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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Verbatim Subyek Pertama (DS) 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Keterangan 

1. Nama  D    

2.  Sekarang 
umurnya 
berapa mbak?  

Em mau jalan 
22, kemarin 
belum lama 21, 
kan kamu 
ngucapin 

 A Latar 
belakang 
subyek 

3.  Sekarang 
semester 
berapa? 

Udah selesai 
sih, ini udah 
skripsi, ini aku 
lagi ngerjain 
skripsi, aku 
sambil ya 

 A  Latar 
belakang 
subyek 

 Sekarang ini 
kuliah tinggal 
sama orangtua 
apa ngekos? 

Ngekos  A  Latar 
belakang 
subyek 

 Dulu pertama 
kali haid umur 
berapa? 

Aduhh, gilaa itu 
udah lama 
banget,umur 
berapa ya,, 
hmm aku lupa 
deh umur 
berapa 
kayaknya smp 
kelas 1 ya, umur 
berapa itu ya 13 
tahun atau 14 
tahun 

Haid umur 13 
tahun 

B  Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 

 Dulu pertama 
haid smp tu 
ada masalah 
nggak sih, 
biasanya kalau 
pertama-tama 
haid kan ada 
masalah 
perutnya sakit 
atau apa gitu? 

Em, apa ya 
masalahnya itu 
lucu deh kaya 
haid trus ga haid 
gitu 3 bulan, ya 
gitu lah biasa 
trus aku tanya 
kan sama mami 
aku, trus dia 
jawab memang 
begitu katanya 
kalau anak 
masih kecil, nah 
aku tanya tuh 
sama temen2, 

Haid yang tidak 
teratur 

B  Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 
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mereka 
ngalamin hal yg 
sama ky aku, 
mereka suka ga 
haid, katany 
awal2 emang 
gitu sih sampe 
akhirnya tiap 
bulan teratur 

 Trus ada rasa 
sakit, nyeri 
atau pegel-
pegel gitu gak 
sih? 

Ofcourse, selalu 
nyeri, aku tuh 
tipe orang yang 
selalu nyeri and 
then aku ke 
dokter katanya 
its fine, emg 
hormonku bikin 
nyeri. Tapi 
untung banget 
aku ga kaya 
temenku yg 
sampai 
pingsan2. Aku tu 
cuman nyeri dan 
itu tu nyeri 
banget kl dihari 
pertama, tp 
kalau hari kedua 
ketiga itu ngga, 
sampai aku ga 
bisa beraktifitas 
apa2, aku harus 
tidur, dg tidur 
nyeriku baru 
ilang 

Terdapat rasa 
nyeri 

B  
 
 
 
 
C  
 
 
 
B  
 
 
 
 
B  

Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 
 
Cara 
mengatasi 
masalah haid 
 
Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 
 
Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 

 Berarti cara 
mengatasi 
haid nya tuh 
cuman dengan 
cara istirahat 
ga ada cara 
khusus gitu 
kaya minum 
air anget, 
dikompres 
atau apa gitu 
gak? 

Dikompres yes, 
tiduran sambil 
dikompres air 
anget, lama-
lama aku beli itu 
lho bantal panas 
yang dicolok. 
Tapi 
penanggulangan 
yang paling 
penting menurut 
aku tu jamu, em 
jamu kunir 
asem, km 
konsumsi 

Cara mengatasi 
dengan cara di 
kompres 

C  
 
 
 
 
 
 
C  

Cara 
mengatasi 
masalah haid 
 
 
 
 
Cara 
mengatasi 
masalah haid 
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nggak? (cerita 
tukang jamu 
langanan) 

 Aku juga 
minum sih 
cuman ga 
rutin, se 
kenanya aja. 
Berarti rutin ya 
tiap bulan 
selalu minum ? 

Rutin, rutin 
banget. Karena 
menurut ak itu 
yang bikin kita 
jadi lancar dan 
gak gitu sakit 

 C  Cara 
mengatasi 
masalah haid 

 Minumnya 
kunir asem 
yang 
tradisional gitu 
atau yang 
dijual diapotek 
gitu yang 
kapsul atau 
jamu-jamu 
yang ada 
diapotek gitu? 

Pernah, itu 
kalau tukang 
jamu langanan 
aku pergi entah 
kemana, yang 
aku tidak 
menemukan ibu 
itu mau gak mau 
aku harus beli di 
indomart 

   

 Sekarang 
masih ada 
masalah 
nggak sih 
sama haidnya 
apa udah 
teratur? 

Ofcourse, no.. 
ga ad masalah 
sih seteleh aku 
minum jamu. 
Udah gak 
pernah sakit, ini 
aku hari 
pertama 

   

 Trus ga 
pernah telat 
atau gimana 
gitu? 

Telat beberapa 
kali kalau 
kecapekan, tapi 
diluar itu ga 
pernah sihh 

Masalah yang 
timbul adalah 
mengalami 
keterlambatan 
haid 

B1  Masalah haid 
sekarang  

 Jadi telat haid 
nya itu kalau 
kecapekan aja 
ya? 

Ya mungkin telat 
haid nya karena 
kecapekan, atau 
karena apa ya, 
sering cemas 
sih.. emm iya ya 
em gimana ya 
jelasinnya. 
Makanya 
banyak minum 
ini, minum jamu 
dan pelancar 
haid karena ya 
emang kadang 
cemas 

  
 
 
 
 
C  

 
 
 
 
Cara 
mengatasi 
masalah haid 
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hehehehe... 

 Kalau haid 
telat yang 
dirasain 
cemas, trus 
apa lagi? 

Hm,, di inget-
inget, hmm gitu 
deh hahaha.. ya 
di ingat-ingat 
heee kemarin itu 
telat nyabut apa 
ngga 
 

 D  Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Apaan tuh 
mbak telat 
nyabut? haha 

Bahasa baru ya, 
dicatet ya. ya 
gitu deh,, tapi 
yaaa 

   

 Jadi sering 
banget 
terlambatnya? 

Beberapa kali, 
em beberapa 
kali soalnya 
pacarku juga 
ketakutan 

 B1  Masalah haid 
sekarang 

 Jadi penyebab 
haidnya telat 
itu tahu gak sih 
mbak selain 
faktor stres, 
capek atau 
ada faktor lain 
yang bikin telat 
dan bikin kamu 
cemas gitu? 

Mungkin pernah 
sih, sometimes 
sekali waktu 
mungkin kalau 
telat nyabut. 
Emm 
 

Pengalaman 
ketakutan saat 
kebablasan 
dalam 
melakukan seks 

D  Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Telat nyabut 
apa ya mbak? 
Bisa tolong 
dijelaskan? 
haha 

Hm.. ya gitu 
deh, masa gak 
tau sih, ya gitu 
deh tapi ya, 
hmm menurut 
ak malah 
membantu sih, 
setelah... 

   

 Maksudnya 
telat nyabut itu 
melakukan 
hubungan 
seksual kan ya 
mbak? 

Jadi dari tadi 
nggak mudeng? 
Ya karena itu, 
emm kamu gak 
pernah khawatir 
ya? Hahhaa.. i 
think its every 
girl problem 

   

 Sejak kapan 
sih mbak mulai 
melakukan itu? 

Emm.. sejak 2 
tahun terakhir, 
saya kan udah 
pacaran 6 
tahun, karena 4 
tahun yang 

 D  Pengalaman 
hubungan 
seksual 
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pertama itu kami 
masih culun-
culun gitu haha, 

 Jadi sekarang 
udah gak 
culun gitu ya? 

Hm haha iya 
dong, ya 
walaupun 
cuman satu 
orang, tapi,, dia 
pacar 
pertamaku lho 
mbak 

 D  Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Jadi dia pacar 
pertama dan 
pertama 
melakukan 
hubungan itu 
juga sama 
pacar yang 
sekarang? 

Hmm.. iya, dan 
sekarang kami 
sudah 
bertunangan 
hehehee 

   

 Selamatt ya, 
nanti kabar-
kabaran lho  

Ini nanti kalau 
habis lulus nikah 

   

 Trus tadi 
maksudnya itu 
sangat 
membantu 
yang nyabut-
nyabut 

Emm, iya aku ga 
ngerti sih, tp yg 
aku rasain 
setelah 
melakukan 
hubungan itu 
rasa sakit itu jadi 
berkurang, atau 
mungkin itu 
karena sugesti, 
karena waktu itu 
aku nanya ke 
my mom and 
she said that 
kalau, em waktu 
itu aku masih 
kecil ketika aku 
masih anak-
anak/remaja 
menstruasi itu 
akan terasa 
sakit tapi kalau 
kamu sudah 
menikah, 
mungkin 
maksud mami 
aku ketika aku 
sudah 

 D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengalaman 
hubungan 
seksual 
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melakukan ya, 
iya kan. Emang 
bedanya 
menikah apa 
sih, untuk 
berhubungan 
dengan.. em 
yang didalam 
perutkan ya kan 
yg berhubungan 
secara fisik kan 
jadi mungkin 
maksudnya 
mami aku 
setelah kamu 
menikah 
(setelah kamu 
melakukan 
hubungan 
tersebut) rasa 
sakit itu akan 
hilang, jadi 
setiap mens itu 
gak sakit. jadi 
saya ngrasa 
banget sih 
setiap mens gak 
gitu sakit. tapi ya 
itu dibantu smaa 
rutinnya minum 
jamu ya, jadi 
sekarang udah 
gak sakit kaya 
yang dulu2, 
apalagi kaya 
3tahun lalu 
sampe gak 
masuk kuliah 
gara2 sakit, 
sakitnya tuh 
sampe ga bisa 
ditahan. Aku 
pikir ada 
sesuatu dalam 
perutku, trus aku 
periksa ke 
dokter trus aku 
periksa tapi gak 
ada apa2 sih, 
cuman ada 

 
 
 
 
 
C  

 
 
 
 
Cara 
mengatasi 
masalah haid 
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kwetiau hhahaa 

 Kalau lagi telat 
haid trus rutin 
minum jamu 
ngefek gitu ya 

Ngefek sih, 
langsung haid, 
itu sangat 
ngefek. bisa 
dicoba ya mbak 
kira-kira kalau 
kamu telat 

Mengatasi haid 
dengan minum 
jamu 

C  Cara 
mengatasi 
masalah haid 

 Trus saat 
melakukan 
hubungan itu 
pakai 
pengaman gitu 
gak sih? Misal 
kaya kondom 
atau mungkin 
dikeluarkan 
diluar gt? 

Emm.. ditelan 
mbak 

   

 Haha serius 
nih mbak, 
pakai 
pengaman apa 
nggak? 

Kenapa ketawa? 
Nggak ah, 
nggak enak.. eh 
tapi ada lho 
pengaman yang 
tipis, tapi gak 
suka sih 

Tidak suka 
memenggunakan 
pengaman saat 
melakukan 
hubungan seks 

D  Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Berarti 
masalah itu 
udah 
dikoordinasi 
sama 
pacarnya gitu 
ya mbak? 

Waktu pertama-
tama ya gak ada 
koordinasi. 
Mengalir aja.. 
cuman kan kita 
pemula jadi 
nggak tau udah 
keluar didalam 
apa belum, nah 
itu tuh aku terus 
telat yg bikin aku 
cemass 

  
 
 
 
D  

 
 

 
Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Trs saat 
melakukan 
hubungan lagi 
diantisipasi 
nggak mbak 
biar ga telat 
gitu 

Ya diantisipasi 
dong,  langsung 
aku bilang awas 
nih dikeluarin 
dimana sih, 
dirasa2in dong 
ini udah ada 
yang keluar 
belum 

   

 Setelah itu ga 
telat lagi 
mbak? 

ya itu sih 
kadang masih 
telat, ya karena 
bingung juga 
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antsipasinya, 
karena hal2 
kaya gitu kan 
susah 
dikoordinasikan. 
Kecuali kita 
transaksi kan 
mudah 
dikoordinasi. 
Nah kl ini kan 
pake perasaan 
pake emosi, jadi 
mau dimanapun 
kan jadi sulit 
dikontrol, 
kadang juga 
dimobil..  

 Setelah 
melakukan 
hubungan 
seksual ada 
perubahan 
kondisi haid 
ga? Jadi 
lancar itu ya 

Ya itu jadi 
sedikit lebih 
lancar, jadi 
sebelum 
melakukan itu 
aku dah 
konsumsi jamu, 
trus setelah 
melakukan 
hubungan itu 
jadi ya lancar 
sebelume sakit2 
sekarang ngga 

Mens menjadi 
lancar setelah 
melakukan 
hubungan seks 

 
 
 
B1 

 
 
Masalah haid 
sekarang  

 Setelah 
melakukan 
hubungan itu 
ada efeknya 
nggak sih 
dikehidupan, 
jadi cemas 
gitu? 

