi 

kita aku lebih suka ti tinggal 

sama dia di mes nya terus 

kita lagi main di warnet 

yaudah kita ngelakuin kayak 

gitu. 

 

6 Terus kalo di mes juga? iya  

7 Berarti karena sepi? iya  

8 Apa sih alasan kamu waktu 

itu ngasih keperawanan 

kamu ke cowo kamu itu? 

Ya buat nunjukkin rasa 

sayang aku sih mba lagian 

juga orangnya udah serius 

niat nya mau lamar aku 

setelah dia lulus dari 
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pelayarannya itu dia mau 

layar ke Singapur ya aku 

rasa dia udah mapan lah, 

udah cukup dewasa jadi aku 

juga udah kenal dia ya aku 

berani ngasih 

keperawananku.  

9 Tapi kan tapi kan 

keperawanan bukan 

keperawanan tuh tapi kan ini 

keperawanan gitu mungkin 

pertama kali terus terus kamu 

kasih ke cowo kamu, 

menurut kamu apasih yang 

bikin kamu mau banget 

banget kasih pada waktu itu? 

Karna aku mikir udah mikir 

resikonya, resikonya kan 

hamil kalo efek buruknya 

mesti resiko nya hamil dan 

aku ngerasa kalo dia nya 

udah mapan udah hidupnya 

udah enak gituloh mba kalo 

misalnya emang sempet 

nanti aku hamil aku udah 

gak mikir lagi jadi aku kasih 

karena posisinya aku mikir 

juga kan kedepannya kalo 

aku ngelakuin kek gitu gak 

sembarangan orang dan 

berhubung dia udah mapan 

jadinya gak masalah kalo 

suatu saat aku hamil 

 

10 Jadi maksudnya ketika hamil 

brarti kan harus dinikahin 

jadi nikah sama dia gakpapa 

Iya  

11 Karna dia udah mapan? Iya  

12 Ohh Udah gak mikir lagi  

13 Kan waktu itu kamu yang 

waktu diwawancara pertama 

itu kamu kan bilang kalau e... 

pertama kala pertama kali 

kamu ML kamu hilang 

Ya karna buat aku pertama 

kali aku udah ngelakuin 

yaudah aku lakuin lagi jadi 

gak masalah buat aku udah 

tau resikonya juga pertama 
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keperawanan tuh pada saat 

SMP kelas 2 di warnet, terus 

e… kan kamu juga udah tau 

tuh resiko-resiko yang bisa 

ditimbulkan dari 

berhubungan seks diluar 

nikah terus e… pada saat ini 

nih pada saat pada saat umur 

kamu yang sekarang pada 

saat kamu udah duduk 

dibangku kuliah kan berarti 

kan kamu semakin tahu dong 

semakin banyak tau tentang 

e… apa-apa aja sih resiko-

resikonya semakin lebih tau, 

nah kenapa kamu tuh masih 

melakukan sampai sekarang 

kan kamu udah tau udah tau 

semakin tau pengetahuan 

akibat dari  itu ? 

kali udah ngelakuin ya… 

udah aku terusin sampe 

sekarang 

 

I4 

14 Terus ortu sampe saat ini tau 

gak kalo kamu masih ML? 

Tau sih ortu sekarang tau 

karna sekarang pun aku kan 

satu kos sama pacarku, jadi 

dia pasti tau kalo aku 

melakukan tetep melakukan 

hubungan seks  

E4a 

E1 

15 Brarti saat ini orangtua 

tinggal dimana? 

Orangtua tinggal di Jakarta  

16 Mama tinggal dimana? 

 

 

 

Orangtuaku tuh udah cerai 

jadi hidupnya udah masing-

masing tapi masih satu 

Jakarta, tapi kemaren karna 

mama sakit Januari udah 

meninggal. 
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17 Terus papa? Papa di Jakarta, kerja di 

Jakarta dan dia tinggal di Jak 

tinggal di jakarta juga sampe 

sekarang. 

 

18 Orangtua kam orangtua 

kamu sibuk gak sih dengan 

urusan dengan urusan diluar 

rumah menurut kamu? 

Engga sih, mereka cuek 

yang penting anaknya kalo 

di ada chat atau telfon dari 

mereka harus ada jawaban 

dan kalo mereka tanya ya 

kita harus jawab dengan 

bener denagn jujur jadi ya 

buat aku mereka orangnya 

cuek gak di terlalu peduli 

sama aktivitasnya anaknya 

sih cuman dibebaskan. 

 

19 Trus kalo cinta dan perhatian 

yang dikasih dari orangtua 

buat diri kamu menurut 

kamu cukup nggak? 

Enggak, mereka gak 

perhatian sama aku kasih 

sayang mungkin cu kasih 

sayng mungkin ada cuma 

sebatas kayak say hei aja sih 

jadi gak terlalu yang 

perhatian atau kasih kasih 

sayang ke anak-anaknya tuh 

enggak cuma rasa kurang aja 

dari kasih sayang itu 

 

20 Lebih merasa mendapat 

perhatian dan cinta dari ortu 

atau dari pasangan? 

Dari pasangan   

21 Kenapa? Karena kan lebih soalnya dia 

lebih perhatian lebih peduli 

sama aku lebih tau 
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masalahku lebih tau apa 

yang aku alamin susah 

senengnya jadi orangtua ku 

tuh aku susah aku seneng tuh 

mereka gak tau soalnya 

mereka sibuk sendiri-sendiri 

mereka juga ngabarin 

anaknya juga kalo mereka 

udah gak sibuk lagi soalnya 

bagi dia kan anaknya udah 

udah besar jadi mereka 

mung bisa ngurus anaknya 

apa diri dia sendiri jadi 

orangtuaku gak terlalu 

ngurusin jadi aku lebih deket 

sama pacar kalo ada apa-

apa. 

22 Kamu lebih merasa aman 

dan diterima apa adanya 

ketika kamu hidup di spa di 

Semarang dengan pacar atau 

ketika kamu hidup di Jakarta 

dengan orangtua? 

Aku lebih milih sama pacar 

soalnya kalau di Semarang 

sama pacar tuh udah kayak 

suami sendiri ya mba jadi 

apa-apa ya sama pacar ku 

susah senang itu ya kita alam 

kita jalani berdua kalo 

bedanya kalo aku sama 

orangtua tuh malah kita 

udah kasih sayang mereka 

kurang perhatian mereka 

kurang jadi walaupun aku 

tinggal di Jakarta sama 

mereka pun terasa asing jadi 

aku lebih milih disini sama 

pacarku 

E3 
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23 Ketika kamu merasa 

dihargai, diterima apa adaya, 

merasa aman bila dideket 

pacar, diberikan perhatian 

dan cinta dari pacardari pacar 

kamu stu, kamu setuju 

melakukan ML sama dia? 

Setuju, karna buat aku ya 

aku nunjukkin raa sayang 

aku sama dia  

E3 

24 Dan berarti menurut kamu 

ML adalah salah satu bentuk 

rasa sayang kamu ke pacar 

mu? 

Iya karna buat aku ya kita 

saling ya udah ngerasa 

kayak udah suami istri sih 

mba jadi gak masalah apa-

apa juga kan soalnya dia pun 

udah nyukupin kebutuhanku 

dia bisa nyukupin aku 

kebutuhanku apapun itu jadi 

ya buat aku seolah dengan 

melakukan ML tuh udah 

wajar sih jaman sekarang 

yaa jadi udah gak terlalu naif 

tuk munafik 

 

 

 

 

E3 

 

 

 

 

E1 

25 Pernah gak sih kamu ML 

dengan alasan “aku kelas 2 

SMP udah terlanjur berbuat 

udah hilang keperawananku 

udah kayak gaada lagi yang 

bisa dibanggakan dari diri 

aku yaudah dilanjutin aja 

lagi” pernah gak ada rasa kek 

alasan 

Alasan pertama aku 

ngelakuin ML sampe 

sekarang dan aku lanjutkan 

seterusnya dengan pacarku 

karna buat aku orangtua ku 

udah cerai dan masa hidup 

masa kecilku tuh udah gak 

ada sampe sekarang kasih 

sayang mereka pun kurang 

jadi buat aku ngelakuin 

swaktu sama pasanganku ya 

tetep aku lanjutin karna aku 

dah terlanjur ancur kenapa 

E3 
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gak ancur sekalian udah 

terlanjur jadi bubur gausan 

jadi gabisa jadi nasi lagi kan 

jadi dilanjutin.  

