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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 
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PEDOMAN WAWANCARA FAKTOR-FAKTOR MELAKUKAN 

HUBUNGAN SEKSUAL PADA REMAJA 

NO PERTANYAAN KODE 

1.  

	  
1. 	  

Identitas subyek 

Usia, jenis kelamin, pedidikan, agama, tempat 

tinggal, pekerjaan.? 

 

- 

2. Apakah kamu merasa ada dorongan biologis 

atau nafsu untuk melakukan hubungan seksual? 

A1 

3. Menurut kamu perlukah melakukan hubungan 

seksual? 

A2 

4. Bagaimana dengan akademis kamu? A3 

5. Bagaimana kamu penanamankan nilai-nilai 

agama pada kehidupan sehari-hari? 

A4 

6. Menurut kamu bolehkah melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah? 

A4 

7. Darimana kamu mengetahui mengenai aktifitas 

seksual?  

A5 

8. Sebelumnya apakah kamu sudah pernah 

melakukan aktifitas seksual? 

A5 

9. Apakah kamu mengetahui dampak melakukan 

hubungan seksual sebelum menikah? 

A6 

10. Apakah sebelumnya orangtua pernah memberi 

informasi mengenai kesehatan reproduksi dan 

hubungan seksual? 

B1 
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11. Apakah orangtua pernah membahas masalah 

seksual? 

B1 

12. Bagaimana sikap orangtua mengenai masalah 

seksual? 

B1 

13. Apakah ada teman kamu yang pernah 

melakukan hubungan seksual? 

B2 

14. Apakah teman-teman bercerita mengenai 

aktifitas seksual mereka? 

B2 

15. Menurut kamu pernahkah mereka mengajak atau 

mendorong kamu untuk melakukan hubungan 

seksual? 

B2 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kesan umum 

Kondisi fisik 

Cara berpakaian 

2. Pola perilaku subyek 

Tanda-tanda dampak psikologis yang terlihat dan ekspresi emosi 

3. Lingkungan tempat tinggal 

4. Hubungan dengan orang di sekitar 

Interaksi sosial dengan keluarga dan teman 

5. Cara menjawab pertanyaan 

Saat mengungkapkan hal tersebut terdapat tekanan, pengulangan, 

menghindari pertanyaan, memikirkan lama untuk menjawab pertanyaan 
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LAMPIRAN 2 

KETERANGAN KODING 
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KODING 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

FAKTOR INTERNAL (A) 

: 

1. Biologis (A1) 

2. Kepribadian (A2) 

3. Akademik (A3) 

4. Pemahaman sosial 

dan religiusitas (A4) 

5. Pengalaman seksual 

(A5) 

6. Pengetahuan 

mengenai kesehatan 

reproduksi (A6) 

FAKTOR EKSTERNAL 
(B) : 

1. Orangtua (B1) 
2. Pengaruh teman (B2) 

Remaja  melakukan 
hubungan seksual 
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LAMPIRAN 3 

REDUKSI HASIL WAWANCARA 
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WAWANCARA SUBYEK 1 

Identitas Subyek  

Nama  : FB 

Usia  : 22 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Pekerjaan : mahasiswa 

 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1. Mari kita mulai 

wawancara hari ini. 

pertama-tama saya 

ingin bertanya berapa 

usia anda? 

Usia saya 22 tahun   

2. Dimana anda tinggal? Saya tinggal di 

semarang. 

  

3. Kalau boleh tahu anda 

tinggal bersama orang 

tua atau ngkost? 

Saya tinggal dengan 

orang tua saya. 

  

4.  Anda masih kuliah? 

Semester berapa? 

Iya, saya sekarang 

masih kuliah. 

Sekarang saya 

semester 9 

A3 Subyek sedang 

melanjutkan 

kuliah. 
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5. Mengapa anda 

memilih untuk 

melanjutkan kuliah? 

Pengen aja.   

6. Bagaimana dengan 

kuliah anda saat ini? 

apakah kuliah anda 

berjalan lancar? 

Lancar tapi telat 1 

semester. 

  

7. Kenapa? Pengen perbaiki 

ip,jadi tak ulang-

ulang yang belum 

dapet nilai. 

  

8. Kalau boleh tahu 

agama anda apa? 

islam   

9. Kalau boleh tahu anda 

termasuk taat 

beragama ga? 

Ehm kurang. A4 Subyek kurang 

taat menjalankan 

perintah agama.  

10.  Dalam hal apa? Sholat sama 

perilaku. 

  

11. Perilaku yang anda 

maksud? 

Ehm,menyimpang.   

12. Agamamu melarang 

kamu buat melakukan 

hubungan seksual 

Ya,pasti. Jelas itu.   
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diluar nikah ga? 

13. Terus.. apakah 

keluarga pernah 

menanamkan nilai-

nilai agama pada 

anda? 

Pernah.   

14. Contohnya? Sholat lima waktu, 

kemudian saling 

menghormati sama 

orang tua. Ya 

intinya itulah. 

A4 Orang tua 

menanamkan 

nilai-nilai agama 

pada subyek. 

15. Kalau boleh tahu apa 

pekerjaan kedua 

orangtua? 

Mamah guru sd.   

16. Bagaimana hubungan 

dengan kedua orang 

tua? 

Selama ini baik-baik 

aja si.ya paling 

mereka tanya 

masalah akademik 

kayak kenapa 

kuliahku ga selesei. 

Udah,gitu tok si. 

B1 Komunikasi 

antara subyek 

dan orangtua 

mengenai kuliah 

subyek. 

17. Gimana komunikasi 

kamu dengan 

Aku baru ketemu 

mamah kalau 

B1 Subyek sering 

melakukan 
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orangtua? malem. Kalau pagi 

kan kita sama-sama 

ada kegiatan. 

Mamah kerja 

sedangkan aku 

kuliah. Jadi malem 

baru bisa ketemu. 

Tapi aku sama 

mamah sering 

bbm’an. Ya bisa 

dibilang lancar 

juga komunikasi 

aku sama mamah. 

komunikasi 

melalui bbm 

dengan 

orangtuanya. 

18. Kamu punya saudara 

kandung? 

Aku punya adik 

cewek. 

  

19. Apa kamu deket sama 

dia? 

Engga. Aku sering 

berantem sama dia. 

Dia orangnya susah 

dibilangin. Suka 

bikin males. 

  

20. Ehm..kalau boleh tahu 

anda sudah pernah 

melakukan hubungan 

Udah.   
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seksual? 

21. Pada usia berapa? 20.   

22. Setelah kamu 

melakukan itu kamu 

masih taat beragama 

(melakukan ibadah)? 

Masih,tetep.   

23. Apa sih yang memicu 

atau mendorong kamu 

melakukan hal itu? 

Bukannya memicu 

ya. Itu karena ada 

rasa keingintahuan 

aja gimana rasanya 

melakukan hal itu.  