Ya ofcourse lah, 
kan ada 
kemungkinan.. 
ya kl belum 
melakukan 
hubungan itu 
mau telat 
berapa lama 
minggu pun kan 
paling mikirnya 
ih ada sakit apa 
kok telat, trus 
setelah dicek 
mungkin karena 
hormon. Setelah 
melakukan 
hubungan 
tersebut ya 
berarti ada 
kemungkinan 
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dong? Ya gak 
sih? Even dia 
ngeluarinnya 
dimana kan 
pasti ada 
kemungkinan 

 Kalau efek 
yang lainnya 
mungkin, efek 
psikologis, 
relasi dengan 
pacarnya atau 
gimana? Misal 
setelah 
melakukan 
hubungan itu 
jadi takut 
kehilangan 
pacarnya atau 
gimana 

Efek psikologis? 
Kalau menurut 
aku hubungan 
itu gak akan 
menjamin pacar 
kita akan setia 
dan akan 
nikahin kita sih, 
ya realistis aja, 
yang penting 
kita mikir, kita 
mau 
memberikan itu 
tuh bener gak 
nih worth it gak 
orang itu kita 
kasih, gitu sih 

   

 Jadi sebelum 
melakukan itu 
udah dipikir 
mateng-
mateng ya? 

Ya offcourse 
lah, saya gini2 
juga bener2 
memikirkan itu 
kok. Jd kaya 
nggak yang 
asal2an asal 
enak tancep. 
Gak lah mikir 
panjang dong ini 
worth it gak sih 
ni orang aku 
kasih. Ya gitu 
sih aku selalu 
memberikan 
yang terbaik, 
tapi secara 
manusiawi aku 
ya takutlah 
kehilangan 

   

 Saat terlat haid 
itu kan cari2 
info atau 
alteratfif 
penyelesaian 
masalah haid 
 

Iya dong, aku 
browsing 

Mencari 
informasi 
masalah haid 

E  Tahap 
pengambilan 
keputusan 
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 Trs dari 
browsingitu 
dapat info apa 
aja untuk 
mengatasi 
haid yang 
terlambat itu? 
Trus ada 
alternatif yang 
lain ga buat 
menyelesaikan 
masalah 

Emm. Minum air 
putih yang 
banyak, banak 
olahraga, jgn 
stres, jangan 
lembur dan 
begadang trus 
apa lagi ya, trs 
minum jamu sih 

 E  Tahap 
pengambilan 
keputusan 

 Trs menurut 
kamu cara 
yang paling 
cocok  dan 
efektif buat 
memperlancar 
haid itu apa? 

Menurut aku 
jamu, dan 
istirahat yang 
cukup 

Sering istirahat  E  Tahap 
pengambilan 
keputusan 

 Pertimbangan 
apa sih yg 
kamu ambil, 
saat km 
memutuskan 
untuk 
mengkonsumsi 
jamu? Misal 
km lihat 
diberita apa 
gimana 

Kalau aku 
nggak, aku dah 
percaya sama 
jamu. Saya kan 
tinggal di jawa 
jadi saya 
percaya sm 
jamu, jadi sejak 
kecil mami aku 
udah ngracik 
jamu, kl ak 
pulang kerumah 
jamu ak bikin 
sendiri.jadi aku 
udah tau lah 
kandungannya 
ini apa. Kerasa 
kok jamu yang 
instan sm bikin 
sendiri. Menurut 
aku jamu kan 
aman ya, 
herbal.. jadi aku 
gak mikir 
pertimbangan 
lain selain jamu. 
Ya jamu sm 
istirahat teratur 

 E1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E1 

Pertimbangan 
dalam 
mengambil 
keputusan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertimbangan 
dalam 
mengambil 
keputusan 

 Dari 
pertimbangan 
yang 

Karena emang 
udah budaya 
dari kecil, and 

 E1 Pertimbangan 
dalam 
mengambil 
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mendasari 
kenapa 
akhirnya 
memilih jamu 
itu karena 
pengalaman 
atau apa 

ya budaya sih 
turun temurun 
dari mami, dari 
nenek 

keputusan 

 Trus, ada gak 
sih orang-
orang sekitar 
yang punya 
pengalaman 
yang sama jadi 
yang biasanya 
kamu bisa 
sharing ke 
mereka, km 
bisa tanya2 ih 
aku telat nih, 
aku abis ini nih 

Ohh banyak!! 
Banyak 
temen2.. 

 E1 Pertimbangan 
dalam 
mengambil 
keputusan 

 Temen2 
sekitar 
lingkungan ? 

Banyak temen2 
sekitar, mereka 
sering telat 
nyabut, bego! 

   

 Hahahha..  Eh serius serius, 
banyak banget 
temen2 sekitar 

   

 Trus mereka 
juga sama? 
Sering telat 
dan akhirnya.. 

Mereka 
kebanyakan itu 
pakai pil, aku 
gak tau pil apa 
itu. Yang jelas 
pil itu semacam 
pil kb, mereka 
menggunakan 
itu. Tapi kalau 
aku preferpakai 
jamu sih, karena 
itu udah budaya. 
Kalau aku nih ya 
ga percaya pake 
pil, karena aku 
gak tau apa 
yang aku makan 
itu, apa itu pil itu 
dalemnya apa, 
dan menurut 
aku lebih 
percaya jamu 
karena lebih 

 E1 Pertimbangan 
dalam 
mengambil 
keputusan 
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herbal dan 
alami. Aku 
kadang kalau 
mboknya gak 
jualan aku juga 
marut sendiri 
kalau ga males, 
kalau ga ya baru 
deh aku beli 
yang diindomart 

 Kalau jenis 
pelancar yang 
dikonsumsi 
apa aja, 
cuman kunir 
asem atau ada 
yang lainnya? 

Kunir asem 
doang, ga 
pernah pakai pil 
saya. 

 F  Konsumsi 
pelancar haid  

 Pil yang 
pelancar haid 
itu gak pernah 
ya? 

Nggak pernah 
sih selama 
ini.bener2 
terpaku sama 
jamu 

 
Tidak pernah 

mengkonsumsi 
jamu 

F  Konsumsi 
pelancar haid 

 
 

Menurut kamu 
pelancar haid 
itu efektif gak 
sih buat 
kamu? 

Efektif lah,ya 
aku percaya 
dong makanya 
menurut aku 
sangat efektif, 
makanya itu aku 
ga percaya 
sama pil pil an 
mau semahal 
apapun, 
temenku tuh 
banyak yang 
pakai pil. 

 F  
 
 
 
E1  

Konsumsi 
pelancar haid 
 
 
Pertimbangan 
dalam 
mengambil 
keputusan 

 Trus sewaktu 
kamu telat 
haid gitu kamu 
cerita ke 
pacarmu gak? 
Dan reaksinya 
gimana? 

Ya kadang2 
cerita,, dulu 
sebelum gituan 
kan aku juga 
biasanya telat 
haid. Ya dia 
cuman nyuruh 
aku istirahat aja 
sih.. soalnya kan 
aku olahraga 
terus dan diet 
juga mungkin 
karna itu sih ya, 
jadi dia nyaranin 
aku buat 

   



105 

 

kurangin 
olahraga 

 Nah kalau km 
cerita kamu 
telat haid nya 
karena km 
cemas km 
hamil, reaksi 
pacar kamu 
gimana ? 

Jadi ada 
kejadian yang 
bener2 bikin aku 
cemas banget, 
waktu itu aku 
telat 3 mingguan 
lebih, nah dan 
aku tuh ga enak 
badan, aku 
tiduran terus 
dikos, aku juga 
mual2 gitu kan, 
aku takut dong 
ya,, mau priksa 
takut kalau 
ternyata gimana 
gitu, akhirnya 
aku cm nangis 
dikamar aku 
cemas, aku 
bilang ke pacar 
aku aku cerita, 
soalnya 
seingatku 
terakhir kita gitu 
pas aku masa 
subur. Waktu itu 
kita lagi di 
Jakarta 

  
 
 
B1 

 
 
 
Masalah haid 
sekarang 

 Trus pacar 
kamu cemas 
ga? Dan reaksi 
dia gimana ? 

Ya cemas sih 
dia.. ya dia sih 
waktu itu bilang 
ya kalau emang 
hamil dia siap 
nikah, kan pacar 
aku juga udh 
kerja kan dia 
memang ada 
niatan serius, 
dan dia ga akan 
mangkir kalau 
aku hamil. 
Cuman kan ya 
kalau aku hamil 
takut dong ya 
kecewain mami 
papi aku, nanti 
ak bikin malu 
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mereka 

 Nah itu pas km 
cemas itu yang 
kamu lakuin 
apa? 

Minum jamu, 
kunir asem.. 
sama waktu itu 
ak minta 
temen2ku 
dateng kekos, 
gilaa takut 
banget aku,, aku 
tanya ke mereka 
aku hamil ga.. 
trus ada temen 
aku yang liat2 
perutku, liat2 
aku nafas, trs 
dipegang2 perut 
aku, katanya sih 
mungkin aku ga 
hamil soalnya 
kalau hamil 
perutnya 
kenceng kalau 
aku ngga  
 
 
 
 

Meminum jamu 
misalnya kunir 
asem 

F  Konsumsi 
pelancar haid  

 Trus akhirnya 
kamu bs dapet 
lagi itu gimana 
ceritanya? 

Itu aku rutin 
minum kunir 
asem tiap hari, 
trus sekitar 
semingguan ya 
aku dapet. 
Ternyata aku 
kemarin cm ga 
enak badan aja, 
sama maag 
mungkin ya jadi 
bawaannya 
pingin muntah, 
lega lah yaa ga 
hamil gitu. 
Temen aku trus 
bilangin aku 
suruh jangan 
kebablasan 
keluar didalem 
lagi 

 F  Konsumsi 
pelancar haid 

 Eh eh, kamu 
kan cemas nih 

Sebenernya ya, 
aku tuh awalnya 

   



107 

 

kl kamu 
terlambat haid 
nyatanya 
hamil, emang 
intensitas km 
melakukan 
hubungan 
seks itu 
seberapa 
sering sih ? 

ga dimasukin, 
kita emang 
awalnya sering 
nginep cuman 
yah, cuman 
petting petting 
aja, kita ga 
berani 
dimasukin dan 
kita waktu itu 
memang ga 
berniat nglakuin 
itu sebelum kita 
nikah 

      

 Oh iya kamu 
pernah gak 
ngerasa takut 
kena PMS 
(penyakit 
menular 
seksual gitu) 
atau 
semacamnya 
karena gini 
kan ya, maaf 
bisa dikatakan 
ini kan 
memang 
hubungan 
seksual 
sebelum nikah, 
nah kalau 
pasangan 
menikah kan 
sebelumnya 
ada proteksi 
gitu kan kaya 
vaksin, kalau 
ini kan ga ada 
proteksi 
sebelumnya 
menurut km 
gimana? 

Sampe saat ini 
aku ga khawatir 
sih kalau 
masalah 
penyakit 
menular, karena 
emang aku 
ngelakuinnya 
cuman sama 1 
orang aja, dan 
pacarku pun 
begitu jadi  
safety aja sih 
kalau menurut 
aku, jadi selama 
ini aku ga 
gimana-gimana, 
dan aku emang 
jaga kebersihan 
banget. 

Melakukan 
hubungan seks 
pada satu orang 
dan menjaga 
kebersihan 

G 
 
 
 
 
G1 
 
 
 
 
 
G1 

Kecemasan 
mengenai 
PMS  
 
 
Pencegahan 
PMS 
 
 
 
 
Pencegahan 
PMS 

 Nah kalau 
masalah 
proteksi itu 
gimana ? 
khawatir ga ? 

Ya kalau itu 
khawatir sih 
pasti, jadi 
mungkin karena 
khawatir itu kali 
ya aku bener2 

 G 
 
 
 
G1 

Kecemasan 
mengenai 
PMS 
 
Pencegahan 
PMS 
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disiplin banget 
masalah bersih-
bersih gitu, 
justru karena ga 
ada proteksi itu 
kali ya   dan aku 
kan tanpa 
panduan gitu 
ibarate..  

 Selama ini km 
ada keluhan 
gak sih 
mengenai hal-
hal kaya gitu? 
Pernah ada 
masalah misal 
keputihan? 

Puji Tuhan sih 
ga ada sampe 
sekarang, dan 
jangan sampe 
lah ya. Ya 
pernah sih 
paling 
keputihan2 
gitu,cuman itu 
yang wajar kok, 
ga gimana-
gimana 

Tidak mengalami 
keputihan yang 
dahsyat. 