 

 

 

I4 

 e.. ketika sekarang membi 

kita skarang membicarakan 

diumur kamu yang sekarang 

dan dengan banyak nya 

rangsangan- rangsangan dari 

luar misalnya kayak temen 

nongkrong kamu temen 

kuliah video-video bokep an 

sgala informasi seks yang 

tidak terbatas masuknya. 

Ketika kamu misalnya 

mengetahui seperti e.. 

contohnya kayak misalnya 

posisi berhubungan atau cara 

meningkatkan rangsangan 

ketika ML atau apapun itu 

tentang ML itu sangat sangat 

mendorong kamu gak sih 

untuk melakukan ML 

dengan berbagai macam 

percobaan sesuai dengan apa 

yang kamu dapatkan dari 

informasi-informasi tadi? 

Iya sih lebih penasaran ya 

mba jadi kita ngerasa 

pengen coba entah itu model 

gaya seks nya kayak seperti 

apa ya aku pengen coba aja 

dan kita pun saat melakukan 

itu ya kita peragakan. 

I5 

 Jatoh-jatohnya penasaran 

gak sih dan akhirnya itu 

menjadi salah satu alasan 

ML lagi? 

Iya penasaran pengen tau 

dan pengen ngerasain juga 

gimana rasanya di seperti 

yang kita liat di video entah 

cerita teman-teman yang 

gimana pacar mereka 

melakukan itu jadi aku juga 

I5 
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pengen ngerasain yang 

mereka rasain juga 

E2 

 

 

Lampiran 3. Verbatim subjek 3 

VERBATIM SUBJEK 3 

WAWANCARA I: 25 Juli 2018 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1 Umurnya berapa mba? dua puluh dua tahun mba  

2 Asalnya? e… Pontianak  

3 Disini tinggal sama siapa? saya disini ngekos tapi 

punya satu sewa rumah sih 

tapi seringnya di kos 

 

4 Rumahnya em kosong? ada kakak sama adik  

5 Oh terus e... orangtua 

tinggal dimana? 

orangtua di Pontianak mba  

6 Boleh gak sih cerita sedikit 

pengalaman seksual kamu 

tuh gimana? 

ouww kalau untuk pertama 

kali ya mba kaget mba  

 

7 Pertama kali apa nih? pertama kaliii ML kaget kok 

rasanya sakit ya maksudnya 

e… ketika dimasukkin kan 

yang aku baru tau kan kalo 

punyanya kita kan lobang 

nya kecil terus kalo punya 

cowo kan gede kok bisa 

masuk gitu loh pas pertama 

kali ngerasain belum masuk 
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banget uduhhh perih gitu 

loh rasanya vaginanya gitu 

sakit aja kaget 

8 Terus ada lagi gak sih 

pengalaman seks selain 

itu? 

Ohh ada ini mau yang  

9  Terserah  ohh ada pernah itu aku e… 

sekitar umur masih SMA 

lah ya udah nakal jadi tuh 

 

10 SMA waktu itu di? di Pontianak, kek nya tuh 

kelas 2 Nah jadi tuh pertama 

kalinya aku main di kelas 2 

ituuu... kalo pertama kali 

main kan sekali udah berapa 

kali gitu mainnya gak sampe 

kayak e… entah berapa kali 

tuh mainnya aku tuh kayak 

tiga.. tiga kali masukkin gitu 

 

11 Main apa?  oh main ML 

 

 

main ML nah pas yang 

ketiga kalinya besoknya e… 

minggu depannya harusnya 

kan aku udah dateng bulan 

aku tuh takut takut banget 

kok gak dateng-dateng 

bulan aku masih SMA gitu 

apa hamil ya aku mikirnya 

gitu kan soalnya mual-mual 

gitu loh kan kalo orang mau 

dapet juga terkadang kan 

ada rasa mual nya nah aku 

tuh gak gak ada kepikiran 

buat kesana belilah testpack, 

bodohnya aku beli testpack 

pake baju seragam  
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12 Aduuh  aduhh seragam SMA itu 

goblok pas disitu juga ada 

temennya temennya papaku 

beli obat di apotik kan aku 

belinya deket rumah beli 

apa, beli apa nak ? aduh gak 

mungkin ku jawab beli 

testpack kan mau beli obat 

om obat apa paracetamol 

(*ketawa) aku bilang gitu  

terus kaget kan e..o gak gak 

kaget om nya oh yaudah gitu 

abis itu kan apa mba tadi 

paracetamol ya iya mba 

yaudah karena aku cuman 

beli paracetamol aku ganti 

apotik , ganti apotik terus ku 

lihat dibawah aku tuh 

tutupan pake jacket toh 

bawahnya kan enggak 

masih pake sepatu anak-

anak sekolahan kalo anak-

anak SMA kan ketahuan 

banget sepatu nya kek 

gimana aduh kalo ku beli 

testpack kayak gini 

ketahuan aku bilang kek 

gitu kan aku ganti sendal 

aku tutupin pake kain bali 

untungnya pas sadar aku 

beli testpack kerumah 

pulang kan biasanya kan 

yang setau kita waktu SMA 

kan kalo pipis nah itu kan 

kayak ditampung dah terus 

dimasukkin ya testpack nya 

eh..negatif puji tuhan tapi 
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kok ga dateng bulan itu  loh 

pertama kek gitu trus e.. 

sekitar dua dua tahun yang 

lalu juga kayak gitu kupikir 

kayak gitu jadi kan dua 

tahun yang lalu aku punya 

pacar sekarang udah putus 

kek gitu juga itu itu sama 

aku di kos. 

13 Di kos ini? 

 

gak gak sini dulu kosku sana 

jauh banget, gak gak jauh 

banget sih 

 

14 Daerah  Apa sebrangnya  

15 Tapi waktu di Semarang? 

 

 

kek gitu juga. ku bilang 

sama pasanganku gapapa itu 

tuh mungkin karna aku lagi 

capek ku bilang gitu 

makanya belum dateng 

bulan jadi pacarku tuh 

kayak langsung beliin 

testpack disuruh tes gak kan 

aku bilang gitu soalnya aku 

tuh udah pertama kali , udah 

pernah sekali ngerasain jadi 

yang kedua kalinya biasa aja 

tapiii ya agak takut juga sih 

soalnya kalo udah sekali 

main dalam hari dalam 

waktu yang sama sampe dua 

tiga kali main takutnya 

kayak yang sisa-sisa sperma 

nya si cowo masih melekat 

gitu loh pertamanya kan dia 

udah ngeluarin pertama trus 

masukkin lagi takutnya kan 
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16 Waktu itu kamu tiga kali 

main dalam sehari itu? 

He e… pernah  

17 Jadi pagi siang malem 

gitu? 

 

enggak, enggak jadi tuh 

kayak udah main nih berenti 

bentar main lagi gitu. Aneh 

ya 

 

18 Berarti udah dua kali ya? 

 

dua dua tiga kali lah paling 

parah 3 kali soalnya kan aku 

orangnya kalo mau dapet itu 

hawa nafsu ku jadi bukan 

hawa nafsu untuk makan ya 

hawa buat kek gitu tuh naik 

gitu loh tingkatannya naik 

apalagi kalo aku punya 

pacar. Jeleknya aku kek gitu 

tapi kalo gapunya pacar ya 

biasa aja sih. 