  

24. Jadi menurut kamu 

motivasi kamu 

melakukan hal itu 

karena rasa ingin 

tahu? 

Rasa ingin tahu dan 

kepengen. 

  

25. Sebelum kamu 

melakukan hubungan 

seksual pernah ga si 

kamu melakukan 

aktivitas seksual yang 

lain? 

Seperti onani gitu?   

26. Ya aktivitas seksual Pernah,Cuma A5 Subyek pernah 
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ada bermacam-

macam,apa aja yang 

pernah kamu lakukan? 

nonton video sama 

sambil bayangin. 

menonton film 

porno. 

27. Ehm, sebelum kamu 

melakukan hubungan 

seksual pernah ga 

kamu tahu tentang 

baik buruknya 

melakukan itu? 

Udah. Udah tahu.   

28. Kenapa kamu tetep 

ngelakuin? 

Namanya juga 

pengen tahu. Apa 

yang pengen aku 

lakuin sebisa 

mungkin aku 

lakuin itu. 

A2 Subyek berusaha 

untuk memenuhi 

keinginannya. 

29. Kamu tahu 

dampaknya? 

Tahu dampaknya. A6 Subyek 

mengetahui 

dampak 

melakukan 

hubungan 

seksual. 

30. Darimana kamu dapat 

info tentang 

Kalau info, ga ada. 

Cuma cerita-cerita 

A1 

A4 

Rasa ingin tahu 

dan gairah 
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melakukan hubungan 

seksual? 

dari temen, lihat 

video. Jadi yo gitu.. 

dari aku lihat video 

rasa keinginanku 

pengen hal kayak 

gitu. Namanya 

juga laki-laki 

punya hasrat ya 

udah gitu makane 

aku melakukan hal 

kayak gitu. 

B2 subyek muncul 

ketika menonton 

video porno. 

31. Jadi menurut kamu, 

kamu dapat info dari 

teman? 

Iya.   

32. Pernah ga orangtua 

memberi pengetahuan 

tentang seksual? 

Pernah.   

33. Contohnya? Pencabulan dimedia 

media. 

  

34. Menurutmu sikap 

orangtua tentang seks 

itu 

gimana?menganggap 

Kalau dari orangtua 

sendiri kan itu 

udah ditanamkan 

dari kita dewasa. 

A4 Orangtua 

menanamkan 

nilai-nilai moral 

dan mengajarkan 
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tabu atau tidak? Seperti hubungan 

seksual jadi 

orangtua 

mengajari kita tuk 

sebisa mungkin ga 

melakukan hal 

kayak gitu. Tahu 

sendiri kan 

dosanya kayak 

gimana. 

subyek untuk 

tidak melakukan 

hubungan 

seksual sebelum 

waktunya. 

35. Jadi kamu apakah 

orangtua kamu seperti 

tertutup tentang hal 

yang berbau seks? 

Tertutup si 

menurutku. Ga 

pernah sering 

membahas soal 

kayak gitu. 

B1 Orangtua 

cenderung 

tertutup dalam 

masalah seks. 

36. Ga pernah memberi 

pengetahuan tentang 

seks? 

Pengetahuan si 

pernah tapi ga 

terlalu sering 

Cuma kasih intinya 

aja. Yang penting 

dijaga moralnya. 

B1 Orangtua tidak 

banyak memberi 

informasi 

mengenai 

masalah seks. 

37. Tadi kan menurut 

kamu, kamu tahu 

Sikapku mereka 

cerita soal hubungan 
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hubungan seksual dari 

temen-temen kamu 

terus sikap kamu aktu 

mereka cerita sama 

kamu gimana? 

seks ya aku , rasa 

penasaran ku ada 

jadi aku tanya “pie 

to rasane koyo kui, 

opo wae sing mbok 

lakoke, nek ning 

video kan ono gaya-

gayane lha kowe 

gaya opo?” 

38. Pernah ga temen-

temen kamu kayak 

mengajak atau 

mendorong kamu buat 

melakukannya? 

Kalau temen 

sendiri belum 

pernah ya kayak 

gitu. Cuman 

ngiming-ngiming 

“iki enak lo enak”. 

Kayak gitu aja si 

jujur. Ga semuanya 

terbuka ya sama 

temen sendiri. jadi 

ya sebagian temenku 

sendiri pernah 

cerita, pernah 

ngelakuin kayak 

B2 Subyek 

mendapat 

dorongan dari 

teman-temannya 

untuk melakukan 

hubungan 

seksual. 
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gini, jadi ya aku 

pernah dikasih tahu 

sama dia. 

39. Orangtua tahu kamu 

pernah melakukan 

hubungan seksual? 

 Tahu.   

40. Tahu? Iya orangtua tau.   

42. Bisa kamu ceritain 

gimana orangtua kamu 

tahu? 

Iya aku pernah 

ngelakuin ML sama 

temen cewek aku. 

Anaknya emang 

agak gimana gitu. 

Terus suatu ketika 

temenku itu hamil, 

dia ngakunya itu 

hasil hubungan sama 

aku. Padahal aku 

sendiri tahu kalau 

dia juga 

ngelakuinnya sama 

orang lain juga. 

  

43. Terus reaksi orangtua 

kamu gimana? 

Marah,pasti. Mama 

sempet mau ngusir 
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aku kalau aku 

sampai nikah sama 

dia. Tapi akhirnya 

aku ga nikah sama 

dia karena emang 

kebukti dia ga hamil 

anakku. 

44. Sory,kalau boleh tahu 

kamu ngelakuin itu 

sama siapa? 

Awal pertama kali 

sama pacarku. 

  

45. Kamu biasanya 

ngelakuin hal itu 

dimana? 

Di rumah.   

46. Rumah kamu? Iya.   

47. Kenapa kamu milih 

ngelakuin itu di 

rumah? 

Karena orangtuaku 

jarang di rumah. jadi 

aku bisa ngelakuin 

itu di rumah,selain 

itu juga menurutku 

lebih aman 

ngelakuin di rumah. 

  

48. Mungkin sekian dulu 

wawancara kita hari 

Iya..kabar-kabari 

aja. 
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ini. Terimakasih sudah 

bersedia berbagi 

cerita. Apabila 

kedepannya masih ada 

kekurangan apakah 

bersedia berbagi info 

lagi?  
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Wawancara Kedua Subyek 1 

No Pertanyaan Jawaban Kode keterangan 

1.  Yuk langsung aja, 

gapapa kan kalau 

aku wawancara 

lagi? 

Iya. Silakan.   

2.  Kemaren kan kamu 

bilang kalau kamu 

memilih 

melanjutkan kuliah 

karena pengen 

aja,heem to? 

Lupa. (subyek 

tertawa) 

  

3. k Pengen aja? Kenapa 

si kamu memilih 

melanjutkan kuliah 

karena “pengen 

aja”? 