G 
 
 
 
 
G 

Kecemasan 
mengenai 
PMS 
 
 
Kecemasan 
mengenai 
PMS 
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Lampiran 2. Verbatim Subyek Kedua (GR) 

No Pertanyaan Jawaban Analisis Kode Keterangan 

1. Sekarang umurnya 
berapa? 

Umurnya 
sekarang 21 

 A  Latar 
belakang 
subyek 

2. Semester berapa 
sekarang? 

Semester 7 
sekarang 

 A  Latar 
belakang 
subyek 

3. Trus sekarang ini 
kalau kuliah 
ngekos, tinggal 
sama orang tua 
apa gimana? 

Ngekos sih  A  Latar 
belakang 
subyek 

4. Dulu waktu 
pertama kali haid 
umur berapa? 

Dulu waktu 
kelas 6 SD, 
berrarti umur 12 
tahun 

Haid saat 
umur 12 
tahun 

B  Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 

5. Waktu pertama-
tama haid ada 
masalah gak sih? 
Kram, nyeri atau 
telat gitu 

Ga ada sih dulu 
malah ga tau 
kalau ada 
menstruasi. 
Dulu tuh malah 
diketawain sama 
temen-temen 
diroknya tuh ada 
bercak2 merah 
gitu. Trus 
diketawain, nah 
itu aku baru tau 
kalau aku mens. 

   

6. Jadi setelah itu ga 
ada masalah, sakit 
atau apa gitu 

Ga ada sih  B  Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 

7. Kalau sekarang 
ada masalah haid 
atau ga ? selama 
kuliah ini 

Ada sihh.. Mengalami 
masalah haid 

B1  Masalah haid 
sekarang  

8. Masalahnya yang 
kaya gimana ? 

Ya kram, telat 
juga. Kalau 
kram gituminum 
feminax atau 
kiranti gitu sihhh 

 B1 
 
 
C  

Masalah haid 
sekarang 
 
Cara 
mengatasi 
masalah haid 

9. Oo berarti 
minumnya kiranti 
atau feminax ya, 
kalau minum  jamu 

Gak pernah sih 
soalnya 
pinginnya instan 
cepat sih 

 C Cara 
mengatasi 
masalah haid 
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tradisional kaya 
kunir asem sering 
ga? 

10. Trus kalau misal 
km lg telat haid 
gitu cemas takut 
apa gimana ? atau 
ih ini aku kenapa 
ya kok telat.. 

Ya cemas 
banget sih, 
soalnya kan 
takut kenapa2 

   

11. Nah, km tau gak 
yang bikin km telat 
haid itu apa? 

Aku tuh kan 
sama pacarku 
udah pacaran 
lama, akhirnya 
kan kita sama2 
kuliah disini. 
Nah 3 tahun 
terakhir ini kita 
udah 
berhubungan 
seksual sih, nah 
semenjak itu 
kita,, apa kita 
tuh.. ee 
terutama pacar 
saya tu, 
ngitungin, 
memperhatiin 
jadwal haid. Jadi 
misal bulan ini 
pertengahan,kok 
bulan depan 
pertengahan 
belum gitu. Jadi 
takut sih.. kita 
kaya was-was 
gitu. Jadi 
biasane saya 
tuh. Nanti juga 
ngliatin  kaya 
gitu, kemarin ya 
pertengahan kok 
ini belum haid. 
Jadi terkadang 
saya makan 
nanas sih 

Merasa 
khawatir 
setelah 
melakukan 
seks 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C  
 
F  

Pengalaman 
hubungan 
seksual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara 
mengatasi 
masalah haid 
Konsumsi 
pelancar haid 

12. Jadi kamu cemas 
ya, biasanya 
pertengahan bulan 
kok ini belum, jadi 
kamu selain 

Iya. Soalnya 
dulu pernah ga 
menstruasi2 
bulan sihtrus 
akhirnya makan 

 B1 
 
C  
 
F  

Masalah haid 
sekarang 
Cara 
mengatasi 
masalah haid 
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minum kaya kiranti 
juga makan nanas 
juga ya 

nanas.. Konsumsi 
pelancar haid 

13. Trs akhirnya 
makan nanas 
terus? 

Iya makan 
nanas terus 

Mengatasi 
haid dengan 
makan nanas 

C  
 
F  

Cara 
mengatasi 
masalah haid 
Konsumsi 
pelancar haid 

14. Trs setelah makan 
nanas itu haidnya? 

Iya, bulan 
berikutnya 
malah dapet 

   

15. Berarti yang sering 
ngitungin siklusmu 
pacar kamu ya 
berarti? 

Iya, pacarku 
yang sering 
ngitungin 

   

 Trs sejak kapan 
sih melakukan 
hubungan seksual 
itu? 

3 tahun terakhir 
ini sih 

Melakukan 
hubungan 
seksual 
pertama 
sekitar 3 
tahun yang 
lalu 

D  Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Lha pacarannya 
udah berapa 
lama? 

Udah 7tahun ini 
sih 

   

 Oo 7 tahun udah 
lama ya.. 

Iyaaa    

 Trus selama kamu 
melakukan 
hubungan seksual 
itu kamu pake 
pengaman kaya 
kondom atau pake 
pil kb atau gimana 
gitu? 

Ga pernah, 
soalnya kalau 
beli kondom kan 
malu juga, 
apalagi beli pil 
kb, kaya gitu ga 
pernah sih 

Tidak 
menggunakan 
kondom saat 
berhubungan 

D1 Keamanan 
dalam 
melakukan 
hubungan 
seks  

 Jd gak pernah 
pake apa2 ya 

Ga pernah  D1 Keamanan 
dalam 
melakukan 
hubungan 
seks 

 Trus cara 
mengatasi biar ga 
hamil tuh dengan 
cara didalem apa 
diluar gitu? hehe 

Ya diluar lah 
sebelum 
waktunya 

 D1 Keamanan 
dalam 
melakukan 
hubungan 
seks 

 Oo gitu, jadi cara 
mengantisipasinya 
biar ga terjadi 
kehamilan tu gitu 
yaa.. hhehehe 

Ahh sis Agnes 
tanyanya begitu 
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 Semenjak 
melakukan 
hubungan seks 
ada efeknya ga 
sih, efek di haid 
kamu, atau 
mungkin efek 
psikologis 
hubungan kamu 
dengan pacar 
kamu, atau efek 
yang mungkin km 
jd merasa cemas 
gitu 

Ini sih, pacarku 
semakin berani, 
kaya kasar gitu, 
krn aku udh gitu 
kali ya.. jadi 
kaya berani gitu 
lho. Kaya 
seolah2 aku 
takut kehilangan 
dia gitu lho, 
kalau buat yang 
kaya tadi 
satunya apa sih 
? 

   

 Tentang kondisi 
haid kamu setelah 
melakukan ada 
masalah gak sih 

Ya itu sih telat 
2bulan, ga 
lancar gitu 

Pernah 
terlambat 2 
bulan  

B1 Masalah haid 
sekarang 

 Trus kamu udah 
berapa kali haid 
nya terlambat? 

Oo yang itu 2 
bulan itu baru 
sekali sih, itu 
yang bener2 aku 
inget. 

 B1 Masalah haid 
sekarang 

 Yang lainnya 
terlambatnya ga 
sampai selama itu 
ya? 

Iya, heem    

 Trs kalau pas lagi 
ga dapet gitu 
perasaanmu 
gimana sih? 

Kalau terlambat 
haid gitu, ya 
cemas banget 
sih takut kalau 
hamil, bisa 
dimarahin nanti 

   

 Trus bilang sama 
pacarmu gak, 
kalau aku telat 
gitu? 

Bilang sih, 
sampe kita tuh 
punya testpack 
gitu. Buat jaga2 
nanti kalau kita 
terlambat lagi 

   

 Berarti cara 
menanggulanginya 
tuh minum kaya 
jamu instan, sama 
nanas itu ya 

Iya, sama 
minum feminax 
juga 

 C  Cara 
mengatasi 
masalah haid 
 

 Kalau beli 
pelancar yang 
diapotek kaya pil2 
itu belum pernah 
berarti? 

Ga pernah sih  C  Cara 
mengatasi 
masalah haid 
 

 Trus, wkt km Biasanya tanya Saat E  Tahap 
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haidnya terlambat 
itu kan cari2 info 
ya, otomatis kamu 
kan cari alternatif 
penyelesaian 
masalah itu. Nah 
km tuh mencari 
informasinya 
dimana? Tanya 
temen, atau baca2 
atau gimana? 

ke temen sih terlambat 
haid, 
memutuskna 
untuk 
bertanya ke 
teman 

Pengambilan 
Keputusan  

 Tanya ke temen 
yang punya 
pengalaman sama 
? 

Soalnya kalau 
baca diinternet 
kan takutnya 
salah apa 
gimana, kan 
takutnya nanti 
kenapa2 gitu 

 E  Cara 
mengatasi 
masalah haid 
 

 oo.. berarti banyak 
juga yang pny 
kisah serupa gitu 
ya? 

Ya banyak gitu 
deh, ya 
namanya juga 
anak kos 

 E  Cara 
mengatasi 
masalah haid 
 

 Haha.. anak muda 
juga ya, trus km 
punya alternatif 
lain ga untuk 
penyelesaaian 
masalahmu itu? 

Penyelesian 
masalah haid 
itu? 

   

 He’em, iya kalau 
terlambat, cuman 
itu aja atau ada 
cara lain? 

Jamu sih 
selama ini, jamu 
kiranti itu sih 

 C  
 
 
F  

Cara 
mengatasi 
masalah haid 
 
Konsumsi 
Pelancar 
Haid  

 Trus yang paling 
ngefek buat 
ngatasin haid 
kamu tuh minum 
jamu atau makan 
nanas? 

Emmm...    

 Apa dikombinasiin 
keduanya? 

Kalau aku sih 
lebih seringnya 
ke nanas sih, 
soalnya kalau 
kiranti itu kan 
sebenernya 
lebih ketakut 
karena isinya 
bahan2 kimia 

 F  
 
 
 
 
 
 
E1 

Konsumsi 
Pelancar 
Haid 
 
 
 
 
Pertimbangan 
dalam 
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kan, nanas kan 
lebih ke buah. 
Itu aku percaya 
ga percaya sihh 

pengambilan 
keputusan  

 Trs km bisa tau kl 
nanas bisa 
melancarkan haid 
dpt info drmana 

Nah aku kan 
suka makan 
nanas, nah 
pacarku bilang 
km jangan 
sering makan 
nanas itu bisa 
gugurin anak 
gitu lah 

Sering 
memakan 
nanas karena 
kebetulan 
juga buah 
kesukaan 

E1 Pertimbangan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 

 Jadi pacarmu yang 
cerita gitu ya? 

He’em, jadi nanti 
aku yg makan 
nanas gitu trs 
diem2 dimakan 

 C  
 
 
F  

Cara 
mengatasi 
masalah haid 
 
Konsumsi 
Pelancar 
Haid 
 

 Ee,, temenmu gitu 
ada yang pake 
nanas juga ga ? 

ee. gatau sih 
kalau temen2 
soalnya aku ga 
tanya yg nanas 
itu kalau gt sih 
kiranti itu sih,  

 E  Tahap 
Pengambilan 
Keputusan 

 Trs sebelum km 
memutuskan buat 
km minum jamu 
biar km haidnya 
lancar, sebelum 
km memutuskan 
buat makan nanas 
biar haidmu lancar 
ada gak sih 
pertimbangan2 
gitu ga sih?  

Ga ada sih  E1 Pertimbangan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 

 Cuman langsung 
aja gitu ya 

He’e    
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 Trus kenapa  kok 
kamu milihnya 
jamu sama nanas, 
ga milih yang lain 
misale kalau takut 
hamil kan ada yg 
milih pijit kek atau 
apa kek, kok km 
milihnya jamu sm 
nanas? 

Kalau pijit kaya 
gitu kan, masa 
mau panggil 
tukang urut  gitu 
kan kaya ga 
mungkin,trus 
juga takut 
dibagian perut 
dipijit barangkali 
salah, jadi yang 
konsumsi itu aja 
sih yang bisa 
gitu 

 E  
 
 
 
 
E1 
 
 
 
 
F  

Tahap 
Pengambilan 
Keputusan 
 
Pertimbangan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 
 
Konsumsi 
Pelancar 
Haid 
 

 Trus, orang 
dsekitarmu tau ga 
sih ttg masalah ini 
atau ada temenmu 
atau keluarga yg 
pernah haidnya 
terlambat trs takut 
hamil trs minum 
pelancar juga? 

Ya banyak sih, 
temen2 biasane 
temen2 dikos, 
nanti tanya 
masalah gitu2 
sih 

 E  Tahap 
Pengambilan 
Keputusan 
 

 Oo pada sharing 
gitu ya, oo gitu. 
Trs menurut km 
tuh penggunaan 
pelancar tadi 
efektif ga? 