 

I1 

19 Terus itu ajah? iyah  

20 Terus jadi pertama kali 

ML waktu itu dimana? 

dii…di Pontianak sih   

21 Dimananya? 

 

 

dimananya ya okeoke 

dimananya ituh hehe agak 

rada gak enak yee jadi tuh 

kayak rumah temenku aku 

sama pacarku kerumah 

temenku nah rumahnya 

temenku tuh lagi kosong 

nah temenku tuh lagi gitaran 

apa sgala macem aku baring 

di kamarnya dia ha e… 

nama temen aku bilang 

sama temenku aku pinjam 

kamar ya buat baring iya pas 

baring pacarku ikutan nah 
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(*sambil tepuk tangan 

sekali) disitu awalnya 

pertama kali SMA tapi 

22 Kok bisa terjadi 

maksudnya kok bisa 

akhirnya ML waktu 

dirumah temen itu? 

pertama karena penasaran   

23 Penasaran terus abis itu? mau  

24 Kayak alurnya gimana sih 

alur kok jadi ML gitu loh 

waktu disana? 

em… ini ya apa berasal dari 

ciuman  

 

25 Oh ciuman, oh jadi waktu 

kamu baring terus pacar 

masuk? 

He e masih kayak bercanda-

canda peluk-peluk gitu terus 

diem diem diem ciuman  

 

26 Terus dari ciuman itu 

jadinya? 

Hee maksudnya gak gak 

langsung pas ciuman gak 

langsung gitu sih 

maksudnya udah berapa kali 

ciuman gitu baru kayak 

kejadian pengen gitu si 

cowonya juga, “ni aku 

pengen” gitu 

 

27 Tapi sebelum itu juga 

pengen? 

pengen  

28 Penasaran? penasaran cuman takut gitu 

loh masih SMA bo nanti 

tiba-tiba bledos aduuhh 

pusing aing 

 

29 Iya sih bener-bener nanti tiba-tiba bledos 

aduuhh pusing aing 
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30 Terus setelah itu kamu 

melakukan ML lagi pernah 

melakukan ML lagi? 

sama  

31 Setelah kejadian dirumah 

temen itu 

Pernah pernah  

32 Dengan orang yang sama? dengan orang yang sama  

33 Dengan orang yang beda? Orang yang sama  

34 Itu alasannya kenapa kamu 

melakukan sama dia lagi 

waktu itu? 

karena pacar sih   

35 Karena pacar? Hee soalnya aku kalo aku 

main kek gitu inikan ke tiga 

e…e…kayaknya ketiga 

keempat kelinya ya 

pokoknya terakhir tuh 

empat kali kek gitu empat 

kali soalnya kalo aku kek 

gitu itu tuh sama pacar 

 

36 Selalu sama pacar? 

kenapa? 

 

 

selalu sama pacar gak sama 

temen tapi gak semua 

pacarku ya pacarku kan 

terhitungnya belasan tapi 

gak semua pacarkku ku 

ajakkin gitu… gitu ada 

beberapa  

 

37 Emang… emang kenapa 

kok sama pacar dan sampe 

berpikir yaudahlah ayo 

kita ML gitu loh? kenapa 

sih gitu loh? 

gak tau yaa, apa yaa kebawa 

aja gitu loh. Kebawa pikiran 

eh kebawa perasaan a..eh 

kebawa alur ketika lagi di 

kamar atau lagi berduaan 

I2 
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38 Ada gak sih kayak maksud 

untuk e… apa em… kayak 

ini loh tanda sayang aku ke 

kamu tuh kayak gini gitu? 

enggak? 

salah satunya iya cuman gak 

gak selalu kesana sih 

E3 

39 Jadi cuman kayak kebawa 

aja ya? 

He e  

40 Kebawa situasi kondisi 

gitu? 

He e…. he e…  karna ku kan 

aku ngomong kita nih 

kenapa ya gini, gatau 

kebawa perasaan kali 

kubilang gitu, kebawa 

suasana gitu karna beruda 

kalo rame-rame kan gak 

mungkin kayak gitu toh ini 

karna berduaan dan 

temenku juga lagi main gitar 

ya sudah. 

 

41 Kalo keluarga mengetahui 

kamu pernah ML? 

enggak. Gak ada   

42 Gak sama skali? Gak. Makanya yang itu 

mereka jaga gitu loh. Anak 

ini nakal paling kecil cucu 

paling terakhir nakal kudu 

dijaga. 

 

43 Jadi Taunya kamu gak ML 

ya ampe sekarang ya? 

gak, taunya keluar malem 

dah 

 

 

44 Tapi hubungan kamu sama 

orangtua tuh gimana? 

Bae aja.  

45 Baik aja Bae aja  

46 Kalo di kos sering nelfon? ee… sering videocall  
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47 Ohh sering videocall Hee…  

48 Nanya-nanya? nanya-nanya dek lagi apa 

gitu kalo ada cowo bukan 

pacar kalo temen gitu ku 

kenalin tapi kalo pacar agak 

gimana gitu ngenalinnya 

soalnya kan jauh toh apalagi 

kalo kenalnya asli orang 

semarang 

 

49 Jadi kadang dikenalin 

kadang enngak gitu? apa 

memang kalo pacar 

gapernah dikenalin? 

 

tapi yang, pacar ku kenalin 

pasti cuman yang terakhir 

itu 2 tahun yang lalu ku 

kenalin terus ini ada yang 

terakhir kemaren beberapa 

bulan yang lalu kura ku 

kenalin tau nya temen udah 

 

50 Kalo dari orangtua ada gak 

sih batesan jamberapa 

kamu harus di kos? 

enggak, e… kadang sih dia 

bilang jangan pulang malam  

 

51 Tapi tapi kalo pulang pagi kamu 

e… cape kamu kan gak 

boleh kecapean banget itu 

doang sih 

 

52 Kalo misalnya nih ketika 

kamu pulang malem terus 

tiba-tiba ditelfon, pernah 

gak kayak gitu? 

pernah  

53 Terus ditegur atau 

dibilangin atau gimana? 

 

Ya biasa ceramah biasa, 

“ade ni pulang jam segini 

ade itu cewe” ma kan rame-

rame ma gak hanya sendiri 

berduaan “sama siapa tadi” 

ini ini ini da besok ndak 

usah lagi keluar – keluar 
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sampe malem kek gitu sih 

maksudnya gak terlalu 

membebankan karna kalo di 

pikirin sama mama ku tuh 

juga bakalan dia yang 

kepikiran sendiri gitu loh 

cape 

54 Oh berarti kalo di kos itu 

boleh pulang malem? 

 

boleh tapi jangan sering 

 

 

55 Gaada batesan jam 

berapa? 

 

oh di kos ini, gaada jam 

batas malem kita kuncinya 

megang sendiri 

 

56 Terus e… berarti bebas ya 

cowo boleh masuk? 

bebas…bebass 

 

 

57 Terus e… berarti orangtua 

sering nanyain kabar? 

Nanya kabar sering kalo   

58 Setiap hari? Kalo aku gaada kabar 

ditanyainnya ke temenku 

yang ini (*sambil nunjuk ke 

temennya yang cewe yang 

lagi tiduran dikamar nya) 

 

59 Berarti setiap hari 

ditanyain terus? 

 

gak setiap hari juga sih 

kadang 2 hari sekali kadang 

tergantung kalo dia tuh lagi 

mood nelfon lama, kadang 

nelfon tuh sejam dua jam 

kadang video call “ma cape” 

aku bilang gitu “oh yasudah 

 

60 Terus kalo dari e… 

orangtua atau keluarga 

pernah gak sih 

malah mereka tabu soal itu 

aku pernah bahas dirumah 

dan mereka bilang “de, kok 
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mengajarkan tentang sex 

education? 