Kuliah pengen aja. 

Sebenernya ga pengen 

aja ya mbak ya. 

E..faktor saudara 

dan orangtua juga 

satu. itu makane aku 

pengen kuliah. 

Sebenere dulu 

emang aku abis 

sekolah pengen 

 

 

 

A3 

 

 

 

Subyek 

memutuskan 

kuliah karena 

dorongan 

keluarga. 
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langsung kerja. 

Pengennya gitu, tapi 

ya faktor dorongan 

dari orangtua dan 

saudara aku suruh 

kerja dulu dapet gelar 

terus selesein kuliah. 

Yaudah.  Gitu 

mbak..he’em 

4.  Hehe…karena ada 

dorongan dari 

keluarga gitu ya? 

Iya bener.   

5.  Terus kemaren kan 

kamu bilang apa 

namanya kalau 

kamu tu ga.. kalau 

dalam ibadah 

kurang. Dalam hal 

sholat sama tingkah 

laku atau perilaku. 

Kemaren kamu juga 

bilang kalau ada 

tingkah laku kamu 

E.. apa ya? Tiap orang 

pastikan punya latar 

belakang, sifat sendiri-

sendiri, pribadi, 

perilaku. Jadi kalau 

menurutku itu bukan 

faktor menyimpang 

ya. Memang itu dari 

kepribadianku sendiri 

kayak gini yo memang 

yo itu, ya diri aku. 

  



115	  
	  

yang menyimpang 

iya kan? Perilaku 

kamu yang 

menyimpang itu 

perilaku yang kayak 

gimana si? 

6.  Maksudnya? Ini dalam sifat apa to 

masuknya? 

  

7.  Kemaren kan kamu 

bilang kalau kamu 

tu bukan orang 

yang taat 

beragama? 

Maksudnya kurang 

gitu? 

Ya dalam artian 

kurang itu kan kita 

juga ga harus, ga 

sampe ngelupain 

ajaran-ajaran atau 

apapun ga kayak gitu 

banget to sebenernya. 

  

8.  Menurut kamu kan 

agama kamu 

melarang  

melakukan itu? 

kenapa si menurut 

kamu agamamu 

melarang 

melakukan itu? 

Kita kan udah pernah 

dikasih pelajaran. 

Waktu awal dulu 

masih kecil. Ya 

perilaku-perilaku 

contoh kayak itu apa 

namanya itu. ini soal 

itu to free sex to iya 
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kan? 

9.  Bukan free sex mas, 

motivasi melakukan 

hubungan seksual. 

Tadi pertanyaannya 

apa? Karena dosa 

gitu? 

  

10.  Ya ga tau ya 

terserah kamu? 

Kenapa ajaran 

didalam agama kamu 

melarang melakukan 

itu? kalau ga melarang 

mungkin ya semua 

orang melakukan 

kayak gitu. 

Yaya..kalau mungkin 

ga ada ajaran agama 

yang melarang kayak 

gitu ya semua orang 

melakukan hal kayak 

gitu. 

  

11.  Kenapa menurut 

kamu kayak 

gitu?maksudnya 

kenapa mereka bisa 

kayak gitu? 

Itu kan tergantung dari 

kita sendiri. bener 

kan? 

  

12.  Apanya yang Ya dalam sifat kita   
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tergantung dari kita 

sendiri? dalam hal 

apa yang menurut 

kamu tergantung 

dari diri kita 

sendiri? 

lah! 

13.  Sifat? Contohnya? Ya mungkin 

ngelakuin hal kayak 

gitu. Hubungan seks 

dengan  belum nikah. 

Iya kan? Bener kan? 

Itu contoh kecillah 

gitu wae.  

  

14.  Oh.. kalau kamu 

ngelakuin hal itu 

karena ada rasa 

ingin tahu kan? 

Pasti!   

15.  Rasa ingin tahu 

tentang hal apa ig? 

Rasa ingin tahu 

tentang ya itu. 

ngelakuin hal seks 

itu. apa to enaknya. 

Terus gimana to 

rasanya. Ternyata yo 
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emang enak. 

16.  Hihi…terus rasa 

ingin tahu itu 

muncul dari mana? 

Apa?   

17.  Rasa ingin tahu itu 

muncul darimana? 

Rasa ingin tahu itu 

muncul satu dari ya 

waktu liat video apa 

cerita-cerita dari 

temen. Ya segitu-gitu 

ajalah ga ada yang 

lain. 

  

18.  Ok..kalau dari diri 

kamu sendiri? 

Gimana?!   

19.  Kalau dari diri 

kamu sendiri ada 

ga? 

Ya.. ada si?   

20.  Terus setelah kamu 

melakukan itu 

perasaan kamu 

gimana? 

Biasa aja.   

21.  Biasa aja? He’em   

22.  Setelah rasa ingin 

tahu itu muncul 

Ya ga lah.   
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menurut kamu itu 

merupakan suatu 

hal/kebutuhan yang 

harus  kamu 

penuhin atau ga? 

23.  Kenapa? Ya kan itu kan, bikin 

dosa. Satu bikin dosa 

mosok kita dosa kok 

diterus-teruskan kita 

lakuin to, ya ga 

mungkinlah. Beda 

kalau udah nikah. 

Beda lo kalau udah 

nikah. Soale kan 

karuan ne kan..  

  

24.  Terus tadi kamu 

bilang dosa, tapikan 

kenapa tetep kamu 

lakuin? 

Ya itu. rasa ingin. 

Setelah. Yo gimana yo  

pengen aja ngelakuin 

kayak gitu. Satu yo 

ketagihan lah. 

Mungkin itu. 

  

25.  Ketagihan sama hal 

apa? 

Hubungan seks.   
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26.  Tadi kamu bilang 

ketagihan to? 

Ha’a.   

27.  Maksud aku yang 

pertama kali bikin 

kamu melakukan 

hubungan seks? 

Pertama kali 

melakukan hubungan 

seks ya gara-gara aku 

nonton film itu, video, 

sama cerita dari 

temen-temen. 

Makanya aku pengen 

ngerasain. Gimana to 

rasane apa enak. 

Pertamanya gitu. Tapi 

setelah lama-lama gitu 

kamu tau sendiri kan 

ajaran agama 

melarangkan, dosa 

juga kan makane 

Cuma itu-itu tok jadi 

ga . 

  

28.  Kalau melakukan 

itu dosa kenapa 

kamu memutuskan 

untuk melakukan 

Makanya, gimana lo. 

Setelah aku 

merasakan hal itu 

makane udah cukup 
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hal itu?  ya ga tak terusin lagi.  

Tau kan maksudnya. 

29.  Ya itu kan setelah-

setelahnya…makus

d aku yang pertama 

kali? 