Selama ini sih 
efektif, selama 
ini kalau anu ya 
makan nanas 
sm minum 
kiranti ya nanti 
bakal haid lagi 

 E  
 
 
C  
 
F  

Tahap 
Pengambilan 
Keputusan 
Cara 
mengatasi 
masalah haid 
Konsumsi 
Pelancar 
Haid 
 

 Ooo tokcer ya 
berarti? Berarti ga 
lama setelah km 
minum itu km bisa 
haid 

iyaa    
 
 
 
 
 

 Oh iya, lha kamu 
tanya2 ke 
temenmu  dan 
sharing ke 
temenmu tentang 
telat haid gitu 
mereka kasih 
alternatifnya 
gimana? 

Ya gak gimana2 
sih, wong 
cuman crita tok 
o, ya ada yang 
minum sprit gitu 
katane kalau 
soda itu bisa 
bikin cepet haid, 
sama minum air 

  
 
 
E  
 
 
 
 
 

 
 
 
Tahap 
Pengambilan 
Keputusan  
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kelapa gitu buat 
lancarin haidnya 
cuman aku 
cobanya yang 
nanas sama 
minum jamu aja 

F  Konsumsi 
Pelancar 
Haid 
 

 Kamu ga inget 
total berapa kali 
kamu telat 
haidnya? 

Aku ga inget o 
ya,, yang paling 
lama 2bulanan 
kalau lain2e ya 
paling sebentar 
aja, cuman 
kalau baru telat 
5harian itu aku 
kencengin 
minum kunir 
asemnya sih ya. 
Mbok kata nanti 
kedadean 

 B1 
 
 
 
 
 
F  
 
 

Masalah haid 
sekarang  
 
 
 
 
Konsumsi 
Pelancar 
Haid 
 

 Kamu waktu telat 
2 bulan itu bilang 
sama pacarmu ga 
? 

Bilang kalau 
telatnya lama, 
itu dia yang 
beliin aku 
testpack cuman 
kan ga hamil o 
yaa 

   

 Lha reaksi 
pacarmu gimana? 

Ya awalnya sih 
panik takut gitu, 
wong kita masih 
sama2 kuliah, 
trus tapi dicek 
kan kan ga 
hamil o ya.. 
jadine agak 
tenang dia 
yapaling nyuruh 
minum kunir 
asem gitu2 oo 
sama makan 
nanas 

Cara 
mengatasi 
hadi terlambat 
dengan 
makan nanas 
dan minum 
kunir asem 

 
 
 
 
 
 
C  
 
F  

 
 
 
 
 
 
Cara 
mengatasi 
masalah haid 
Konsumsi 
Pelancar 
Haid 
 
 

 Trus setiap kamu 
makan nanas, 
minum jamu dll 
waktu telat haid itu 
selalu cerita ke 
pacarmu? 

Ya kadang2. 
Kan pacarku 
yang biasanya 
inget2 tanggal 
mens ku, aku 
malah ga inget2 
tanggalnya. Tapi 
kadang kalau 
dia ga ngingetin 
dan ak inget aku 
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telat ya aku beli 
nanas sendiri 
aku makan 

 Lha kamu makan 
nanas kaya gitu 
apa ga takut? 
Soalnya kan ada 
mitos kalau cwe 
ga boleh banyak 
makan nanas ga 
baik buat 
kandungan? 

Ora sih ya, 
pikirku kan kalau 
nanas masih 
buah, jadi ora 
papa lah, takute 
takut hamil aja 
hehe 

 E1 Pertimbangan 
dalam 
pengambilan 
keputusan 
 

 Oh iya, ada 
pertanyaan lagi 
yang kemarin ada 
yang kurang, kalau 
selama ini 
intensitas 
berhubungan 
seksnya gimana ? 

Hehee, jadi 
malu mbak nes! 
Kalau pertama-
tama yang 
sering sehari 
bisa 5kali, trus 
kan pacar aku 
dikos terus o ya 
sehari2nya, jadi 
bisa sering.  

   
 
 

 Wowwww.. mayan 
sering ya, apa ga 
bosen tiap hari 
gitu? 

Ya kalau 
sekarang sudah 
bertahun-tahun 
ya agak kurang, 
gak sesering 
dulu. Apalagi 
sekarang kan 
pacaraku udah 
gak ngekos jadi 
ya gituannya 
kalau pas 
ketemu aja, 
kalau dirumah 
lagian susah 
mau kaya gitu 
kan harus 
kehotel, kalau 
pas sama2 kos 
kan enak 
gampang tinggal 
dikos aja. 

   

 Trus, kamu ada 
khawatir gitu ga 
sih mengenai 
penyakit menular 
seksual? Secara 
kan kamu pertama 
hubungan seks 

Ya lumayan sih, 
takutnya 
kenapa-kenapa. 
Ya ati2 aja sama 
jaga kebersihan 
o! Tapi sampe 
sekarang wong 

Tidak 
mengalami 
kecemasan 

G 
 
 
G1 
 
 
 

Kecemasan 
mengenai 
PMS 
 
Pencegahan 
PMS 
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sama pacarmu g 
ada jaminan 
kemanana, kalau 
pasangan suami 
istri kan 
sebelumnya udah 
divaksin jadi lebih 
aman 

ya gak kenapa-
kenapa jadi ya 
lumayan gak 
setakut dulu lah 
 

G  
Kecemasan 
mengenai 
PMS 

 Trus kamu ada 
masalah ga 
selama ini misal 
keputihan yg 
abnormal apa 
gimana gitu ? 

Hehee. 
Alhamdulilah o 
mbak nes belum 
ada, a paling 
keputihan biasa 
kalau mau mens 
gitu. Sama 
pernah sih 
gatal2 cuman 
tak biarin 
beberapa hari 
trus hilang 
sendiri 

 G 
 
 
 
 
 
 
G1 

Kecemasan 
mengenai 
PMS 
 
 
 
 
 
Pencegahan 
PMS 

 Maaf nih 
sebelumnya, 
pernah ga sih km 
punya kepikiran 
atau kekhawatiran 
tentang PMS 
karena pacarmu 
gonta ganti 
pasangan  ? 
secara kan km 
pernah bilang 
pacarmu dulu 
pernah selingkuh  

Iya sih pacarku 
pernah 
selingkuh, 
cuman 
kayaknya nggak 
deh kalau 
selingkuhnya 
sampe yang 
berhubungan 
gituan, paling ya 
sekedar 
selingkuh biasa. 
Kalau aku 
pribadi sih 
memang smp 
saat ini kaya 
gituan cuman 
sama pacarku 
itu sih,kalau 
kuatir kena PMS 
karena gonta 
ganti pasangan 
sih ngga 

 G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G1 
 
 
G 

Kecemasan 
mengenai 
PMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pencegahan 
PMS 
 
Kecemasan 
mengenai 
PMS 

 Trus pernah ada 
kepikiran buat 
ikutan vaksin ga 
? kaya vaksin 
HPV gitu buat 
pencegahan dan 

Ada sih cici 
nya temenku 
ada yang jadi 
dokter, pernah 
nawarin vaksin 
juga. Cuman 

 G1 Pencegahan 
PMS 
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antisipasi gitu mahal o, 
3jutaan,, itu aja 
kudu bolak 
balik vaksinnya 
bertahap 3x 
kalau ga salah. 
Aku sih ga 
berani nanya 
ke cici nya 
temenku, tp 
aku denger-
denger kalau 
vaksin kaya 
gitu nanti ga 
boleh 
berhubungan 
seks berapa 
bulan gitu, kan 
aku jadi ga 
berani.. lha 
nanti pacarku 
gimana kalau 
minta, susah 
kayaknya mau 
nahan apalagi 
kalau 
barengan gitu.. 
jadi aku ga jadi 
vaksin, selain 
bagiku mahal 
kan juga ga 
bisa gituan 
beberapa 
bulan, ribet gitu 
si 
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Lampiran 3. Verbatim Subyek Ketiga (IB) 

o Pertanyaan    Jawaban  Analisis  kode Keterangan 

 Saat ini umurnya 
berapa tahun ? 

21 sih  A  Latar belakang 
subyek  

 udah semester 
berapa sekarang? 

7  A  Latar belakang 
subyek  

 Trus ini ngekos 
apa tinggal sama 
orang tua ?  

Ya ngekos lahh, 
masa nglaju 
Pekalongan kok 

 A  Latar belakang 
subyek  

 Oh iya ya jauh, ini 
langsung aja ke 
permasalahan ya. 
Dulu waktu haid 
umur berapa ? 

ee.. smp kelas 1 
umur berapa ya 
kira2? 

Haid 
saat smp 
kelas 1 

B  Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 

 Smp kelas 1 
mungkin sekitar 11 
atau 13 tahun kali 
ya 

12 an kayaknya 
deh ya 

Haid 
umur 12 
tahun 

B  Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 

 Trus dulu wkt 
pertama haid itu 
ada masalah gak 
sih ?kalau 
biasanya baru 
pertama haid kan 
kayak nyeri2 gitu 
gimana ? 

Kalau awal 
mungkin kaget trs 
kaya nyeri2 biasa 
gitu sih ya 

 B Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 

 Berarti ga ada 
masalah ya ? 

Nggak, gak ada 
masalah 

 B Kondisi haid 
sebelum 
hubungan 
seksual 

 Trus waktu dulu 
gak diatasi gimana 
gitu haidnya 

Kalau dulu ps 
pertama2 awal-
awal sih kata 
mamahku wajar ya 
jadi ya udah lah, 
gak usah diatasi 
lah 

Awalnya 
tidak 
diatasi 
karena 
hak yang 
wajar 

 
 
 
C  

 
 
Cara mengatasi 
masalah haid 
 

 Trus ga pernah 
minum obat gitu 
awal1 

Ohh nggak. Awal2 
ngak 

   

 Trus kalau saat2 
ini kondisi haid 
gimana ? 

Kadang lancar 
kadang ya telat2 
gitu 

   

 Kalau telat gitu sih 
gimana cara 
ngatasinya ? ada 
perubahan nggak? 

Kalau telatnya 
sampe berbulan2 
sih aku kedokter 
minta obat hormon, 

 B1 
 
 
C 

Masalah haid 
sekarang 
 
Cara mengatasi 



121 

 

kalau obat hormon 
sama tak dopingin 
itu sih kunyit asem 
dari sido muncul 
nek gak ya dari 
orang lewat. 

masalah haid 

 Trs kalau kamu 
pas telat haid gitu 
gimana  sih 
perasaanmu ? 

Takut lah ya 
apalagi sering gitu 
sama pacarnya, 

   

 Ooo jadi haid nya 
telat karena sering 
gitu 

Iya mungkin ya    

 Pacarannya udah 
berapa lama sama 
pacarnya? 

Udah 3,5 tahun     

 Wah lumayan lama 
ya pacarannya, ini 
pacarnya tinggal 1 
kota ? atau 1 
kampus? 

Ya kita satu 
kampus dan 1 
kampung.. 

   

 Trus sejak kapan 
melakukan 
hubungan seksual 
itu ? 

Ya semenjak 
3,5tahun yang lalu, 
tapi kalau aku 
sendiri pribadi sih 
dari SMA kelas 1 
sendiri sudah 
melakukan 
hubungan seks 

Melakuk
an 
hubunah
n seks 
sejak 
SMA 
kelas 1 

D Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Kalau sama pacar 
yang ini tuh km 
mulai pacaran trs 
langsung 
melakukan 
hubungan seks? 

Iya tapi jebolnya 
pas SMA 

 D Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Trus sekarang 
putus sama 
pacarnya ? 

Iya putus, hehee    
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 Trus semenjak itu 
kalau ganti pacar 
selalu melakukan 
hubungan itu apa 
cuman dari pacar 
pertama sama ini? 

Kan aku awal2 
pacaran pas SMA 
karena dipaksa, 
awal2 sih takut ya 
berhubungan kaya 
gitu, takut kalau 
hamil atau gimana. 
Apalagi gak pake 
pengaman kan, 
tapi habis itu lama2 
yo enak trus 
keterusan2an jadi 
tiap ganti pacar 
juga gitu. Tapi 
awal2 takut ya 
nanti kalau aku 
sakit gimana 
yagonta ganti 
pasangan. Tp kok 
enak jadi ketagihan 
gitu jadi keterusan. 

 D 
 
 
 
 
 
 
D1 
 
 
D 
 
 
 
 
D  
 
 
D 

Pengalaman 
hubungan 
seksual 
 
 
 
 
Kemanan 
hubungan 
seksual  
Pengalaman 
hubungan 
seksual 
 
 
Pengalaman 
hubungan 
seksual 
Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Ohh jadi karena 
awalnya takut tp 
kok setelah 
dinikmati kok enak. 
Nah itu karena 
pacarnya yang 
minta atau karena 
kesepakatan 
berdua ? 