 

 

 

bahas kek gini sh jorok” gitu 

menurutku ini yang harus 

kuajarkan ke adek-adekku 

nanti gitu loh kan aku juga 

punya saudara-saudara yang 

masih dibawah ku gitu loh 

dan e... orang tua tuh juga 

sekarang harus mengerti 

maksdunya permainan 

anak-anak muda sekarang 

tuh kayak gini malah 

mereka “ha... itu apa dek” 

gak ngerti oh yasudah 

61 Kalo orangtua 

memberikan Batasan gak 

dalam bergaul dengan 

lawan jenis? 

kalo orangtua gak terlalu sih 

tapi kalo karna aku anak 

paling kecil kakakku-

kakakku iya 

 

62 Kakak-kakakmu ngasih 

batesan? 

 

 

iya, tapi terkadang juga 

yaudah kalo berteman sama 

anak-anak cowo hati-hati 

aja. Kecuali sama pacar kek 

gitu dia. Kalo temen cowo 

gak terlalu. Soalnya 

dirumah gaada anak cowo 

sih kakakku perempuan 

semua jadinya kalo banyak 

anak cowo yang main 

kerumah temen-temen ya 

rada rame bisa disuruh-

suruh gitu loh mamaku 

Sukanya gitu agak 

memanfaatkan 

 

63 Masih inget gak sih kapan 

kamu pertama kali tau hal-

hal yang berbau seks? 

SMP  
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64 Tau darimana waktu itu? tau dari kak eh gak SMP deh 

SD kelas 5 apa kelas 6 dari 

kakakku (*ketawa) 

 

65 Apa yang didapet waktu 

itu? 

geliii diliatin video kan 

iihhh jijik aja  

geliii diliatin video kan 

iihhh jijik aja 

 

66 Oh video bokep gitu? he e…kak kok nontonnya 

ini kan kita masih SD ihh 

apa sih gitu loh 

 

67 Itu SD kelas berapa?  kelas 5 apa kela 6 gitu aku 

lupa. Jadi tuh pas SMP tuh 

udah udah tau yang 

Namanya ciuman e kissing 

lah ya tapi gak berani juga 

aku waktu SMP takut 

 

68 Nah setelah kamu dapet 

e... apa sih tau tau video 

porno itu apasih yang 

kamu rasain? 

SD yaa ya jijik lah…jijik lah 

 

 

 

69 Tapi jadi kebayang-

kebayang gitu gak sih? 

 

ee kebayang jijik terus aku 

cerita sama mama sama 

mamaku kan mama ku 

bilang “siapa yang kasih liat 

itu?” kakak ku bilang gitu 

kan SD jujur kakak aku 

bilang gitu “kakak siapa?” 

ka Sheila kan tadi ketahuan 

kan tadi hanya berdua 

dirumah aku bilang gitu oh 

bodoh kata mamaku, 

kakakku dimarahin adekmu 

tuh masih SD kamu juga tau 

video itu darimana. Itu 
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posisi kakakku SMP kelas 

2. Kelas 2 apa kelas 3 aku 

lupa. 

70 Abis itu penasaran ada gak 

sih rasa-rasa penasaran 

kan kebayang-kebayang 

sampe SMP trus ada 

muncul rasa penasaran gak 

sih? 

 

ya itu waktu SMA itu baru 

muncul. Muncul kayak gitu 

soalnya kan SMA kan 

e…SMA tuh kebanyakan 

temen-temenku cowo nah 

biasalah anak-anak cowo 

kan video bokep waktu 

jamnku jadi aku kayak harus 

menghadapi temen-

temenku yang seperti itu, 

nonton apa sih? Apa sih? 

bokep apa sih? film ni tapi 

banyak seks nya ohh 

kubilang 

 

71 Jadi kamu ikut nonton? 

 

 

 

enggak. Cuman oh liat gini 

pergi. Soalnya jijik egh jijik 

sih cuman kayak ya waktu 

kelas 2 itu yang pacaran itu 

ya kok kayak pengen gitu 

loh 

 

72 Kalo temen-temenu 

sendiri pernah melakukan 

hubungan seks? 

 

ya pernah beberapa 

temenku cerita 

 

 

73 Terus temen-temenmu tau 

gak sih kalo kamu udah 

pernah melakukan 

hubungan seks? 

pernah eh tau tau tau 
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74 Terus apa reaksi mereka 

tuh gimana? 

 

kalo yang cowo beuhh 

mantap ni, kalo yang cewe 

ni… geleng-geleng kepala 

gitu loh (*ketawa) kalo 

cewe pasti tanggepannya 

gitu kan. Kalo cowo: weeh 

ni mantep gitu  

 

75 Terus e… kalo dalam 

lingkungan pertemanan 

nih kamu pernah atau 

sering gak sih sharing 

mengenai seks? 

kalo untuk ke temenku yang 

satunya itu sering 

 

76 Kamu sharing kedia, dia 

sharing ke kamu gitu? 

Hee… hee.. karna gak  

77 Yang di jogja itu? 

 

iya yang dijogja, jadi karna 

basicnya kan aku kuliahnya 

ya hampir mengenai tentang 

itu juga. bahas seksualitas 

juga dan temenku juga 

perawat jadi tuh tau gitu loh 

tukar-tukar gitu tapi 

memang dari SMA sih. Ni 

aku gini…sama de gitu jadi 

aku juga pernah yaudah 

 

78 Terus e… awalnya pernah 

ada gak sih temen yang 

kayak iming-imingin 

kamu atu kayak coba deh 

kamu melakukan ini enak 

loh gini gini, pernah gak 

sih ada temen yang kek 

gitu? 

oh ada tapi basic nya itu 

mereka becanda … 

bercanda… gitu karna 

mereka abis nonton terus ini 

ini ini ihh aku bilang apasih 

kalian jijik bahasanya. Coba 

dulu ni enak gitu tapi 

posisinya ya mereka 

bercanda 
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79 Tapi dari situ dari situ 

membuat kamu untuk 

melakukan? 

Enggak  

80 Berarti bukan itu faktor 

yang buat kamu 

melakukan? 

bukan, karena dari diri 

sendiri aja sih 

 

81 Kayak rasa penasaran 

tadi? 

heem  

82 Terus e… kamu pernah 

melakukan hubungan seks 

dengan siapa aja? 

pacar  

83 Pacar aja? pacar, kalo dengan temen 

nooooo nope nope nope 

jangan tersebar nanti 

 

84 waktu itu kenapa kamu 

akhirnya melakukan 

hubungan seks dengan 

pacarmu? 

 

karna dia milikku (*ketawa) 

itu karna dia milikku bukan 

karena sayang. Dia milik 

aku. Aku mau ini pasti dia 

mau mikirnya gitu tapi 

ketika di posisi aku gak mau 

ya aku tolak kalo cowonya 

lagi pengen aku gak mau 

aku tolak ya agak egois sih 

sebenernya 

 

85 Tapi terus pas kamu tolak 

gitu reaksi dia gimana? 

Oh yaudah  

86 Gak pernah ada paksaan 

gitu? 

 

pernah di paksa cuman “ih 

apaansih gak mau” ku 

dorong “ni kasar bgt sih ni” 

“kan aku udah ngomong aku 

gamau” aku bilang gitu 

“yaudah” yasudah baring-
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baringan aja biasa nonton 

film 

87 Jadi gak jadi ML? enggak  

88 Pernah gak sih kek dia 

ngajak kamu terus kamu 

gamau terus dia rayu-rayu 

akhirnya kamu mau? 