Ya aku juga ga 

munafik ya namanya 

juga punya rasa 

pengen tahu. 

  

30.  Bearti rasa ingin 

tahumu itu perlu 

disalurkan gitu? 

Ya kenapa ga.   

31.  Makanya kamu 

melakukan hal itu? 

Ya mungkin emang 

aku lagi pengen aja 

mungkin ya. Makane 

ngelakuin hal kayak 

gitu 

  

32.  Terus setelah 

perasaan itu 

tersalurkan apa 

kamu maksudnya 

setelah beberapa 

waktu kamu 

memendam rasa 

ingin tahu tentang 

hal itu perasaanmu 

Engga. Biasa-biasa 

aja. Ga ada apanya, ga 

ada sensasi apapun. 

Yo cumak rasa napsu, 

napsu, and napsu tok 

gitu. 
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gimana? Ehm,, 

33.  Ehm..terus 

tujuannya kamu 

ngelakuin itu apa 

si? 

Kalau tujuan emang 

ga ada. Cuma balek 

lagi,Cuma pengen 

tahu rasanya kayak 

gitu tu gimana. Kalau 

tujuan aku emang ga 

ada tujuan 

apapun,mungkin 

sepintas aku pengen 

ngerasain hal kaya 

gitu pie  to rasane 

ngelakuin hal kayak 

gitu. Pie to. Pie to. 

Makane aku ngelakuin 

hal kayak gitu tu. 

Cuman itu ga ada 

yang lainnya. 

  

34.  Waktu kamu 

ngelakuin itu kamu 

sadar ga? 

Sadar. Kalau ga sadar 

yo kebablasan 

mungkin ya.. 

  

35.  Ada ga si kayak 

kamu merasa ada 

Ga ada paksaan.   
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paksaan kayak gitu? 

36.  Itu emang pure dari 

diri kamu sendiri? 

He’em. (batuk)   

37.  Menurut kamu 

karena ada rasa 

ingin tahu itu kamu 

sampe 

melakukannya 

mencoba menurut 

kamu apakah 

mencoba 

merupakan sesuatu 

hal yang harus 

dilakukan? 

Ga juga si ya. Itu tu 

tergantung orangnya 

juga si ya. Ga 

semuanya mencoba. 

  

38.  Kalau menurut 

kamu sendiri,perlu 

ga?  

Engga!   

39.  Terus kenapa  kamu 

lakuin? 

Ya itu balek lagi. Aku 

pengen aja ngerasa 

kayak gitu. Ngerasain 

itu kan ga hampir 

sering banget aku 

rasain to. Ya udah gitu 
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tok. 

40.  Ga. Aku tanyanya 

kamu ngelakuin itu 

buat Menuhin rasa 

ingin tahumu itu 

sampe melakukan 

itu tu berarti itu 

sesuatu hal ya 

harus.. 

Harus  dilakuin.   

41.  Menurut kamu lo 

aku ga tanya orang 

lain. 

Menurut aku sendiri 

emang aku punya rasa 

kayak gitu ya aku ga 

munafik,emang harus. 

Waktu itu! 

  

42.  Waktu kamu 

nonton video itu 

apa si yang timbul? 

Yang kamu rasain 

waktu kamu nonton 

video sambil 

membayangkan-

bayangkan? 

Jujur ya kalau aku tu 

nonton video itu biasa 

aja si. 

  

43.  Terus? Terus ya aku malah   
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bosen nonton video 

kayak gitu. Mending 

aku tu malah baca hal-

hal yang berbau kayak 

gitu malah sensasinya 

beda.  

44.  Terus? Ya udah. Aku dulu 

pernah baca. 

Alamatnya lupa 

dihape tentang ya 

tentang itu seks-seks 

itu kan. Mending aku 

itu lebih enak baca 

daripada nonton video 

Cuma gitu-gitu doang. 

Maka dari itu aku 

pengen hasratku 

ngelakuin hal kayak 

gitu. 

  

45.  Apa. Maksudnya 

kamu mulai 

membayang-

bayangkan. Apa 

Bayangin aku jadi. 

(ketawa). 

Bayangin aku kayak 

gitu. 

  



126	  
	  

yang kamu 

bayangin?  

46.  Bearti kamu 

ngelakuin itu 

motivasinya karena  

adanya rasa ingin 

tahu gitu?  

He’em.   

47.  Terus aku mau 

tanya, komunikasi 

kamu sama mamah 

gimana? 

Baik!    

48.  Baik yang gimana? Ya sering 

komunikasi, sering 

ngobrol, sering 

sharing-sharing. 

Masih ngobrol sama 

mamah. 

B1 Subyek sering 

berkomunikasi 

dengan 

orangtuanya. 

49.  Apa sih yang kamu 

obrolin sama 

mamah? 

Kerjaan. Masa 

depan. Sama ya itu 

sekarang masih 

fokus sama masa 

depan, kerjaan. 

Pacar si belom. Ya 

B1 Komunikasi 

subyek dengan 

orangtuanya 

menbicarakan 

mengenai masa 

depan subyek 
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mungkin keluarga 

satu. Soal adek 

gimana sekolahnya. 

Udah gitu doang. 

dan keluarga. 

50.  Ada ga si selain 

karena rasa ingin 

tahu itu ada hal-hal 

lain ga yang kayak 

mendorong kamu 

atau mengarahkan 

kamu kayak gitu? 

Ga ada. Mungkin 

cerita teman-teman 

tok si “aku bar 

ngene lo enak” 

kebanyakan si 

curhat-curhat teman 

sama ya itu tadi baca 

artikel-artikel tentang  

seks sama nonton 

video. Yang 

mendorong hasrat aku 

pengen ngelakuin hal 

kayak gitu. Ga ada 

yang lain.  

B2 Teman-teman 

subyek sering 

bercerita kepada 

subyek telah 

melakukan 

hubungan 

seksual. 

51.  Ada ga kayak 

timbul perasaan 

kamu udah 

puas,lega setelah 

melakukan hal 

Yang ada biasa aja si. 

Oh ternyata kayak gini 

to.  Satu kan dulu 

pertama kali kan enak 

ya puas ,dipuasin. 
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kayak gitu? Kayak 

kamu udah bisa 

ngelakuin hal gitu? 

52.  Terus? Ya ga munafik si.   

53.  Kamu itu ngelakuin 

itu di rumah kan? 

Kok bisa sampe 

kamu ngelakuin hal 

itu di rumah tu apa 

di rumah ga ada 

orang? 

Ya satu itu emang di 

rumah lagi kosong 

kan, sepi. Ya aku, aku 

ngelakuin kayak gitu.  

  

54.  Apa yang membuat 

kamu memutuskan 

untuk ngelakuin itu 

di rumah? 

Ya daripada di luar 

rumah. 

  

55.  Kenapa? Hotel, bayar. Ya 

enakan di rumah 

gratis. 