Karena dua2nya 
sama2 mesum sih, 
sananya gampang 
sange, akunya juga 
gampang sange 

Melakuk
an 
hubunag
n seks 
karena 
sama 
sama 
punya 
nafsu 
yang 
besar 

D Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Hahahaa.. 
akhirnya yaudah 
lah ya gitu aja... 
haha. Selama ini 
udah berapa kali 
punya pacar? 

Banyak, pacarku 
banyak sekali, 
kalau dihitung 10 
ada kali ya 

 D Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Dan selalu pernah 
melakukan 
hubungan seks ? 

Kalau pacarannya 
kan saya dari smp, 
jadi pacar saya 10 
lebih, cuman kalau 
yang melakukan 
hubungan seks 
sama saya 
mungkin kira2 6.. 
tetep banyak ya 

  
 
 
 
D 

 
 
 
 
Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Trus dari pertama 
kali melakukan 
hubungan seksual 

Kalau kondom 
pernah kak 1 kali, 
cuman kok gak 

 D1 Kemanan 
hubungan 
seksual 
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itu sampai 
sekarang pernah 
gak sih pakai 
pengaman, 
kondom gitu 
misalnya atau pil 
kb atau apa 

enak ya.. trs 
sekarang ga 
pernah pake lagi 
sama sekali. 

 Jadi cobanya 
pertama kali sama 
kondom tapi kok 
kurang enak trus 
gak pake apa2 
lagi? 

Gak greget gitu,,    

 Ohh hahhaaa... pil 
kb gitu pernah 
coba gak ? 

Gak sih, takut nanti 
mandul beneran 

Tidak 
pernah 
menggu
nakan pil 
kb 

D1 Kemanan 
hubungan 
seksual 

 Trs kalau 
pengaman gitu 
dikoordinasikan ga 
sih sama pacarnya 
? 

Gak sih, aku juga 
kaget tau2 udah 
bawa kondom, 
udah persiapan 

 D1 Kemanan 
hubungan 
seksual 

 Oh gitu jadi dia 
nyiapin kondomnya 

Iya udah persiapan 
dia 

   

 Trus yang mutusin 
udahlah gak usah 
pakai kondom dari 
kamu apa 
pacarnya? 

Ya aku bilang gitu, 
ga greget gitu ah 
gak enak. Lain kali 
gak usah pakek 

Memakai 
alat 
pengam
an 
membua
t seks 
tidak 
puas 

D1 Kemanan 
hubungan 
seksual 

 Hahahaa.. jadi 
setelah itu ga 
pernah pakek  lagi, 
emm ini 
pertanyaanya agak 
sensitif sih selama 
ini kalau gituan 
keluarnya didalam 
apa diluar ? 

Keluarnya? Emm 
tergantung ya, 
tergantung mood. 
Kalau telat nyabut  
ya didalem 

 D Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Gak pernah 
dikoordinasikan 
dulu ya? Nanti 
didalam aja ya, 
atau nanti diluar 
aja ya 

Ya ada yang 
pernah ada yang 
engga, kalau aku 
sih lebih seringnya 
didalem sih 

 D Pengalaman 
hubungan 
seksual 

 Lebih enak 
didalem ya 

Kalau difisik sih, 
kalau kata orang2, 
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hahhahaa.. trs 
setelah pertama 
kali melakukan 
hubungan seks itu 
ada efek2nya gak 
sih ? efek fisik atau 
haidnya? 

sebenernya itu sih 
mitos ya tapi kalau 
aku sendiri 
ngrasainnya kok 
nyata ya. Susunya 
turun 

 Oo kendor gitu ? Iya kendor, trus 
jalannya jadi 
mbegagah, cuman 
orang bilang mitos 
tapi aku ngrasanya 
kaya gitu 

   

 Trus kalau dr 
perubahan kondisi 
haid gimana ? 

Sering telat sih 
paling 

Haid 
sering 
terlamba
t 

B1 Masalah haid 
sekarang 

 Semenjak 
berhubungan seks 
itu ya sering 
telatnya 

Iya sering telat  B1 Masalah haid 
sekarang 

 Berapa lama 
biasanya telatnya? 

Pernah sampai 2 
atau 3 bulan 

 B1 Masalah haid 
sekarang 

 Cara ngatasinya 
gimana ? 

Ke dokter kak, obat 
hormon sama kunir 
asem tadi 

 C 
 
F  

Cara mengatasi 
masalah haid 
Konsumsi 
pelancar haid  

 Kalau telatnya 
cuman sebentar? 

Ya kalau telatnya 2 
minggu kebawah 
ya tak biarin, nanti 
tau2 m sendiri  

 C Cara mengatasi 
masalah haid  
 

 Oo gitu.. Trus 
sering ga haidnya 
terlambat? Ingat 
berapa kali ? 

Sering sih sering, 
tapi ya lupa berapa 
kali 

 B1 Masalah haid 
sekarang  

 Cuman lumayan 
sering lah ya? 

He’em 
 

   

 Trus kalau km gak 
haid gitu km cemas 
atau grogi gitu gak, 
hih aku hamil gak 
ya apa gimana? 

Pernah cemas dan 
pernah kejadian 
hamil, 

   

 Ohh pernah hamil,, 
nah itu gimana 
ceritanya ? kok km 
bisa tau kalau 
hamil gimana 

Jadi itu kan telat 
sebulan aku pikir 
ya kaya biasa2nya 
aku telat 2 bulan 
trus kok tak tunggu 
2 bulan masih gak 
haid juga, biasane 

 B1 
 
 
 
 
 
 

Masalah haid 
sekarang  
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aku kalau telatnya 
2bulan aku tes dulu 
pake testpack, nah 
testpack kok 
negatif2 aku minta 
obat hormon sama 
beli kunir asem, 
nah terus kok 
sampe gak haid 
juga, aku tunggu 3 
bulan kok 
tespacknya positif, 
aku kedokter juga 
bilangnya positif, 
aku minta obat 
hormon nah 
dokternya kan 
bilang kalau lagi 
posisi hamil kan 
gak boleh pakai 
obat hormon 
karena itu nanti 
bisa nglunturin 
kandungan, tapi 
kan banyak ya 
apotek2 nakal yang 
bisa ngeluarin obat 
hormon yang bisa 
buat lunturin 
kandungan cuman 
kok gak mantep, 
gak luntur2 juga, 
kalau luntur kan 
biasanya kaya m 
gitu kan ya, nah 
akhirnya aku juga 
sambil minum 
kunyit asem itu trus 
ditunggu 
semingguan ya aku 
minum itu akhirnya 
ya luntur itu. 

 
 
 
 
 
F 
 
 
 
B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 

 
 
 
 
Konsumsi 
pelancar haid  
 
 
 
Masalah haid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsumsi 
pelancar haid 

 Nah itu kamu kok 
bisa tau kalau 
melancarkan haid 
bisa pake obat 
hormon gitu  km 
tau  info dari mana 
? 

Tadinya aku 
tanya2 ke temenku 
gitu sih, ya yang 
anak2 nakal gitu 
trus dia ngasih2 
chanel2 gitu, trs 
akhirnya nyoba 

 E Tahap 
pengambilan 
keputusan  

 Trus akhirnya Kalau dokter yang Mengko F Konsumsi 
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kamu coba ke 
dokter itu, selalu 
dokter yang sama 
apa beda? 

obat hormon itu ya 
obat yang sama 
cuman kalau yang 
buat nglunturin 
kandungan itu 
dokter beda sih 

nsumsi 
obat 
hormone 
agar 
haid 
lancar 

pelancar haid  

 Itu chanelnya 
dikasih tau sama 
temen kamu ? 

Iya temen aku  E Tahap 
pengambilan 
keputusan  

 Emm.. Waktu 
kamu lagi 
terlambat haid itu 
kan pasti kamu 
cari-cari info kan 
atau alternatif buat 
nyelesaian 
masalahnya itu 
kamu tanya 
temenmu atau ada 
cara lain? 

Searching sih 
paling, sama 
denger omongan 
orang sihpaling 
pake nanas, pake 
nanas, cuman ak 
makan nanas juga 
gak luntur2.. 

 E 
 
 
 
 
F 

Tahapan 
pengambilan  
keputusan  
 
 
Konsumsi 
pelancar haid  

 Ohh jadi udah 
coba pakai nanas, 
ga ngefek  juga, 
akhirnya kamu 
nemu obat hormon 
juga dan km 
merasa cocok 

Iya, sama pake 
kunir asem juga 

 F Konsumsi 
pelancar haid  

 Jadi kamu paling 
cocoknya 
dibanding 
hormonal, kunir 
asem dan nanas 
itu cocok mana? 

Kalau menurut aku 
kalau obat 
hormonnya aja 
yang buat lunturin 
kok kurang manjur 
ya kalau ga pake 
kunyit asem juga 
ya 

 F Konsumsi 
pelancar haid  

 Jadi kamu 
minumnya 
digabungin, itu 
berapa hari 
minumnya? Tiap 
hari? Dan berapa 
lama 

Iya tiap hari, dan 
itu kayaknya gak 
sampe seminggu 
kok 

 F Konsumsi 
pelancar haid  

 Trus kemudian 
ngefek?trus 
sebelum km 
memutuskan untuk 
memakai obat 
hormonal atau 
peluntur, kamu 
punya 

Kan udah panik 
karena hamil ya, 
jadi ya gak ada 
pertimbangan2 
yang penting kan 
gugur aja 

Saat 
tebukti 
hamil 
langung 
menggu
nakan 
obat 
hamil 

 
 
E1 

Pertimbangan 
dalam 
pengambilan 
keputusan  
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pertimbangan gitu 
gak? Kalau aku 
pakai ini nanti 
gimana 
kedepannya, trus 
aku mau pke kunir 
asem nih, ada 
pertimbangan2 gak 
sih yang 
mendasari kamu 
melakukan itu 

dan 
minum 
kunir 
asem 

 Karena udah panik 
itu kamu langsung 
spontan ya 

Iya to gak mikir 
efek2nya itu 
urusan keri lah 

 E1 Pertimbangan 
dalam 
pengambilan 
keputusan  

 Oh,, takut ga sih 
nanti ada efek apa 
gitu kedepannya? 

Kalau waktu mau 
make sih gak takut 
ya, yang tak pikir 
kan gugur dulu, 
berhubung 
sekarang udah  
kebanjur ya takut 
ya kalau 
kandungan kering 
apa gimana, karma 
juga 

Ingin 
menggu
gurkan 
bayinya 
dengan 
obat 
hormon 

E1 Pertimbangan 
dalam 
pengambilan 
keputusan  

 Karena km 
memutuskan  
untuk pakai obat 
hormon, nanti 
kalau ada 
masalalah yang 
sama itu apa kamu 
mau pakai cara ini 
lagi? 

Iya, nanti kedepan 
kalau ada masalah 
yang sama aku 
pasti pakai ini lagi. 
Cuman ya lain kali 
lebih ati2 kali ya 

 F Konsumsi 
pelancar haid  

 Kalau baru jadinya 
itu berapa kali? 

Baru sekali ini kak, 
makanya panik,  

   

 Kalau yang 
biasane telat itu? 

Yang itu gak 
pernah jadi 

   

 Tapi juga lama ya 
telatnya? 

Iya telatnya 2 bulan    

 Tapi bisa sembuh 
dengan hormonal 
itu? 

Iyaa, heem    
 
 

 Ada gak sih orang 
sekitarmu yang  
punya masalah 
kaya gini? 
Temenmu atau 
keluarga 

Ya banyak banget. 
Temen2ku 
kumpulaku emang 
yang kaya gitu2 
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 Trus tanya2 
ketemen ya? 
Sharing lah ya, ini 
kalau aku telat 
nyabut ini gimana 
haha 

Iya hehhee    

 Itu apa obatnya 
dijual bebas 
diapotek? 

Kalau sebenernya 
harus pny channel 
dulu baru bisa 
dapet itu 

   

 Paling ga punya 
resep ya ? 