Pernah  E3 

89 Pernah kek gitu? Pernah tapi rayuan dia tuh 

bukan dari mulut eh 

maksudnya bukan dari dia 

ngomong jadi kayak baring 

gitu entah apa gitu megang 

perut atau meluk gini trus 

dia pinda dia cium pi kening 

terus lari lari lari ke bibir 

trus kalo aku terangsang itu 

kan di telinga toh paling itu 

cepetnya nah itu kayak 

cium-cium gitu larinya ke 

telinga wohh naik tapi gak 

dipaksa ayo otoh ayo toh 

enggak halus dia 

E3 

 

 

 

 

 

 

 

I2 

90 Biasanya kalo ketika kamu 

ML siapa sih yang ngajak 

duluan? 

aduhh kalo masalah ajak 

duluan gatau yaa mau sama 

mau aja sih 

 

91 Kalo yang memulai 

duluan? 

memulai sih kalo aku 

berdasarkan dari ciuman, 

jadi kadang aku cium 

duluan kadang dia cium 

duluan gitu. 

 

92 Kalo misalnya waktu 

kamu cium duluan itu e… 

kenapa waktu itu kamu tuh 

e… oiya alasan kenapa tuh 

Gemes  
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waktu itu kamu cium 

duluan gitu? 

93 Tapi ada gak sih kepikiran 

buat aku mau ML jadi 

mesti ciuman cium 

duluan? 

 

engga engga karena pertama 

tuh gemes jadi kan kayak 

posisinya baring baring gini 

toh trus aku tiba-tiba yang 

naik keatas atau dia yang 

naik keatas nah kan kalo 

cowo kan tiba-tiba kan dia 

tengg sendiri. Aduh ni 

punyaku bangun ya 

sudahlah ku bilang gitu 

ndausahlah yak ku bilang 

gitu tapi terkadang tuh aku 

juga kok kasian dia nahan 

itu nya bangun tapi gak gak 

ada yang dia gak bisa 

mainin gitu udah aku liatin 

aja 

 

94 Terus e… pernah gak sih 

kamu lagi pengen-

pengennya nih lagi 

pengen-pengennya ML 

nah terus e... apa yang 

kamu lakuin? saat itu juga 

kamu langsung ngajak 

pacar apa gimana? 

Enggak sih   

95 Biasa ngapain? biasa ku tahan. Ku tahan 

kayak nyari ngapain gitu 

bercandaan apa gitu terus 

em… duduk di depan, 

ngobrol kalo dari situ kan 

tiba-tiba kan kayak ilang 

kalo dia kan biasanya duduk 

didepan ngerokok aku juga 
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kadang ikutan trus yaudah 

aku ajakkin dia keluar kamu 

nah abis itu dia nanya 

“kamu kenapa tumben 

ngajakkin keluar?” gatau 

aku lagi pengen tapi males 

aku bilang gitu maksudnya 

lagi capek kayak gitu tapi 

pengen pengen gitu loh 

cuman hawa nafsu pengen 

gitu doang tapi cape gamau 

cape gituloh 

96 Oh jadi gak? enggak. Oh yaudah  

97 Biasanya apa sih yang 

menjadi penyebab tiba-

tiba gairah seksual kamu 

tuh meningkat? 

pertama itu karena mau 

mendekati mens aku gak tau 

ya kenapa kalo mau setiap 

kali mens sama mens deng 

pengennn banget 

 

I1 

98 tapi cuma… tapi cuma 

waktu mens aja? 

 

e e terus em… ketika aku 

yang cium-ciumaan itu iyeh 

aku pengen langsung kayak 

tiba-tiba pengen gitu loh 

langsung kayak buka buka 

buka buka buka gitu loh 

E3 

 

I2 

99 Kalo misalnya lagi nonton 

nih nonton video bokep itu 

pengen 

aku gak pernah  

 

 

100 Gak pernah? kok tapi 

kamu gak pernah nonton 

video bokep? 

 

gak pernah, gak pernah 

nonton video bokep sist jadi 

tuh cuman kayak ngeliatin 

temen-temen ku justru kalau 

film-film barat kebanyakan 

kayak gitu toh yaudah biasa 

aja kayak nonton di bioskop 
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kan ih ciuman ik tapi gak 

pengen cuman ngomong itu 

doang. Gak gak nonton aku 

101 Kalo biasanya kamu ML 

dimana sih?  

 

kalo berhubung karna di kos 

terkadang di kamar bukan 

kadang sih. Di kamar kos 

 

102 Kalo dulu di? kalo yang di pontianak oh 

pindah-pindah sis  

 

103 Dimana tuh? kadang, kadang dirum 

dikamarku terus aku 

ngomong sama mamaku 

aku aku nginep dirumah 

temenku padahal aku ke 

hotel abis nemenin 

mantanku tanding tanding 

apa Namanya tuh tanding 

voli ke hotel gitu. 

 

104 Terus kalo sekarang di 

kos, kenapa milih di kos? 

 

ya karna gaada yang tau 

disini. Ya anak-anak kos 

mungkin ya kalo paling 

anak-anak yang tau yasudah 

gitu pastikan disini di kos 

aku sendiri gitu kecuali 

dirumah bawah kalo 

dirumah bawah kan karna 

ada kakak sama adekku nah 

kalo di kos kan bebas jadi 

gaada yang ya anak-anak sih 

juga kalo aku misalnya 

pacarku kesini mereka gak 

kesini gitu  

E1 

105 Terus e… kamu biasa 

waktu luang ngapain aja? 

 

waktu luang? yo Main. 

Main sama anak-anak main-

main gajelas ini kan lagi 
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skripsi kan kadang ada niat 

sih skripsi sebentar 1 jam 

udah selesai, abis itu tidur, 

nonton film udah gajelas 

106 Terus kalo misalnya lagi 

berduaan sama pacar biasa 

ngapain aja? 

 

pertama, dateng kalo dia 

ngajakkin makan... makan 

trus kalo di kos itu duduk di 

depan sambil ngerokok 

kadang kalo dikamar aku 

lagi nonton film dia nya 

baring-baring dia ngambil 

kalo nonton film aku juga 

ikutan baring nonton film 

gitu kalo udah selesai 

nonton film gatau ngapain 

lagi buka lagu apa segala 

macem bercanda-canda 

ketawa-ketawa udah 

 

107 Terus e…resiko-resiko 

apa saja yang kamu 

ketahui dari berhubungan 

seks diluar nikah? 

 

 

satu resikonya yang paling 

besar itu hamil kalo gatau 

kalo si cowonya gatau kalo 

itu udah masuk kedalem 

punyamu wah bahaya jadi 

cewe tuh sekarang juga 

harus bisa merasakan 

semburan punya cowo kalo 

semburan punya cowo pas 

kamu gituin itu hangat-

hangat di dalem hangat-

hangat didalem jadi kamu 

harus bisa ngerasain juga 

pinternya kamu dulu kan ya 

kalo SMA kan masih bodoh 

lah ya sekarang kan udah tau 

jadi harus ngerasain 

hangatnya sperma nya cowo 
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masuk ke dalam punyamu 

itu gimana bener masuk apa 

gak soalnya kalo masuk kan 

resiko gede banget itu yang 

pertama, yang kedua  adalah 

ketika kamu nanti em… 

gaenaknya kalo ngomong 

nikah yo perasaan ke 

suamimu tuh agak b b aja 

gitu loh yang bikin bedanya 

adalah ya gua udah nikah 

gua punya anak gitu loh 

wajar itu yang ketiga e… 

lakilu bakal nerima gak 

soalnya kan aku 

berhubungan bukan sekali 

dua kali gitu tiga empat kali 

gitu loh dia nerima gak, 

resikonya itu trus emm.. 

takutnya ke ini sih aku takut 

yang dari penyakit kelamin 

itu itu kan juga berbahaya 

toh kalo kita kena mati 

dong. Ya aku liatin dulu pas 

dia gitu kan sek.. aku bilang 

gitu. Stop aku liatin dulu. 