  

56.  Emang ga takut 

ketahuan orangtua? 

Tetangga? 

Ya semaksimal 

mungkin kita tahu 

keadaan rumah tu 

gimana, kalau 

memungkinkan 
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ngelakuin itu ya. Ini 

ga mbok flashback to? 

Cukup to? 
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Wawancara Subyek 2 

Nama  : A 

Usia  : 22 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status  : Belum Menikah 

Pekerjaan  : Mahasiswa  

No Pertanyaan Jawaban Kode keterangan 

1. Makasi ya sudah 

bersedia mau 

diwawancariin 

Iya sama-sama.   

2. Ehm,, kalau boleh tahu 

masnya usianya 

berapa? 

22 tahun.   

3. Kalau boleh tahu 

kuliah dimana 

angkatan berapa? 

Angkatan 2008   

4. Kalau boleh tahu 

kuliahnya sampai 

sekarang masih? 

Masih, ya lagi skripsi 

aja si ya. 

  

5. Lancar? Insyaallah   

6. Kenapa milih 

ngelanjutin kuliah? 

Ya memang dari 

awalnya mau 

A3 Subyek 

melanjutkan 
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kuliahnya. Stepnya ya 

mau kuliah terus 

nerusin kerja gitu. 

kuliah untuk 

mencari 

pekerjaan. 

7. Agamanya apa? Islam   

8. Termasuk orang yang 

rajin ibadahnya? 

Ya masih 60% lah.   

9. 60% maksudnya 

gimana? 

Rajin ga rajin.   

10. Kalau menurut agama 

islam boleh ga si 

melakukan hubungan 

seksual sebelum 

menikah? 

Engga. Kalau menurut 

saya sendiri boleh. 

A4 Subyek tahu 

apabila 

melakukan 

hubungan 

seksual 

sebelum 

menikah itu 

berdosa. 

11. Dari keluarga pernah 

ga mengajarkan atau 

menanamkan nilai-

nilai agama? 

Dulu waktu kecil.   

12. Dulu waktu kecil 

contohnya apa? 

Ya mengajarkan solat 

lima waktu, puasa. 

A4 Orangtua 

mengajarkan 

agama pada 
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subyek. 

13. Sory ni 

sebelumnya,masny 

udah melakukan ML? 

Udah.   

14. Kalau boleh tahu 

pertama kali umur 

berapa? 

Tahun kemarin.   

15. Setelah masnya ML 

sampai sekarang masih 

ibadah? 

Iya, masih   

16. Melakukan ML itu 

sama siapa? 

Sama pacar.   

17. Apa si yang bikin 

kamu pertama kali 

terdorong ngelakuin 

itu? 

Ya pertamanya buat 

serius ya. Serius 

otomatis terkait. 

  

18. O..naluri?naluri yang 

kayak gimana? 

Semua cowok pasti 

ada something yang 

kayak gitu kan ya. Ya 

kita kan ngelakuin ini 

bukannya apa, kalau ga 

dikasih ya kita ga 

maksa. 

A1 Subyek 

merasa ada 

dorongan 

biologis 

untuk 

melakukan 

hubungan 
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seksual. 

19. Ehm motivasi kamu 

pertama kali ngelakuin 

itu karna emang 

pengen serius gitu 

sama pacar kamu? 

Iya.   

20. Kalau boleh tahu nih, 

ngelakuinnya itu 

dimana? 

Di rumah.   

21. Kenapa kamu memilih 

melakukannya di 

rumah? 

Menurutku ya kalau di 

rumah sendiri rasanya 

lebih rileks dan 

nyaman. 

  

22. Ada ga si orangtua 

atau keluarga gitu 

yang tahu? 

Engga ada.   

23. Tahu kegiatan 

melakukan hubungan  

seksual itu dapet 

infonya darimana? 

Ya dari infonya 

banyak kan. Dari 

internet bisa,dari 

buku bisa,ya temen 

sekedar wacana 

ajalah. 

A5 Subyek 

mendapat 

pengalaman 

seksual dari 

berbagai 

sumber. 

24. Pernah ga kayak ada Engga.   
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temen gitu sebelum 

kamu melakukan itu 

kayak mendorong atau 

mengajak-ngajak 

kamu? 

25. Kalau dari keluarga 

sendiri gitu ada ga 

yang kakak atau adik 

kamu gitu yang kamu 

tahu mungkin udah 

melakukan itu? 

Engga.   

26. Kalau kamu sendiri 

sama orangtua gimana 

hubungannya? 

Ya baik si.. ya wajar 

gitu. 

  

27. Kalau boleh tahu 

pekerjaan/kesibukan 

orangtua kamu apa? 

Ibu di rumahnya 

soalnya sakit. Kalau 

bapakku udah 

meninggal. Kakakku 

sendiri sih kerjaannya 

dokter. 

  

28. Komunikasi? Lancar.   

29. Sebelumnya pernah ga 

orangtua ngasih info 

Kalau infonya si 

kemungkinan engga 

B1 Subyek 

tidak 
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tentang pengetahuan 

seksual? 

ya,ya mungkin 

menurut mereka udah 

pada gede ya jadi ga 

perlu dikasih tahu. 

mendapat 

pendidikan 

seks dari 

keluarga. 

30. Waktu kecilnya gitu? Engga.   

31. Jadi bener-bener ga 

ada info tentang itu? 

Engga,dari orangtua 

engga.Cuma dari info-

info ya cari sendiri. ya 

kayak dari temen-

temen gitu aja. 

 

A6 

 

Subyek 

mencari 

informasi 

sendiri 

mengenai 

seksualitas. 

32. Sebelumnya tahu ga si 

dampak dari kamu 

melakukan ML diluar 

nikah? 

Dampak dari segi apa?   

33. Ya mungkin dari segi 

positif negatifnya… 

Tahulah. Dari agama 

otomatis ga bolehlah 

ya. Cuma kalau dari sisi 

bahaya itu lah ya masih 

bisa mungkin 

diantisipasi lah ya. Ya 

kayak sekarang gitu 

 

 

 

 

 

 

A6 

Menurut 

subyek 

dampak dari 

melakukan 

hubungan 

seksual 

adalah hamil 
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banya yang jual 

pencegah biar ga 

hamil gitu lah 

ya.Kayak mungkin 

kasarannya hamil 

gitulah ya bisa 

diantisipasi sendiri 

gitu lah ya. 

dan didapat 

dihindari. 

34. Jadi ga ada pengaruh 

kamu buat ngelakuin 

ML 

Ya kalau…ya kalau 

saya si sifatnya ga 

memaksa ya. Kalau 

yang namanya cowok 

ya pastinya mau. Kalau 

ga dikasih ya udah. 

Gitu kasarannya gitu. 