Iya, kayak resep 
selundupan 
mungkin ya, jadi 
kaya harus ada 
dokter yang nakal 
dulu 

   

 Trus kalau misal 
obat hormon mu 
habis lansung 
minta obat yang 
sama ke apotek 
nih obatnya kaya 
gini  

Eee,  kedokter lagi 
karena kaya harus 
ada tembusan lagi 
dari dokternya 
cuman kadang ada 
apotek yang agak 
nakal ya mau, 
kalau kemarin aku 
dapet apotek yg 
agak  
nakal jadi ya mau 

   

 Berapa harganya? Kalau yang 
kemarin aku pakai 
sih 300ribuan ya, 
kalau kunyit Asem 
kan ga ada 20ribu 
ya 

 F Konsumsi 
pelancar haid  

 Oo jadi 
pelancarnya 
300ribuan itu, 
berapa kali pake 
biasanya ?obatnya 
kaya pil apa 
gimana 

Kapsul, kalau yg 
kemarin aku beli itu 
wadahan sih, lupa 
ya isinya berapa 
cuman belom abis 
kok 

 F Konsumsi 
pelancar haid  

 Masih bisa buat 
stok ya 

Hu’um    

 Cara-cara yang 
kamu lakuin itu 
efektif ya buat 
lunturin 
kandungan? 

Heem, iya    
 
 
 

 Oh iya, emm waktu 
kamu tau waktu 
kamu hamil itu 

Waktu itu aku 
sambil searching 
ya cara gugurin, 

Sering 
olahraga 
dan 
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kamu ada alternatif 
cara lain buat 
gugurin itu 

trus itu ya itu sih 
aku dapet info 
katanya suruh bikin 
capek, kayak 
olahraga aku bikin 
capek2, trus 
minum obat diet, 
kan gak boleh 
kalau minum obat 
diet 

minum 
obat diet 
agar 
bayinya 
tidak 
berkemb
ang 

 
 
C 

 
Cara mengatasi 
masalah haid 

 Ohh minum obat 
diet juga? 

Iya minum obat 
diet 

 C Cara mengatasi 
masalah haid  

 Trus kalau 
misalnya kedokter 
atau ke dukun bayi 
gitu pernah 
kepikiran gak sih? 

Ngak, aku kalau 
gitu kan ndadak 
pake kiret-kiretan, 
ya sebenernya 
kalau keguguran 
juga harus kiret 
cuman kan kalau 
kaya gini kan aku 
ga ketahuan 

   

 Trus waktu itu 
pacarmu kamu 
kabarin gitu, aku 
hamil gitu apa 
gimana 

Jadi itu aku ngajak 
pacarku ketemu 
kaya biasanya, aku 
dateng kekosnya 
eh dia tu malah 
ekspresinya datar, 
paling gak marah2 
lah, wong ini hamil 
ketakutan gitu kok 
malah dia tu gak 
marah2 cari tahu 
apa gimana eh 
malah ohh kamu 
hamil to yaudah to 
kamu cari tahu 
caranya gugurin 
gimana, kan kita 
buatnya bareng ya, 
ya kamu cari tahu 
lah masa aku tok, 
ya trus dia bilang 
ya nanti aku tak 
cari tau tapi 
ekspresinya datar 

   

 Ekspresinya santai 
gitu ya, kaya ga 
ada cemas gitu? 

Gak kerasa salah 
juga, kan jengkel 
ya 

   

 Berarti inisiatif  
buat gugurin itu 

Ya dari kita cuman 
tuh, gara2 ini tuh 

   



130 

 

dari siapa ? kita malah kaya 
berantem  

 Berarti reaksi 
pacarmu santai2 
aja tanpa cemas 

Emmhhh, santai 
buangettttt 

   

 Trus yang kamu 
minum obat 
hormon itu beda 
dokter kan ya 
?obatnya sama 
apa beda  

Ya sama2 obat 
homon tapi beda 
obat, yang satu lbh 
kepeluntur sih kata 
dokternya 

 F Konsumsi 
pelancar haid  

 Jadi kamu dapet 
kenalan dokter itu 
dari temenmu? 

Dari temen aku, 
aku cari sendiri kan 

   

 Setelah 
menggunakan 
pelancar haid itu 
ada perubahan 
haid gak sih? Jadi 
sakit apa gimana? 

Kalau sakit waktu 
haid sih iya, tapi 
haidnya ya  biasa2 
aja, gitu2 aja 

   

 Ga ada perubahan 
apa2 sampe 
sekarang ? 

Heem    

 Ee trus pacarmu 
itu ga berkontribusi 
apa2 ya, ngasih 
rekomendasi apa 
gimana ? 

Sama sekali,, 
ngasih uang aja 
nggak buat beli 
obatnya 

   

 Berarti kamu itu 
beli sendiri? 

Iya bener2 aku 
sendiri? 

   

 Emm,, e trus apa 
gara2 km merasa 
pacarmu santai wkt 
kamu hamil itu 
akhirnya kalian 
putus? 

Nggak sih, 
sejujurnya karena 
udah dapat 
pengganti 

   

 Oo jadi gitu, bukan 
karena dia ga 
peduli? 

Gak sih, kita 
aslinya sama2 
cuek, dia cuek aku 
juga cuek trs buat 
apa to cuek2kan 
tapi kok pacaran 

   

 Tapi dia ga 
mempermasalahka
n putusnya? 

Awal2 dia ngejar2 
gitu minta balik, 
Cuma kalau udah 
nyaman sama 
yang lain ya 
gimana ya 

   

 Oo jadi karena 
udah nyantol yg 

Iya sama 
berondong 
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lain? 

 Oh iya, ini aku mau 
tanya lagi ya, 
masalah tentang 
PMS (penyakit 
menular seksual) 
kamu pernah ga 
khawatir kena 
penyakit menular 
seksual, karena 
kan emm maaf ya, 
hubungan 
seksualnya kan 
dilakukan sebelum 
menikah? 

Ya pernah sih 
khawatir, khawatir 
banget..  

Merasa 
khawatir 
dengan 
PMS 

G Kekhawatiran 
mengenai PMS 

 trus kamu kan 
ganti2 pasangan 
saat berhubungan 
intim gitu kan ya, 
misal kamu sama 
si X, maaf nih 
sebelumnya tapi 
ga ada yang jamin 
kan tentang si X, 
bisa juga si X ini 
sebelum sama km 
juga melakukan 
hubungan seksual 
dengan wanita lain 
dan ga jamin kan 
tentang kondisi 
wanita itu, atau 
mungkin juga si  X 
pernah jajan, 
pernah gak sih 
kamu khawatir 
kamu nanti 
kenapa2 gitu ? 

Iya sih khawatir 
banget, bener2 
khawatir banget,, 
aku kaya parno 
gitu cuman gimana 
ya, namanya juga 
laki2.. 

 G Kekhawatiran 
mengenai PMS 

 Nah, kalau 
pasangan yang 
menikah kan emg 
ada proteksinya 
ya, divaksin 
terlebih dahulu, 
kalau hubungan 
seksual sebelum 
menikah kan ga 
ada proteksi apa2, 
nah tanggapan 
kamu gimana nih ? 

Lho aku udah 
pernah sih suntik, 
suntik kaya vaksin, 
buat pencegahan.  
tapi aku lupa 
namanya apa 
pokoke kayak lebih 
ke kandungan gitu 
sih, udah lama 
soalnya 

 G1 Pencegahan 
PMS 



132 

 

 Trus ada 
pencegahan2 yang 
kamu lakukan ? 

Aku sih lebih ke 
kalau lagi dapet 
gitu aku rajin ganti 
pembalutnya, cara 
ceboknya aku 
perhatiin pokoknya 
yang bersih.. trus 
aku juga pernah 
sih cek ke dokter 6 
bulanan sekali, 
cuman aku ya gak 
kenapa2, trus 
kalau ada tanda2 
misal keputihannya 
lama dan bau amis 
gitu aku mesti 
priksa ke dokter 

Menjaag 
kebersih
an miss 
V saat 
haid 
dengan 
sering 
ganti 
pembalu
t 

G1 
 
 
 

Pencegahan  
PMS 

 Nah km sendiri 
pernah ngalamin 
ga masalah2 
reproduksi/seksual 
gitu, misalnya kaya 
keputihan yang 
abnormal, yang 
berbau atau 
berubah warna? 

Iya sih kalau aku, 
kaya pas mau 
mens itu biasane 
aku keputihan dulu. 
Nah keputihannya 
itu bau gitu tapi gak 
menyengat sih, 
kadang2 juga 
coklat2 keijoan 
gitu, itu mesti aku 
priksa nanti dikasih 
obat sama 
dokternya. Trus 
aku juga pernah 
check up kok 
semuanya lihat 
kondisi vagina, 
rahim gitu2.. 
 

 G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G1 

Kekhawatiran 
mengenai PMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pencegahan 
PMS 

 Hasil check up nya 
gimana ? 

Ya gak gimana2    

 Emm,, biasanya 
vaksin2 gitu kan 
kalau yg mau nikah 
kan, trus priksa 
kaya pap semar 
gitu2 kan yang 
udah menikah 
biasanya, dulu 
kamu gimana 
periksanya? 

Ya kaya gitu kan 
gampang, aku juga 
punya sodara 
bidan sama dokter 
juga kaya gitu 
tinggal tergantung 
dokternya aja lah 
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Lampiran 4. Triangulasi Subjek Pertama (DS) 

No  Pertanyaan  Jawaban  Kode  Analisis  Keterangan 

1. Haiiii.. hahaa, kita 

wawancara ya 

hari ini 

Iya kemarin wis 

dikasih tau sama 

D 

   

 Btw, kamu udah 

berapa lama 

kenal sama D? 

Udah lama, 

cuman kan 

deketnya kan 

belum lama, 

lebih deketnya 

ya siki, kuliahe 

bareng, satu 

kampus, sekos 

maning..  

   

 Sejak kapan itu 

kira? Sudah 

berapa lama 

Aku sih dulu satu 

SMP dan SMA 

sama D, ya 

8tahunan kali 

ya.. cuman piwe 

ya ora akrab, 

biasa bae cuman 

yaa sekedar say 

haii tapi gak 

yang deket2 

banget. Kaya 

cuman kaya kae 

lah 

   

 Lha trus awalnya 

kok bisa klop 

banget sama dia 

gimana 

ceritanya? 

Hahaa.. isin lah 

nyong. Dulu kan 

ini ness aku 

punya pacar, 

trus aku sering 

curhat2 sama D 

tentang pacarku, 

dulu aku 

diselingkuhin, 

trus putus be 

aku ceritane 

sama D. Soale 

itu dia kenal 
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sama pacarku 

juga. Ya D kakak 

kelasku sihh, 

soalnya pacarku 

juga seangkatan 

sama D. Nahh 

habis itu aku la 

ya cerita2 ke dia 

tentang kuliah2 

gitu, D ngomong 

kuliah bae nang 

UNIKA enak, 

yawis trus aku 

kuliah nang 

kene, kos e 

dicariin D 

akhirnya kita 

sekos 

 Oo,, jadi makin 

akrab karena 1 

kos dan 1 kampus 

sama D? 

Iya, kan daerah 

asale sama, trus 

kan ya disini kita 

sekos, main 

bareng, makan 

bareng, kalau 

mau pulang juga 

bareng, siki ya 

kadang turu 

bareng, nginep 

dikos nya si D, 

soale si D 

kadang takut 

tidur sendiri 

A  Tempat tinggal 

subjek 

 Lha kamu kenal 

akrab juga sama 

pacare D? 

Ya kenal, cuman 

ga terlalu akrab 

juga sih. Cuman 

kadang dolan 

bareng pas 

pulang, bareng2 

sama pacarku 

juga 

   

 Trus km tau ga 

sejak kapan 

Lahh suwe 

banget, sejak 
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mereka pacaran? smp ndean ya.. 

kawit D ne iseh 

lemuu kae 

sampe siki 

kurusss tambah 

ayu kaya kae 

 Ohh. Iya aku juga 

tau, dulu dia 

gendut ya,, trs 

ikutan diet skrg 

jadi kurus, bagus 

badane 

Iya kae diet e 

ketat, olahraga 

terus maning 

rajin dia 

   

 Berarti kamu 

kenal sama 

pacare D juga 

udah lama ya?  

Ya cuman kenal 

aja, Cuma tau 

aja tapi ya gak 

deket, ya sampe 

sekarang juga 

biasa aja lebih 

deketnya sama 

si D nya sih nes 

   

 Lha hubungan 

pertemanan kamu 

sama D kaya apa 

sih 

Haha. . ya wis 

kaya sodara, aku 

aja turune nang 

D terus seringe, 

aku manggil dia 

celeng wis 

sekarepe dewek. 

Curhat2 sih 

kalau ada 

masalah ya ak 

tanya ke dia, 

minya 

pertimbangan ke 

dia.  

 

   

      

 D juga biasanya 

curhat ke kamu 

ya tentang 

Ya kadang2, 

mereka ribut, 

sering juga putus 
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pacare? cuman ya balik 

maning wong 

pancen cinta.. 

wis dilamar sih 

siki, cuman 

nikahe masih 

lama, mau 

sekolah lagi juga 

ke Cina si D 

 Emang ributnya 

gara2 apa 

biasanya ? 