Oh yasudah aku tanya-tanya 

pokoknya e..pas e..pertama 

kali pacarana gak langsung 

gitu, kalo dia kan nanya-

nanya apa sgala macem ku 

tanya lagi siapa tau kan dia 

sudah pernah berapa kali 

atau sgala macem kalo kita 

tanya sekali menurutku itu 

gak cukup siapa tau dia 

boong kalo dia bohong 
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pertama aku juga bohong 

pertama gitu loh yang kedua 

ketiga keempat pokoknya 

sampai yang dia stak banget 

yaudah aku ngaku aku udah 

pernah gini gini gini gini 

yaudah aku juga baru 

ngaku, aku juga pernah 

kayak gini gini gini gini tapi 

punyamu bersih gak ku 

bilang gitu bersih dong dia 

bilang gitu kenapa bersih 

karena aku mainnya pake 

pengaman anjing dalem hati 

aku berarti bukan karna dia 

menjaga itu nya dia sih. 

108 Terus e…apa sih yang 

kamu rasain atau gimana 

rasanya setelah kamu 

melakukan hubungan 

seks? 

 

seneng, lega tapi sakit 

vaginanya karena kan aku 

kan juga gak setiap kali 

pacaran aku ML jadi hanya 

cowo-cowo ter jadi kan 

jaraknya kan lama banget ya 

jadi tuh kayak lobangnya 

kita tuh nyempit jadi pas 

dimasukkin lagi dengan 

pasangan eh yang kedua 

kalinya aku main itu sama 

orang yang berbeda sakit 

sakit banget kayak melebihi 

orang mens kayak misalnya 

kamu kejeduk apa itu mu 

wehh sakit itu  

 

109 Tapi tetep? tapi tetep, ya sakit aku minta 

pelan-pelan aja pelan-pelan 

aja apa oh yasudah yayaya 
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110 Taapi ada gak sih rasa 

kecewa atau nyesel setelah 

melakukan? 

 

 

oh adaa bodoh ya aku kok 

mau yatapi kok besok-

besoknya mau ya. Mikir aku 

aduhh. Aku mikir oh yaudah 

lah ku bilang gitu karna 

hasratku juga yang ingin, 

dan aku juga kayak udah 

bukan karna aku udah bukan 

karna aku mikir ah aku juga 

udah pernah kok enggak. 

Mungkin karena hawa nafsu 

ku yang tinggi jadi yaudah 

aku juga mau karena dia 

juga mau gitu loh. Jadi 

karena mau sesama mau. 

Menyesal tuh sudahlah, 

menyesal nya tuh karena 

abis putus wuahh aku udah 

gini sama dia putuss ah 

sudahlah. 

 

 

 

I1 

 

 

 

I2 

111 Tapi waktu ketika udah 

misalnya ML nih selesai 

ML juga ada rasa 

menyesal? 

ada sih beberapa kali cuman  

112 Tapi lebih nyesel lagi 

ketika putus? 

 

emhhh…udah putus mikir 

aduh aku udah pernah sam 

dia kek gini gini gini gini 

kok putus bodohh. Udahlah 

 

 

WAWANCARA II: 23 Agustus 2018 

No Pertanyaan Jawaban koding 

1 Selamat sore mba Iya selamat sore  
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2 Ini wawancara kedua ya Oke mba  

3 e… sebelumnya aku mau 

nanya kan waktu di 

wawancara pertama itu mba 

nya bilang kalo mba nya tuh 

suka sharing-sharing sama 

temen mba yang di jogja  

He e  

4 Nah trus mba juga bilang kalo 

e didalam perkuliahan mba 

sendiri tuh membahas tentang 

seksualitas juga  

He e  

5 Brarti kan intinya e waktu 

kuliah kan brarti mba juga 

membahas resiko-resiko lebih 

banyak dan lebih mendalam 

juga kan 

He e  

6 Dari hubungan seks pranikah 

e terus kenapa mba masih 

melakukan ML padahal di 

perkuliahan sudah dibahas 

akan resiko-resiko nya itu apa 

mba nya gak takut nanti 

kedepannya? 

Sebenernya takut sih tapi 

karna sebelum tau ya 

sebelum tau apa e… resiko-

resiko lebih detail waktu di 

mata kuliah itu aku 

maennya hati-hati dan takut 

itu hati-hati dan takut 

takutnya bukan bukan 

karna HIV sih takutnya 

hamil itu doang yang 

dipikiranku bener takutnya 

hamil doang kan waktu 

SMA kan Taunya cuman 

pake kondom supaya 

cairannya gak masuk trus 

jadi kayak apa sperma nya 

nyatu ya apasih pokoknya 

cairannya nyatu trus 
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jadinya hamil gitu loh 

takutnya kan kayak gitu 

kalo SMA kan pikirannya 

gitu cara amannya pake 

kondom biar gak hamil nah 

aku baru tau ketika udah tau 

resiko-resiko yang ku tau 

skarang itu aku mainnya 

berhati-hati dan ku tanya 

dulu punyanya dia bersih 

apa gak (*sambil 

cengengesan) kalo yang 

waktu dulu dulu tuh enggak 

enggak enggak ku tanya 

sedetail itu maksudnya ya 

aku juga mikir aku bermain 

lebih dari tiga kali bro tiga 

kali tuh udah udah rawan 

bgt HIV masuk gitu jadi 

kutanya dulu kamu 

mainnya sama siapa-siapa 

aja wanita mana aja wanita 

jalang gak kalo gak wanita 

jalang ya aku gak tau ya 

laki-laki berbohong itu kan 

e.. jagonya mereka semoga 

aja omongannya mereka 

bener menurut mereka sih 

mereka gak pernah 

berbohong wanita jalang 

pernah sih satu tapi tuh 

pakenya kondom pake 

kondom tapi aku gak ngerti 

itu kan antara bersih sama 

gak kan kita gak tau ya tapi 

ketika waktu dia mo 
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masukkin aku agak takut 

trus ku dorong kluar 

7 Jadi gak jadi? Gak jadi itu soalnya dia 

pernah ngomong dia kan 

dulu emmm DJ uh DJ 

mainannya perempuan ya 

perempuan perempuan 

entah wanita jalang entah 

wanita beneran gitu loh kan 

kita gak tau ku tanya 

wanitanya wanita apa? 

bayaran men wanita 

bayaran gak ada yang gak 

bersih men gitu 

 

8 Itu waktu kuliah? Ya itu kuliah itu aku udah 

tau resikonya gini gini gini 

bakal ada HIV apa sgala 

macem e… penyaluran 

HIV itu juga bisa dari situ 

aku juga baru   

 

9 Terus e… apasih yang 

membuat kamu melakukan 

ML lagi ML lagi sampe 

ketika kamu kulaih skarang? 

Hawa nafsu I1 

10 Brarti kan kan SMA kamu 

udah melakukan  

Em…  

11 Trus kamu kuliah melakukan 

lagi  

Em…  

12 Itu dikarnakan hawa nafsu? Kalo SMA itu penasaran 

abis itu yang kedua kalinya 

penasaran juga seterus 

seterus seterus seterus nya 

 

 

I1 
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dengan pasangan yang 

sama jadi cuma hawa nafsu  

13 Jadi sampe kuliah  Eeh…  

14 Kuliah kamu melakukan lagi 

karna hawa nafsu 

He e  

15 e… menurut kamu ML bisa 

dibilang salah satu betuk rasa 

sayang kamu ke pacarmu 

gak? 