  

35. Dari lingkungan 

sekitar kamu sendiri 

gitu ada ga yang kamu 

tahu udah pernah 

ngelakuin ML? 

Kalau lingkungan 

belum tahu, kalau 

saudara mungkin tahu. 

  

36. Dari lingkungan kamu 

sendiri ada yang 

mendorong buat 

Engga.   
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ngelakuin ML? 

37. Jadi emang datangnya 

dari kamu sendiri? 

Ha’a dari aku sendiri.   

38. Oya,sebelum 

ngelakuin ML gitu 

pernah ga melakukan 

aktivitas seksual yang 

lain? 

Maksudnya? Ga sama 

pasangan lain gitu?  

  

39. ee..engga. maksudny 

sebelum kamu 

melakukan 

ML,sebelumnya 

pernah ga melakukan 

aktivitas seksual yang 

lain? 

Belum.   

40. Ehm, kalau dari 

keluarga lagi nih. 

Menurut 

kamu,keluarga kamu 

termasuk orang yang 

terbuka atau tertutup 

gitu kalau sama hal-hal 

yang berbau seks? 

Tertutup. Iya.    
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41. Kamu sendiri ga tanya 

sama mereka,apa 

iseng-iseng? 

Engga pernah.   

42. Karena menurut kamu 

mereka tertutup jadi 

kamu ga pernah tanya 

sama mereka gitu? 

Iya. Dan ya mungkin 

mereka mikirnya udah 

gede tahu lah. Batas-

batasnya udah tahu. 

  

43. Kamu sendiri punya 

saudara? 

Punya.   

44. Kakak atau adik? Kakak.   

45. Kakak pun kayak ga 

pernah ngasi 

wejengan?nasihat? 

Engga.   

46. Ehm,mungkin sekian 

dulu wawancara kita 

hari ini. kalau 

misalkan aku nanti 

masih kurang-kurang 

kalian mau aku 

wawancara lagi? 

Makasi ya 

sebelumnya. 

Iya kalau buat 

penelitian aku si 

gapapa. Ntar kabar-

kabar aja. 
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Wawancara Kedua Subyek 2  

No Pertanyaan Jawaban Kode keterangan 

1. Mas aku mau lanjutin 

wawancara yang 

kemarin ya.langsung 

aja ni. 

He’em   

2. E..kemarin kan aku 

tanya masnya itu rajin 

beribadah,tapi 

masnya jawab Cuma 

60% gitu kan ya? 

Terus yang 60% itu 

katanya rajin ga rajin. 

Rajin ga rajin tu 

dalam pengertian 

yang kayak gimana to 

mas? 

Rajin ga rajin ibadah?   

3. He’e Tergantung mood mba. 

(hehehe) . 

  

4. Tergantung mood? 

Jadi..? 

Pas mood sholat ya 

sholat. 

  

5. Tapi maksudnya..ehm Engga. Kalau moodnya A4 Subyek 
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tergantung mood itu 

apakah bisa sehari 

sholat 5 waktu atau? 

enak ya sholat. Tapi 

biasanya kalau kalau 

kalau kalau  gak mood 

ya ga sholat. Kalau pas 

mood mba. 

melakukan 

sholat jika 

sedang mood. 

6. Ehm..kalau pas ga 

mood, ga sholat sama 

sekali? 

Hehhe… malah jadi 

main sama boy 

  

7. Terus kan menuruut 

agama islam kan ga 

boleh to melakukan 

itu.. 

He’em…   

8. Kenapa to menurut 

agama kamu ga boleh 

melakukan hal itu? 

Gimana mba?   

9. Kenapa to agama 

kamu melarang kamu 

melakukan hal itu? 

Hem.. pasti ya ga boleh. 

He’em Terus?  

  

10. Ya itu maksudnya 

kenapa? 

Kok sudah dilarang 

masih dilakuin? 

Kasarannya gitu mba? 

  

11. Iya.. (diam lama)… kalau 

ngelakuin hal kayak gitu 
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tu ya mikirnya ga sampe 

yang yang ngelakuin hal 

gitu ya ga sampai 

terbesit ke agama ya 

mba.  

12. Ya.. (hahaha)   

13. Jadi kayak 

lakuin,lakuin aja 

gitu? 

Ho’oh    

14. Kenapa si menurut 

kamu tu boleh 

melakukan hal itu? 

Kalau aku?   

15. Hem (diam) sebetulnya gini 

mba. Ya.. aku si kalau 

dulu. Aku dulunya ya 

kalau pemikirannya ya 

mba yang positif terus 

karena perngaruh 

pergaulan jadi gini. Ya 

aku si niatnya kalau 

kamu kayak gini 

kasarannya gini. Cewek 

itu ga seratus persen 

 

 

B2 

 

 

Subyek 

terpengaruh 

oleh pergaulan 

subyek dengan 

teman-teman 

kuliahnya. 
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pure bersih kasarannya 

gitu mba. Jadi ya ga 

kasarannya memancing 

diair yang keruh. Kalau 

kamu pas dapet yang 

baek ya baek. Kalau pas 

kamu dapet yang nganu 

ya belum tentu covernya 

baek dalemnya juga 

baek. 

16. He’em Heem. Itu semua 

tergantung kok. Jadi 

yang baik pun itu-

kasarannya gini 

mba,dispeak. Hehehe 

kasarannya. Yang 

tadinya ga mau ya mau 

pas diajakin gitu ya pasti 

mau kan sama aja 

bohong kan mba. Ya 

terus kan aku mikirnya, 

berarti kalau semua 

cewek pasti bersih aku 
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ya goblok gitu kan? 

17. He’em Ya terus ya makanya 

terus akuya niatnya 

iseng-iseng ya mba. Ya 

terus ya kebetulan dapet 

yang baik ini ya. Terus 

ya terus ya ya niatnya si 

gini kalau dapet yang 

baek yang tak pertahanin 

kalau dapet yang engga 

ya jalanin aja. Pikiranku 

si gitu.  

Kalau yang dulu 

persepsinya aku kan 

masih baek semua terus 

ya makanya aku dibilang 

muna yang lain dan ini 

ini.  

  

18. Iya.. Ya terus ini ada juga 

pergaulan di kampus. 

Ya mungkin juga 

mungkin pergaulannya 

ya mungkin sama kan. 

B2 Subyek 

melakukan 

hubungan 

seksual juga 

karena 
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Sama terus ya 

temen,adalah temen 

yang katanya ‘’Aku 

bisa… apa namanya 

ngelunekin yang 

kekeuh tadinya kekeuh 

ga mau ya akhirnya 

bisa” ternyata tak 

survey, tak tanyain ya 

ya ya ceweknya kan 

emang bener. Haduh. 

Ya udah berarti kan 

selama ini kan pemikiran 

aku salah kan. Kayak 

gitu aja. Muter-muter 

mba ya? (hehehe) 

terpengaruh 

oleh teman-

temannya yang 

bercerita 

bahwa 

temannya 

mampu 

melakukan 

hubungan 

seksual dengan 

cewek yang 

terlihat baik. 