Macem2 tapi 

seringe gara2 

lanange ora 

ngabari sih,, nek 

yang lain2e 

jarang. Adem 

ayem sih 

kae..ora akeh 

drama, wadone 

juga biasa aja 

gak yang sering 

curhat pacare 

terus. Cuman 

nek ribut sampe 

delkon2an bbm 

biasane ya 

paling beberapa 

hari aja nanti 

rujuk lagi 

   

 Ga pernah ributin 

masalah lain? 

Ora sih, lanange 

ora neko2 kok. 

Cuman paling ya 

si D ora pede, 

kadang ngrasa 

ora ayu lah,ora 

mancung lah, 

kalau lanange 

ada temen 

wadon mancung 

mesti kaya piye 

gitu, cuman kaya 

ga pede aja 
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 Lha  mereka kan 

LDR, jadi jarang 

ketemu ya ? 

Ya seminggu 

sekali sering lah 

ketemu,, biasane 

si D balik 

omah,kadang 

juga lanange 

yang kesini.. 

kalau pulang si 

D ga langsung 

pulang rumah, 

nginep sek di 

rumah lanange 

   

 Oo sering nginep 

ya? 

Oo lha iyaaa lah 

ness, LDR piwe 

ora nginep, kan 

rindu ya pisah 

lama2. Sering 

nginepe kalau 

disini sih soale 

kan lbh leluasa 

timbang kalau 

pas disana kan 

banyak yang 

kenal, mbok pas 

nginep nanti 

ketahuan. Disini 

kdang lama 

nginepnya 2-

3harian biasane 

sih 

   

 Lha km pernah 

diceritain kalau D 

pernah telat 

mens? 

Iya sih pernah 

dia galau sekali.. 

tapi dia kalau 

dapet emang 

sakit2an gitu. 

Sampe 

dikompres air 

anget harus 

istirahat, minum 

obat sama jamu 

biasane sih ya 

B1 

C 

G 

 Masalah haid 

Cara mengatasi 

masalah haid 

Kekhawatiran 

mengenai PMS 
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 Lha itu dia yg telat 

gimana ceritanya 

sampe dia panik ? 

Ya kan pas itu 

mereka ke 

Jakarta, ada job 

make up in artis 

gitu,lah critane 

nginep ya.. biasa 

masa subur eh 

kebablasan 

keluar didalem, 

yang minta sih si 

D cuman kan 

gak tau ya kalau 

akhirnya jadi 

bikin panik 

D1 Tidak 

memakai 

pengaman 

saat 

berhubungan 

Keamanan 

ketika 

melakukan 

hubungan seks 

 Lha gimana itu 

maksudnya si D 

hamil? 

Ya ora lah,, 

dipikir e hamil.. 

soale telat 3 

minggu, trs di D 

mriang2, pingin 

muntah terus 

kan dia jadine 

panik mbok 

hamil nanti 

dimarahi rama 

biyunge. Trus itu 

dia nangis 

dikosan, tlp 

pacare gimana 

kalau dia hamil, 

itu aku juga 

bingung ya 

kudune piwe,, 

akhirnya 

datanglah temen 

kita 1, trs temen 

kita nyentuh2 

perute D, nah 

ngomonge ora 

hamil sih. Soale 

gak kenceng 

katanya perute 

D Melakukan 

hubungan 

seksual 

Pengalaman 

tentang seksual 

 Jadi itu kalian Iya bertiga, tapi    
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bertiga yang pas 

tau si D lagi 

nangis? 

wong pacare ya 

ora papa jare 

nek hamil, wis 

serius juga,, 

cuman takut 

dimarahi aja 

 Trus akhirnya 

gimana? 

Ya wong 

memang ora 

hamil cuman 

telat, si D mikire 

hamil soale pas 

kejadian itu pas 

masa subur, itu 

pertama kali 

keluar didalam 

katane, biasane 

diluar terus. Nah 

dipikir karena 

masa subur trs 

tokcer jadi 

hamidun.. ya 

akhire cuman 

minum kiranti aja 

sama kunir asem 

setiap hari dia 

C  Mengatasi 

masalah haid 

 Cuman pake itu 

aja? 

Iya lho kayane, 

aku juga kurang 

paham apa aja 

yang diminum,, 

kalau pertama 

sih kiranti ya, 

wong aku seng 

beli. Cuman 

akhire dapet sih. 

Ora hamil jane 

kapok2 sih 

keluar didalem 

C 

 

D1 

 

 

Melakukan 

nhubungan 

seksual tidak 

pakai 

pengaman 

Mengatasi 

masalah haid 

Pengalaman 

hubungan 

seksual 

 Oo gitu, lha 

biasanya dia 

emang minum 

jamu2 gitu ya? 

Kae tah iya, 

nggak waktu 

dapet kalau ada 

jualan jamu ya 
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tuku 

 Trus D pernah 

cerita ke kamu ga 

kenapa dia suka 

minum jamu? 

Ya kan D 

mamine punya 

sangar senam, 

di sangar 

sename jualan 

jamu2, banyak 

tante2 pada tuku 

jamu, jadi ya D 

jadi ketularan 

minum jamu.  
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Lampiran 5. Trianggulasi Subyek Kedua (GR) 

No  Pertanyaan  Jawaban  Kode  Analisis  Keterangan  

1. Hello.. haiii umii Halo juga mbak    

 Hehe, kemarin 

udah dikasih tau B 

kan buat 

wawancara? 

Iya mbak, udah 

dikasih tau buat 

subyek ya 

katanya 

   

 Yapp betull Tapi ya setauku 

aja ya mbak 

   

 Iya santai2.. eh 

kamu udah berapa 

lama kenal sama si 

B 

Em.. berapa ya 

mbak, kayanya 

2,5tahunan. 

Pokoknya aku 

semester2 awal 

kenalnya 

   

 Lha gimana 

awalnya  bisa kenal 

sama B? 

1 kos mbak sama 

B, dulu aku ga 

kos disini sih.. 

baru pindah 

semester 2an 

gitu. Lha dulu kan 

aku dikos itu ga 

ada temennya, 

trus kadang aku 

takut tidur sendiri. 

Trus aku kenalan 

sama B kadang 

ak minta B tidur 

dikamarku buat 

nemenin aku gitu 

sih. Tapi akhirnya 

aku pindah kos 

ke Tembalang  

tapi aku balik kos 

kesini lagi itu 

setahunan ini 

mbak 

A  Satu kos 

dengan 

teman 

Latar belakang 

subyek 

 Oalah gitu, lha 

kenapa kok kamu 

Pas itu aku kos 

disini kebrisikan, 
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pindah mi?  kalau pacarku 

dateng pada usil 

sama aku gitu 

mbak, trus 

pacarku ga suka 

aku kos disini, 

akhirnya aku 

pindah di 

Tembalang, tapi 

aku ga betah 

soalnya kan 

sendiri ga ada 

temen, trus jauh 

juga kalau mau 

kuliah akhirnya 

aku balik kos 

disini lagi dan 

sekarang aku 

kamarnya 

sebelahan sama 

B 

 Ooo gituu,, jadi 

sejak awal temenan 

udah deket sama B 

ya? 

Nggak kok mbak, 

biasa aja. Deket 

baru akhir2 ini 

aja, awalnya aku 

curhat sama B, 

aku pas itu lagi 

ada masalah 

sama pacarku 

trus aku cerita2 

sama B tentang 

masalahku 

akhirnya kita 

sharing2 gitu 

   

 Lha B sering cerita2 

ke kamu ga tentang 

dia atau tentang 

pacarnya gitu? 

Kadang2 sih, 

mereka sering 

berantem mbak, 

kalau udah 

berantem pada 

asu2an, trus 

mereka itu tiap 

hari barengan 
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jadi si B jarang 

kumpul sama 

temennya, paling 

kalau pacarnya 

pulang kampung 

aja baru B 

kumpul sama 

temennya 

 Lha kamu kenal 

sama pacarnya B ? 

Ya cuman tau 

aja, kan kalau 

main kamarnya 

sebelahan tapi 

gak pernah 

ngobrol soalnya 

galak 

   

 Haha.. oo gituu.. 

lha B sering cerita 

ga ada masalah 

sama cowonya? 

Masalahnya 

emang mereka 

sering ribut itu lho 

mbak, 

cemburuan, si B 

kadang marah 

sama pacarnya 

gara2 iri sama 

pacarnya 

kakaknya yang 

sering dimanja, 

kalau B kemarin2 

lagi sering galau 

mbak, nangis 

terus, sekarang 

dia jadi sering 

pulang kerumah 

tiap seminggu 

sekali 

   

 Lha emang 

galaunya kenapa 

kok sampe 

nangis2? 

Biasanya 

galaunya sih 

kalau dimarahin 

pacarnya mbak, 

kalau  sekarang 

galaunya gara2 

pacarnya gak 

kuliah lagi, 
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soalnya pacarnya 

nilainya jelek, 

akhirnya ortu 

pacarnya nyuruh 

dia buat pulang 

kerumah aja 

bantu ortunya 

kerja, soalnya 

sekarang 

papanya buta jadi 

ga bisa kerja lagi, 

nah  B kan sejak 

awal kuliah udah 

bareng sama 

pacarnya, wong 

tiap hari 

pacarnya kekos, 

kaya pindah kos, 

disini dari pagi 

malem jam 10an 

baru pulang, 

makan disini 

kadang tidur 

siang juga disini, 

lha kalau 

sekarang gak 

ada pacarnya 

kan B jadi 

kesepian kaya 

butuh adaptasi 

ga ada pacarnya 

disini mbak 

 Trus B tertekan gak 

sih ngadepin 

cowoknya yang 

begitu? 

Ya tertekan sih 

mbak, sering 

nangis kok, kalau 

ribut itu 

kedengeran dari 

luar mbak, nanti 

B keluar kamar 

matanya udah 

bengkak semua. 

   

 Berarti gaya Iya lah mbak,    
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pacaran B setiap 

hari cwonya 

kekosannya ya? 

udah biasa kaya 

gitu disini 

 Trus dia cerita ke 

kamu juga tentang 

pacarannya? yang 

dia telat haid itu 

Iya iya, itu tapi 

awalnya kita 

cerita sampe 

kesitu gara2 aku 

yang duluan 

cerita  mbak, 

awalnya aku 

setres banget, 

kaya rasane aku 

tuh hina gitu 

mbak, pacarku 

naksir sama cwe 

bbman, trus aku 

marah aku putus 

sama pacarku, 

aku ngerasa aku 

pacarane udah 

berlebihan trus 

pacarku juga ga 

setia, nah itu pas 

aku lagi 

stress2nya aku 

curhat ke B  

   

 Ooo jadi gitu 

awalnya? 

Iya trus habis itu 

B kaya 

nyemangatin aku, 

gak cuman aku 

aja yang kaya 

gitu, dia sama 

pacarnya juga 

kaya aku gini 

hubungan kita. 

   

 Trus kamu tau B 

sering telat haid? 

Tau sih, cuman 

ya biasa aja 

mbak, soalnya 

menurutku telat 

gitu kan biasa, 

aku aja sering 

telat. Cuman  B 

B1 Takut telat 

haid 

Masalah haid 
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kadang2 takut 

gitu, jadi kalau 

telat gitu pasti 

udah minum 

jamu 

 Trus selain jamu B 

biasanya ngapain 

aja? 

Aku sih kurang 

tau detailnya 

mbak, setahuku 

itu ya jamu kaya 

kunir asem gitu 

beli botolan di 

indomart dia 

 

C  Minum jamu Cara 

mengatasi 

masalah haid 

 Trus kalau B sering 

makan nanas buat 

lancarin haid kamu 

tau juga gak ? 

Kita selorong kos 

ini sih memang 

sering pergi 

bareng ke 

superindo buat 

beli buah, dan B 

emang sering beli 

banyak buah, 

nanas juga. 

Cuman aku 

kurang tau kalau 

nanas itu 

dipakainya buat 

lancarin haid 

karena dia 

emang gak bilang 

kalau nanasnya 

buat lancarin 

haidnya. Dan aku 

pun gak pernah 

nanya2, ya tak 

pikir emang dia 

suka makan buah 

aja mbak  

C  Makan 

buah nanas 

Cara 

mengatasi 

telat haid 

 Berarti B jarang 

cerita tentang 

masalah haidnya 

ya? Lebih 

B bukan orang 

yang langsung 

cerita sih mbak 

kalau ada apa2, 
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seringnya cerita 

tentang konfliknya 

sama pacarnya? 

tentang konflik 

pacarane juga 

kalau ga galau 

banget dia ga 

cerita, ya paling 

ngomel2 aja 

biasanya dia. 
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Lampiran 6. Trianggulasi Subyek Ketiga (IB) 

No  Pertanyaan  Jawaban  Kode  Analisis  Keterangan  

1. Haii, maacih ya 

sudah mau bantu 

jadi subyek 

triangulasiku, nah 

ini langsung aja 

ya dimulai 

wawancaranya 

Iya,, sama-sama    

 Satu kampus ya 

sama I? 