Enggak. Kalo aku gak  

16 Terus Itu tuh karna rasa sayang 

apa ya kalau dia sayang sih 

aku gak tau ya cowo 

belakangan skarang ada gak 

sih yang kalo gak kalo 

pacaran gak gak gak ML 

aku gak tau ya kayaknya sih 

gak ada tapi ada beberapa 

yang ada berapa persen 

doang nol koma brapa 

persen doang tapi 

menurutku kalo rasa sayang 

itu e… ketika dia 

memberikan perhatian 

 

17 Brarti ML itu ML itu hanya melepas 

dahaga hawa nafsu da 

pelepasan nafsu nafsu mu 

apa smuanya disitu entah 

cewe entah cowo nya ini 

I1 

18 Brarti kalo misalnya kamu 

gak sayang kamu bisa ML 

dong  

Pernah pernah tapi e ML 

nya cuman sekali aku gak 

tau itu masuk nya gak 

terlalu dalem kayaknya sih 

itu udah gak lama minggu 
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depan tak putusin. Ehehe 

(*ketawa) goblok goblok 

19 Terus e… pernah gak sih 

kamu ML dengan alasan 

kamu nih kelas dua SMA 

terus udah punya pengalaman 

udah pernah ML udah 

terlanjur berbuat seperti itu 

dan pas kuliah lagi pengen 

yaudah dilanjutin aja. Pernah 

gak kayak gitu? 

Pernah sih, kepikirannya 

kayak gitu sih pernah  

I4 

20 Pernah skali kepikiran kayak 

gitu?  

(*ngangguk-ngangguk)  

21 Terus e menurut kamu nih arti 

ML yang kamu lakukan 

selama ini ketika waktu SMA 

dan waktu kuliah sama gak? 

Bedaa mbaa uuuuh  

22 Artinya beda? Beda banget jadi tuh SMA 

tuh kayak bego nya trus 

masih kek ada perasaan 

takut hamil takut hamil 

takut hamil kalo skrang tuh 

takutnya virus itu kalo virus 

kan ya yang kena juga se 

sluruh organ tubuh kita jadi 

kan gak bisa ngapa-ngapain 

kan itu kalo dari e segi apa 

namanya pra  

 

23 Penyakit Aa penyakit tapi kalo untuk 

cara bermain beda nya 

adalah oh mainnya cuma 

gitu doang ya jadi eem… a 

waktu kuliah tuh mainnya 

tuh udah kayak lebih gak 
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hanya skali dua kali gitu 

jadi kayak ada tehnik ML 

itu gatau ya ada tehnik apa 

ada emm apa sgala macem 

tapi yaa.. ya itu di di kuliah 

itu baru aku tau ada oh 

ternyata ML tuh ada tehnik 

ya baru tau jadi SMA ituh 

eh ha e (*sendawa kecil) 

hanya bisa baring doang 

ngertinya baring baring 

doang jadi cewek yang 

dibawah cowo yang diatas 

aduhh gak ngerti, ngerti sih 

karna liat di video tapi gak 

pengen melakukan 

kayaknya sakit deh itu 

24 Waktu SMA? He e SMA mau ke kuliah   

25 Trus ap arti ML waktu SMA 

sama kuliah maksudnya kek 

apa ya kamu misalnya SMA 

kamu ML karna di karna apa 

kamu kul trus waktu kuliah 

kamu ML tuh karna apa itu 

artinya beda? 

Beda itu tadi yang bilang 

kalo ML waktu SMA itu 

artinya tuh aku masih 

penasaran  

 

26 Cuman main-main atau He e he gak main-main juga 

sih maksudnya penget 

tauuuu aja pengen tau tapi 

gak main-main paham gak 

maksudnya 

 

27 Hem Pengen tau tapi gak main-

main tapi sambil mencari 

tau kenapa toh aku tuh kok 

penasarang banget sama 
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tingkah eh sama ML apa 

karna aku pernah liat video 

porno atau gimana, kalo 

kuliah itu menurutku udah 

hal hal yang wajar untuk 

melakukan itu gitu loh e… 

jaman skarang kalo gak gak 

ada ML gak tau deh omong 

kosong kayaknya  

 

 

 

E1 

28 Terus… terus e menurutmu 

orangtua kamu sibuk gak sih 

dengan urusan diluar rumah? 

Kalau e skarang nih untuk 

skarang karna mamaku 

tinggal sendiri iya sibuk 

banget jadi mama ku jadi 

kepala keluarga sekarang 

jadi terkadang aku tidak 

terhubungi sama dia karna 

juga dirumah aku kakak 

kakakku masih tinggal 

dirumah mreka semua a tiga 

e kedua kakakku udah 

punya anak udah punya 

cucu juga mamaku tiga 

dengan cowo jadi uhuk 

uhuk(*batuk) kesibukannya 

diluar itu nyari nafkah emm 

kalo ada pesenan pesenan 

kek cathering apa sgala 

macem itu jadi otomatis 

pekerjaan rumah kayak 

terbengkalai gitu jadi dia 

kayak gak masak gak gak 

gak nyuci apa sgala macem 

nya nerima cathering lebih 

banyaknya dia itu mencari 

nafkah sama nerima 

merangkai bunga karna dia 
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seneng bunga jadi dia kalo 

ada orang nikahan apa sgala 

macem dia yang ngerangkai 

29 Terus e boleh gak sih cerita 

sedikit kenapa saat ini mama 

kamu jadi kepala keluarga? 

kalo gamau cerita gapapa sih 

Emmm… karna... bapakku 

udah gak ada dari aku 

semes mo masuk semester 

dua jadi kan ada yang 

namanya ATGW ATGW 

iya itu aku gelombang 

pertama di pertama tuh 

januari gak januari akhir eh 

januari tengah januari 

tengah misalnya nih aku 

ATGW nya minggu ini 

minggu depannya aku udah 

pulang nah pas hanya 

selang beberapa hari aku 

pulang dapet berita kalo 

bapakku tuh gak ada 

soalnya dia ninggalnya gak 

gak gak dirumah dia 

ninggalnya di tempat kerja 

tempat kerja nya tuh 3 

jaman lah dari kota kan 

soalnya keluarga ku 

tinggalnya di kota dia gak 

mau pindah ke kota karna 

dia lebih merasa enak 

dengan orang-orang desa 

dan lebih enak mencari 

nafkahnya di desa sih karna 

kan kalo di desa tuh rumah 

sakit gaada puskesmas juga 

jarang gitu  

 

30 Oh jadi papa kamu di desa? He e dia gak mau pindah ke 

kota karna ya alasan orang-
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orang kota tuh sombong 

aku mikir brarti anakmu 

sombong gitu loh kita kan 

tinggal di kota ya enggak 

dia bilang plin plan gitu loh 

jawabannya ya gitu karna  

31 Sering pulang  Dia pulangnya gak apa ya 

seminggu tuh kadang dua 

kali karna kan dia PP nya 

pake motor akses ke desa 

nya itu hanya bisa naik 

motor cuma cuma bisa naik 

motor terus ya itu kayaknya 

aku… tanpa pengawasan 

dari orangtua ya aku lepas 

dari pengawasan orang dari 

terutama dari bapakku gitu. 

 

32 e... terus kalo cinta dan 

perhatian yang dikasih dari 

orangtua kamu saat ini buat 

diri kamu tuh cukup gak sih? 

Menurutku itu sudah 

berlebihan lebih udah lebih 

(*suara meninggi) karna 

sanking lebihnya tuh kakak 

kakakku sampe jengkel 

gituloh 

 

33 Berlebihannya gimana? Bukan ber menurut 

kakakku berlebihan tapi 

menurutku ya wajar gitu loh 

karna aku anak paling kecil 

dan aku perempuan kalian 

juga perempun sih tapi 

harusnya kalian yang 

ngajarin aku ngasih tau aku 

jangan ngajakkin aku 

berantem mulu gitu loh jadi 

tuh kayak ese hal kecil deh 

kayak misalnya mama ku 
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pulang dari sekolah 

soalnyakan mamaku guru 

dia ke supermarket entah ke 

carrefour entah ke car ke 

carrefour apa hypermart dia 

beliin buah apa gitu 

pokoknya tuh dia belanja 

bulanan dan kebanyakan 

dia tuh beli barang barang 

yang kesukaanku kayak 

misalnya buah aku seneng 

nya buah alpukat manga 

gitu gitu missal kakakku 

senengnya semangka 

senengnya jeruk itu 

mamaku belinya sedikit 

udah gitu doang nanti kayak 

ehh mendominan mamaku 

sih mendominan mamaku 

yang memihak ke aku kalo 

papaku kan jarang dirumah 

jadi ya papaku kayak pihak 

penyetor aja sih  penyetor 

penyetor keuangan   

34 Kalo waktu kamu di kos dan 

kamu jauh dari orangtua 

perhatiannya cukup? 