19. Ga si… em sek. 

Kalau aku puter lagi 

yang kemaren nih. 

Kemaren kan kamu 

bilangnya kalau kamu 

ngelakuin itu supaya 

kalian serius, terikat?  

Haa.. nha itu kan   
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20. Terus tapi,ehm 

kok…(belum selesai 

bertanya) 

Untungnya kan masih 

dapet yang bener-bener 

bagus lah kasarannya to 

mba. Ya makanya kan 

persepsi aku buat 

pertahanin ternyata itu 

ga salah juga. Terus 

ternyata ada jalan lain 

kalau ga dapet itu ya 

jalanin aja  

  

21. Bearti itu karena. 

Sory ni aku balik lagi 

ya  

hem   

22. Awalnya itu yang 

mendorong kamu 

karena kamu iseng-

iseng atau emang 

karena menurut kamu 

dia perempuan yang 

menurut kamu baek 

akhirnya kamu 

memutuskan untuk 

berbuat biar kamu 

Kalau pertamanya buat 

iseng-iseng mba .pasti.  

Cuma prinsip yang 

pertama kan itu kalau 

yang serius ya seriusin 

kalau ga ya jalanin aja.  
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serius atau gimana? 

23. Heem.iseng-iseng tu 

kayak kamu Cuma 

ngajak-ngajak aja 

atau kayak ehm 

gimana ya  

Bener-bener butuh 

kayak gitu? 

  

24. He’e. nha iseng-iseng 

yang kamu maksud tu 

yang kayak gimana? 

Ya tergantung juga si 

mba. Kalau iseng-iseng 

pas bener-bener butuh ya 

bisa aja. Kalau iseng-

iseng Cuma mau doang 

ya bisa aja si (sambil 

tertawa) 

  

25. Kalau awalnya ?  Awal pertama kali? 

Butuh. 

A1 Kebutuhan 

alasan subyek 

melakukan 

hubungan 

seksual. 

26. Butuh. Eehm…bearti 

kalau aku boleh 

bilang karena kamu 

merasa ada kebutuhan 

kamu mencoba tanya 

Heem….he’em    
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sama pacarmu dan 

dia bersedia akhirnya 

terjadi?  

27. Apa si yang bikin 

kamu yakin kalau 

hubungan kamu bakal 

serius kalau setelah 

kalian melakukan hal 

itu? 

Kalau pertama itu balik 

lagi mba, tapi kan niat 

semua itu tergantung 

lagi mba. Kalau niat aku 

jalanin ya santai kalau 

niatnya bener-bener buat 

serius ya serius. Semua 

kan ga ada yang tau kan 

mba. Maka ya serius tapi 

dijalanin beda sama 

yang dijalanin tapi ga 

serius.  

  

28. Ehm…berarti kamu 

ngelakuin ml sama 

pacarmu yang ini atau 

sebelumnya udah 

pernah? 

Ya ini berhubungan 

rinanya ga ada ya, 

sebelumnya udah 

pernah.  

  

29. Sebelumnya udah 

pernah? (heehehe) 

Udah pernah. Cuma pas 

kebetulan dapet yang itu 

dijalanin aja.dijalanin aja 
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tapi ga serius. 

30. Tapi gini aja deh aku 

tanyanya gini  

Pertama kali ya?   

31. E..e.. pertama kalinya 

diluar itu semua 

dengan pacarmu yang 

sekarang yang bikin 

kamu melakukan itu 

tu kenapa? 

Kebutuhan aja.   

32. Kebutuhan dalam hal 

apa? 

Ya..penyaluran mba.   

33. Penyaluran? Apa? 

Jelasin aja aku 

gapapa. 

Ya penyaluran hasrat. A1 Hasrat seksual 

merupakan 

dorongan 

untuk 

melakukan 

hubungan 

seksual. 

34. ee.. itu kamu 

ngelakuin itu sama 

siapa? 

Yang pertama kali? 

Mantan. 

  

35. Pacar statusnya? Saat itu beda mba.   

36. e..tadi kan kamu Naluri mba. Pasti ya dari   
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bilang karena ada 

hasrat, kebutuhan. itu 

tu muncul darimana 

sih? 

diri sendiri.  

37. Ga ada maksudnya 

apa kamu abis liat 

video atau apa? 

Engga. Dari aku sendiri 

mba. Kalau liat yang 

gitu-gitu aku ga ada rasa 

ingin mba. Ya jadinya ya 

itu mba konsepnya itu 

daridulu tu sama itu,tapi 

kalau sama si X itu 

jatuhnya kesimpulannya 

kan dijalani aja kalau 

yang ini dijalanin tapi 

diseriusin 

  

38. Kan ee yang namanya 

hasrat itu muncul 

pasti karena ada 

rangsangan. 

Naluri mba,itu otomatis 

kan 

  

39. Ya maksudnya..naluri 

kamu itu muncul.. 

Tiba-tiba   

40. Tiba-tiba karna apa? Ya tiba-tiba muncul aja   

41. Tiba-tiba muncul Bisa aja. He’e   
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maksudnya?ya ga 

mungkin donk kamu 

lagi nonton tv kayak 

gini tiba-tiba  

42. ee…sebelum kamu 

melakukan itu sama 

pacar kamu 

Yang mana   

43. Si X,yang awal 

pertama kali 

Si X   

44. ee.. itu pernah ga 

kayak melakukan 

kegiatan seksual yang 

lain?aktivitas seksual 

kayak pegangan 

tangan, ciuman, 

saling memeluk satu 

sama lain? 

Sering. A5 Subyek sering 

melakukan 

aktivitas 

seksual. 

45. ee.. itu bisa ga jadi 

salah satu faktor 

nalurimu muncul 

gitu? 

Bisa. Dan pasti tiap hari 

ketemu mba. 

  

46. Oh tiap hari kalian 

ketemu? Tiap hari 

Iya. Iya    
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kalian ketemu terus 

nalurimu muncul saat 

kamu melihat dia 

kah? 

47. Akhirnya kamu 

meminta itu? 

(angguk-angguk).   

48. Hem… Sebenarnya kan tadi kan 

masa nonton tv bisa. 

Tiap hari ketemu. 

  

49. Hem..tiap hari 

ketemu. Aku masih 

agak bingung ni 

bearti nalurimu itu 

muncul tu karena 

kamu liat pacarmu 

dan kamu berpacaran 

Iya.   

50. Atau kayak lagi 

santai-santai terus 

nalurimu tu muncul 

gitu? 

Iya bisa dua-duanya.   

51. Oh bisa dua-duanya? Bisa kayak pas lagi 

santai gini terus dia 

dating kan sama aja 
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mba. 