Iya satu kampus dan 

1 fakultas kebetulan 

A   Latar belakang 

subyek 

 Satu tahun 

angkatan? 

Oo bukan, aku 1 

tahun dibawahe B 

   

 Ooo gitu.. nah ga 

1 angkatan kok 

bisa akrab sering 

pergi2 bareng? 

Iya waktu itu ada 

acara bareng soale 

   

 Sejak kapan kenal 

sama I? 

Kenalnya sejak 

pertama kali ikut 

acara kepanitiaan di 

fakultas, dan 

kebetulan kita 1 

panitian tapi beda 

divisi jadi kita 

kenalan gitu 

A   

 Nah awal mula 

pertemuannya? 

Ya itu karena 1 

panitia itu jadi rapat 

bareng, ada acara 

ngawul-ngawul 

jualan di acara CFD 

trus kan jadi sering 

bareng, trus kan dia 

juga sering 

numpang mandi gitu 

sama numpang 

istrahat dikos jadi ya 
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kenal deket gitu 

 Nah trus kok 

kamu bisa deket 

sama dia ? 

Kalau aku sih 

awalnya ga deket, 

yang deket tuh 

temen deketku yang 

deket sama miss I 

ini, nah akhirnya kan 

ya jadi deket-deket 

gitu trus ya jadi 

sering cerita tentang 

masa lalunya, 

tentang 

hubungannya, 

tentang masalahnya, 

tentang pacarnya, 

ya cerita2 gitulah 

pokoknya banyak 

yang diceritainnya 

   

  Trus kita kan di 1 

kepanitiaan, nah 

ndilalah kita itu satu 

pemikiran gitu soal 

acaranya, nah acara 

itu sering ngeluarin 

banyak dana gitu 

buat donatur, trs kita 

kan jengkel ya 

karena uang terus, 

trus kita akhirnya 1 

pemikiran pingin 

protes gitu 

   

 lha kamu kenal ga 

sama pacare I? 

Aku kalau sama 

pacare kenal. Soale 

adik kelas. Kalau 

sama mantane aku 

tuh ga kenal. Cuman 

aku ya kenal2 tok 

gitu 

   

 Trus dia kok bisa 

sih cerita gitu2 ke 

kamu gimana 

Ya gak tau, itu dia 

yang cerita2 sendiri, 

dia dateng kekosku, 
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awalnya? trus tau2 dia cerita 

tentang itu, lha 

awale aku ya kaget,, 

cuman ya piye aku 

sebagai teman kan 

cuman bisa nguatin 

aja, kamu yang 

sabar gitu2. Dia itu 

yang cerita sendiri 

tanpa aku tanya, 

tanpa aku pancing2 

gitu dia curhat 

sendiri sampe 

nangis2 

 Lha trus gimana 

ceritanya kok 

kamu bisa 

diceritain? 

Ya awalnya cerita2 

biasa sih, dia lagi 

telat haid udh 

beberapa bulan, trus 

pas dia ada jeda kan 

main kekosku minta 

dianterin ke dokter 

buat minta obat 

hormon itu 

B1 Telat haid Masalah haid 

 Lha trus tentang 

hamilnya dia 

cerita gimana ? 

Itu kan udah lama ya 

dia minta ditemenin 

kedokter, gang lama 

itu kan dia telpon 

aku tanya dimana ya 

tempat buat jual 

obat pelancar haid. 

aku gak ngeh to 

kalau itu buat dia, 

soalnya kan dulu dia 

udah pernah beli 

obat hormon itu 

sama aku, lha ini sih 

dia bilang buat 

temene. Masih 

belom cerita itu dia, 

nah beberapa hari 

yang dia dateng 

kekosku itu. Dia 

B1  Masalah haid 
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terus cerita dia lagi 

hamil lha ak bingung 

to trus aku kon piye,, 

yo aku kaget tapi yo 

terus aku kudu piyee 

 Berarti dia yang 

datengin kamu ya 

buat cerita ? trus 

akhirnya dia 

gimana ? 

Itu sih aku juga 

gimana ya.. ak 

cuman bantuin 

searching2 aja sih,, 

diinternet kan 

banyak yang jual2an 

kaya gitu. Tapi itu 

dia udah telpon 

temen2nya kok 

nanya2 dimana 

jualan kaya gitu. aku 

ya gak tau meh 

bantu kaya piye  

   

 Itu dia ga bilang 

sm pacarnya atau 

gimana ? kok dia 

datengnya ke 

kamu 

Bilang pacare sih. 

Cuma pacare ga 

mbutohi aku denger 

kok dia telpon 

pacare ya Cuma gitu 

tok. Lempeng 

pacare.  

   

 Nah gimana 

ceritanya akhirnya 

dia bisa cerita hal-

hal yang sangat 

personal ke 

kamu? 

Aku gak tau ya kok 

bisa dia bisa cerita 

gitu ke aku, aku ya 

sebagai temene  

cuman bisa 

menguatkan aja aku 

ya ndak tau meh 

piye.  

   

 Akhirnya dia 

gugurin 

kandungannya 

dengan cara apa 

sih ?  

Dia tuh akhire 

kekosku kak, dia 

udah tau dokter 

yang mau ngasih 

obat hormon, 

soalnya nek dokter 

yang beneran kan 

gak berani kasih 

D  Kebablase

n saat 

melakuka

n 

hubungan 

seksual 

Pengalaman 

hubungan seksual 
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resep obat hormon 

kalau tau pasien lagi 

hamil. Nah dia itu 

cari info terus 

dikasih tau temene 

kan kalau ada dokter 

yang mau kasih 

obat, trus minta 

ditemenin aku dan 

dianterin naik 

mobilku. Ya jane 

doktere ga jauh sih 

tempate area 

semarang sini, 

mungkin dia takut 

ada yang lihat atau 

ngenali mobile 

jadine trs minta 

dianterin aku naik 

mobil.  

 Lha pas itu kamu 

ngasih saran apa 

ke dia waktu dia 

hamil itu? 

Aku ga ngasih saran 

apa2 sih kak, lha 

wong aku aja ga 

ngerti meh piye kok. 

Nek aku nyuruh 

gugurin itu kan aku 

malah menyesatkan 

dia, jadine ya ben 

lah karepe 

keputusane dia kaya 

gimana. Aku ya 

Cuma support 

keputusane dia aja.  

D1 Kurangny

a 

keamanan 

saat 

melakuka

n 

hubungan 

seksual 

Keamanan ketika 

melakukan 

hubungan seks 

 Kalau dia bisa 

cerita gini sama 

kamu artine kalian 

akrab banget ya ? 

Gak akrab banget 

sih kak. Dia kan 

temenane  sama 

temanku malahan. 

Cuman mungkin dia 

udah gak tau mau 

cerita sama siapa 

lagi kali ya kak 

akhire terus cerita 
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sama aku. Soale dia 

temene juga gak 

banyak sih.  
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Lampiran 7 

Pedoman Wawancara Subyek  

Latar belakang subyek (usia) A 

1. Saat ini berapa umur anda?  

2. Sekarang kuliah sudah semester berapa? 

3. Selama kuliah tinggal di rumah bersama ortu atau kost? 

Kondisi saat haid sebelum melakukan hubungan seksual: B 

1. Dulu waktu anda pertama kali haid umur berapa ? 

2. Apakah dulu ada masalah waktu pertama-tama mengalami haid?  

Masalah haid yang terjadi saat ini ( setelah melakukan hubungan seksual) B1 

1. Kalau sekarang masalah haid masih ada apa nggak ?  

2. Sudah berapa kali mengalami haid yang terlambat? Atau masalah haid 

lainnya? 

3. Apa yang anda pikirkan atau anda rasakan ketika anda telat haid ? adakah 

perasaan cemas? 

4. Apa anda tahu kenapa anda sering terlambat haid? 

Cara mengatasi masalah haid C 

1. Trus kalau km ada masalah nyeri haid gitu ngatasinya gimana ? (sebelum 

dan sesudah melakukan hub seks) 

2. Cara ngatasinnya rutin pakai itu ga? 

3. Menurut kamu cara itu efektif? 

Pengalaman tentang hubungan seksual D 

1. Sejak kapan mbak mulai melakukan hubungan seksual ? 

2. Apakah melakukan hubungan seksual dengan pacar anda, atau siapa? 

Keamanan ketika melakukan hubungan seks D1 

3. Selama melakukan hubungan seksual apakah menggunakan pengaman? 

Misal kondom atau pil kb gitu?  
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4. Trus cara mengantisipasinya biar ga hamil gimana ? 

5. Semenjak melakukan hubungan seks apakah ada efeknya secara 

psikologis/fisik/efek ke perubahan siklus haid 

6. Saat tahu kalau terlambat haid, apa yang mbak rasakan? Apakah merasa 

cemas atau gimana? 

Tahapan pengambilan keputusan E 

1. Bagaimana cara anda untuk mengatasi keterlambatan haid yang terjadi? 

2. Saat anda terlambat haid, apakah anda mencari informasi dan alternatif 

untuk mengatasi permasalahan haid yg anda alami? 

3. Dari hasil mencari alternatif penyelesaian masalah, informasi apa yang 

anda peroleh? 

4. Lalu, cara mana yang menurut anda paling cocok dan efektif digunakan 

untuk memperlancar haid? 

5. Sebelum memutuskan/memilih cara yang digunakan untuk mengatasi haid 

apakah sebelumnya anda membuat pertimbangan terlebih dahulu? 

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan E1 

6. Pertimbangan-pertimbangan apa yang mendasari anda mengambil 

keputusan untuk menggunakan cara tersebut? 

7. Mengenai masalah haid yang terlambat, apakah sebelumnya orang 

disekitar anda pernah punya pengalaman tentang masalah ini? Atau mungkin 

teman atau keluarga anda ada yang pernah haid terlambat kemudian minum 

pelancar haid? 

Konsumsi pelancar haid (F) 

1. Jenis pelancar haid apa yang anda konsumsi? 

2. Apakah setiap haid terlambat meminum pelancar jenis itu atau ada jenis 

lain? 

3. Apakah penggunakan pelancar haid itu efektif untuk mengatasi haid anda 

yang terlambat? 

Kekhawatiran mengenai PMS (G) 
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1. Trus karena kamu pernah tidak merasa cemas atau khawatir gitu kena 

PMS? 

2. Pernahkan mengalami hal2 yang membuat kamu khawatir kalau km 

mengalami PMS, misal ada keputihan yg abnormal atau semacam itu ? 

Pencegahan pms (G1) 

3.  Selama ini apa yang km lakukan untuk mencegah PMS ? 

4. Ada hal2 khusus yang km lakukan untuk memproteksi diri supaya terhindar 

PMS? Misal seperti melakukan vaksin ? 
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Lampiran 8 

Pedoman Wawancara Subyek Triangulasi 

Latar belakang subyek verbatim  

1. Berapa umur saat ini ? 

2. Saat ini kuliah dimana dan semester berapa? 

Hubungan subyek dengan subyek verbatim 

1. Sejak kapan mengenal subyek ? 

2. Bagaimana kronologisnya bisa menjalin pertemanan dengan subyek? 

3. Sejak kapan mulai dekat dan mempunyai komunikasi yang intens dengan 

subyek? 

4. Menurut kamu subyek itu orang yang kaya gimana sih  

Masalah haid subyek  

1. Oh iya, apa selama ini subyek sering cerita tentang masalah haid atau 

seputar  masalah itu ? 

2. Apakah subyek cerita penyebab masalah haidnya dan cara mengatasinya ?  

3. Apakah subyek pernah cerita alasan menggunakan pelancar haid?  

4. Apakah subyek pernah menceritakan kecemasannya  jika terlambat haid?  

Hubungan subyek dengan pacar 

1. Setahu kamu, sudah berapa lama subyek menjalin hubungan dengan 

pacarnya ? 

2. Apakah kamu mengenal pacar subyek ? 

3. Bagaimana cara pacaran subyek yang kamu tahu ? 
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Lampiran 9 

Contoh Informed Consent 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama :  

Bersedia secara sukarela menjadi responden penelitian skripsi sampai penelitian 

berakhir: 

Nama  : Tantya Agnes Stevani 

NIM  : 12.40.0004 

Judul  : Tahap Pengambilan Keputusan Konsumsi Pelancar Haid Pada 

Mahasiswa 

  

 Demikian surat pertanyaan ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya 

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.  

         Semarang, 

      

 

        (             )    
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