Emm… kalo skarang 

mnurutku terbagi hehe 

karna udah punya cucu tiga 

heemm aku kadang 

ngomong “ma aku ini anak 

mama” aku biang gitu 

“masa aku gak diperhatiin“ 

trus mama ku ketawa “apa 

sih dek” (*ketawa kecil) 

cuman ya pikirku 

yasudahlah aku kepikiran 

lagi “ma aku nih anak 
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mama aku perlu perhatian” 

gitu gitu terus kayak udah 

dikasih perhatian tiba-tiba  

kayak perhatiannya kebagi 

mungkin nya itu yang 

dirasain sama kakaku gitu 

karna posisi aku jauh 

35 Terus e lebih merasa 

mendapat perhatian dan cinta 

dari orangtua atau dari 

pasangan? 

orangtua  

36 Untuk saat ini orangtua  

37 Orangtua? Iya karna untuk pasangan 

saat ini menurutku e 

permainan keknya mereka 

hanya butuh permainan gak 

tau maksudnya kalo bener 

bener istilahnya aku ada 

salah gitu loh maksudnya 

ya mbok kasih tau salah ku 

tuh gini gini gini ngasih tau 

aku tuh bukan cara he kamu 

salah kamu tuh gini gini 

(*ekspresi muka dan suara 

datar dan pelan) ya siapa 

yang mau denger gituloh 

harusnya kamu ngajak aku 

ngomong berdua kamu tuh 

loh gini gini gini gini 

yaudah trus kamu 

perbaikinnya gini gini gini 

gini harusnya kan gitu toh 

“kamu tuh salah eh” 

(*ekspresi muka dan suara 
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datar) mnurutku siapa yang 

mau denger gitu loh   

38 Kayak datar gitu? He e ada gak sih yang mau 

denger kayak gitu akhirnya 

dia ngerasa aku tuh 

orangnya egois gak bisa 

berubah gini gin gini ya lu 

aja ngasih tau aku kek gitu 

gitu loh 

 

39 Terus e kamu lebih merasa 

aman dan diterima apa 

adanya ketika kamu hidup di 

Semarang dengan pacar atau 

ketika kamu hidup di ponti 

dengan orangtua? 

Ehehe (*ketawa kecil) berat 

mba ehehe keknya di ponti 

deh karna waktu itu aku 

pernah LDR setahun jadi 

tuh waktu LDR pertama 

baik-baik aja pas aku 

pulang a pas aku mau 

pulang itu agak sedikit 

berantem karna menurut dia 

bosen karna jauh pas aku 

pulang udah biasa aja biasa 

aja terus pas aku balik 

kesini pas udah mau deket 

deket putus dianya udah 

mulai bosen gitu 

 

40 Jadi lebih aman dan di terima 

apa ada nya di ponti? 

He e kalo disini apa ya 

emm… satu sih yang 

menurutku aku tuh kayak 

hanya sekedar dijadikan 

orang ketiga iya juga tapi 

orang ketiganya yang kayak 

dibodohin gitu loh harusnya 

aku yang bodohin tapi ya 

kalo dia udah gak 

menghubungin ya ngapain 

aku hubungun aku kan 
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orangnya kek gitu kalo dia 

udah gak hubungin yaudah 

aku gak perlu mencari cari 

kamu walaupun posisinya 

aku kemaren aku adalah 

orang ketiga dalam 

hubunganmu  

41 Maaf ya tadi sempet ada yang 

nelfon 

Ya mba ndakpapa  

42 Jadi lanjutannya e tadi kan 

terakhir orang ketiga tuh mba 

jadi orang ketiga trus gimana? 

E yaudah aku ngerasa 

kayak yaoloh aku disini gak 

gak gak diliat bgt po sama 

orang orang sini aku 

mikirnya gitu karna aku 

punya satu mantan waktu 

SMA ya waktu pertama kali 

ML Namanya sebut aja B 

ya si B ini walaupun udah 

putus dari aku kita putu situ 

pacarana kelas dua putu situ 

juga pas kelas dua he jadi 

kayak hanya sekitar 6 bulan 

biasa lah anak SMA tapi tuh 

kayak sampe sekarang e... 

dia masih jagain aku kayak 

misalnya pacarmu siapa 

kok bisa putus kamu sih 

gini gini gini gini kamu 

snya sih gini gini gini 

yaudah biarin aja cari aja 

cowo yang lain jangan 

sampe kayak gitu lagi niiiiii 

pokoknya intinya dia masih 

memberikan aku perhatian 

jadi aku ngerasa kayak di 

Pontianak itu orang orang 
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lebih menerima aku kalo 

menurutku sih karna ada 

beberapa orang yang 

kusuka disini dia itu bisa 

menerima tapi sayangnya 

mereka punya pasangan 

yang bener-bener kusuka 

loh satu yang bener-bener 

kusuka jadi kita dulu itu 

saling suka tapi posisinya 

aku yang udah punya 

pasangan dia belum punya 

nah ketika aku mendekati 

putus bis itu putus aku 

Taunya dia punya pacar dan 

jadi gak bisa saling pura-

pura  

43 Jadi perhatian pun enggak 

dikasih dari yang orang yang 

kamu suka ini? 

E… tetep tetep dikasih 

cuman gak kliatan banget 

jadi kayak e chat nya itu 3 

bulan kemudian, n lagi apa 

udah makan belum kan 

sama-sama anak kos kan 

tapi dia itu orang jawa juga   

 

44 Terus e ketika kamu meraa 

dihargai diterima apa adanya 

terus e merasa aman kalo 

didekat pacar trus diberikan 

perhatian dan cinta dari pacar 

itu sendiri terus kamu setuju 

melakukan ML sama dia? 

Enggak. Kalo itu aku 

enggak 

 

45 Kenapa? E karna apa ya udah tau 

tipikel tipikel cowo yang ah 

mau nya ini doang nih 

yaudah aku juga gitu karna 
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kalo yang bener-bener 

ngejaga ituh dia gak 

bakalan nyentuh aku ada 

satu dia gak pernah nyentuh 

tapi aku gak gak terlalu 

gimana sama dia 

masalahnya itu biasa aja 

kana bis itu udah ku 

tinggalin karna aku ngerasa 

gak cocok pas e bukan gak 

cocok sih karna berbeda 

agama berat itu yang 

membuat aku susah karna 

kan posisinya aku cewe aku 

katholik si cowo muslim ya 

gak mungkin keluarga ku 

mau menerima gitu loh kalo 

aku ikut pindah ke muslim 

susah cewe kalo cowo tetep 

harus jadi imam toh. 

46 Jadi brarti ketika kamu 

misalnya keyak dikasih 

perhatian sama pacar terus e 

terus kayak ngerasa dihargai 

berarti gak selalu kamu setuju 

buat ML sama dia? 

He e  

47 Gak slalu? He e bener bener emm 

banding brapa ya mantanku 

tuh ada tiga belas mungkin 

ada dua tiga orang doang  

 

48 Yang akhirnya kamu ML? E ada yang ML ada yang 

gak sampe ML ada yang se 

sekedar touching aja 
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Surat Persetujuan 
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