52. Bearti naluri itu 

muncul kalian 

langsung melakukan 

itu? 

Ya engga. Ya akhirnya 

si iya. Sebelumnya kan.. 

ya.. 

  

53. Diawali dengan 

aktivitas-aktivitas? 

Ee he’e   

54. Pertamanya cewekmu 

mau? Apa yang kamu 

bilang ke cewekmu 

ketika biar dia 

Minta gitu?   

55. Ee he’e Awalnya si ga langsung 

mau. Tapi semua ya 

tergantung pinter-

pinternya kita lah mba. 

  

56. Maksudnya? Ya mencairkan suasana.   

57. Maksudnya? Yang jadi ga mau jadi 

mau. 

  

58. Apa yang kamu 

lakuin biar dia yang 

ga mau jadi mau? 

Ee itu teknik mba.   

59. Hehehe…  Ya kalau yang itu proses 

lah. Proses tapi kan 
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caranya beda-beda mba. 

60. Hehehe.. Hehehee   

61. Kamu ungkapin 

secara verbal atau 

kamu dengan sentuh-

sentuhan atau 

gimana? 

Kombinasi.   

62. Ow..  Ya kayak pepatah jawa 

itu kan “jinak-jinak 

merpati”. Kalau ayam 

aku kan juga sering 

maenan ayam kan mba. 

Ayam itu kalau digini 

(menggerak-gerakan 

jari) pasti ngejar.dianya 

pasti dateng, ngejar. 

  

63. Terus,maksudnya 

gimana? 

Ya itu ambil feelnya itu. 

feelnya itu kan yang 

susah kan. 

  

64. Feelnya kamu atau 

cewekmu? 

Yang ceweknya pasti. 

Kalau aku si mba 

langsung oke-oke ja 

mba. 

  



154	  
	  

65. Haha..pertama kali 

ee….kamu 

melakukan itu tu atas 

permintaan kamu 

sendiri atau 

pasangan? 

Aku sendiri.   

66. Aku sendiri? dalam 

posisi sadarkah? 

Ya pernah si, pernah 

dimancing.  

  

67. Kamu mancing 

pacarmu gitu? 

Hem….he’em.Pernah 

tak pancing nonton aku 

tinggal bentar lah. Kok 

tak liat ga ngaruh. 

  

68. Terus? Terus langsung proses 

eksekusi aja mba. Itu 

kan teori itu kan ternyata 

ga berhasil. Terus 

langsung action. 

  

69. Heeem…dimana si 

kamu melakukan itu 

dimana? 

Tempatnya?   

70. Iya (diam agak lama) 

pertama kali atau?? 

  

71. Iya  Vila.    
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72. Itu karena kemauan 

kalian berdua atau??? 

Ya tadinya 

si..(berdeham). 

Niatnya si jalan-jalan ya 

mba jalan-jalan terus aku 

pura-pura pusing kan 

istirahat ya. 

  

73. Itu tekniknya?haha Ya itu salah satu lah 

mba.hahaha. ya ee terus 

action.  

  

74. Em.. Kalau aku si sifatnya ga 

memaksa kok mba tapi 

ga maksa tapi usaha. 

Hehe 

  

75. Seandainya pun kalau 

kamu ga memaksa 

tapi usaha misalkan 

kalau hal itu ga 

dipenuhin apa yang 

kamu rasain? 

Ya udah biasa aja   

76. Heem Ya udah tapi  kan ya 

hasrat-hasrat itu lama-

lama ya akan 

menghilang melakukan 
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aktivitas apa. Terus 

besok lagi usaha lagi. 

Hehe (berdeham) 

77. Em…kemarin kamu 

bilang seandainya 

pun misalkan 

pasangan kamu hamil 

ada antisipasi-

antisipasi yang kalian 

lakukan  

Kalau aku tu… gini 

mba. Hamil atau ga 

hamil kan tergantung 

cowoknya kan. Semua 

yang mengendalikan 

kan cowoknya. Bisa di, 

ya kalau aku sampai 

hamil di luar nikah yang 

aku salahin cowoknya, 

goblok.  

Semua begitu kan yang 

ngendaliin cowok. Aku 

dari dulu sampai 

sekarang kalau gituan 

engga pernah make 

pengaman. 

 

A6 

Menurut 

subyek agar 

pasangannya 

tidak hamil 

dengan tidak 

mengeluarkan 

cairan sperma 

didalam. 

78. Terus? Ya udah   

79. Ga pernah make 

pengaman? 

Ga pernah ada yang 

hamil. 

  

80. Walaupun kamu Engga    
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keluarin di dalem? 

81. Oh kamu keluarin di 

luar?  

Em pastikan kayak itu 

kan. Semua yang 

mengendalikan kan 

cowoknya kan. Kalau 

sampai hamil yang aku 

salahin ya cowoknya. 

Goblok. 

  

82. Heem… (hening)   

83. Bearti kalau aku 

boleh bilang 

pasangan kamu ga 

hamil karena kamu ga 

ngeluarin itu di 

dalem? 

Iya sama ya 

sebenernya itu.sama 

bisa mengendalikan 

emosi. Kadang kan ya 

yang ga bisa 

dikendalikan kan 

emosi ya. Kalau emosi 

bisa dikontrol ya ga 

mungkin sampai 

terlanjurlah mba.sama 

keluar didalemlah apalah 

ga sampai. 

A2 Menurut 

subyek jika 

mampu 

mengendalikan 

emosi maka ia 

tidak akan 

kebablasan 

melakukan 

hubungan 

seksual dan 

membuat 

pacarnya 

hamil. 

84. Tadi kan kamu Iya.   
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bilang,kamu mulai 

berubah karena dari 

pergaulan? 

85. Emang..ee pergaulan 

kamu selama ini tu 

konteksnya kayak 

gimana si? 

Ya kadang kumpul 

laki-laki 

semaleman.pasti. yang 

dibahaskan ya muna 

juga ya mba yang 

dibahaskan pasti 

kearah situ juga kan 

mba. Ya udah 

B2 Subyek dan 

teman-

temannya 

sering 

bercerita 

mengenai 

aktifitas 

seksual 

mereka. 

86. Jadi dari situ kamu 

mulai terpengaruh-

terpengaruh? 

e…tapi. Bukan semua 

aku serap mba. jadi aku 

saring yang bener-bener 

penting. Jadi kalau 

sampai terlanjur tu 

ternyata gini. 

Antisipasinya ya, aku ga 

tau malah kalau sampai 

terlanjur gitu. Ya udah. 

Paling tanggung jawab 

aja. Aq ga tau. Cuma ya 
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yang aku tau jangan 

sampai didalem. Udah 

itu aja. Sampai sekarang. 

87. Bearti,saya balik lagi 

karena ada kebutuhan 

akhirnya terjadilah 

tindakan itu? 

Ya.   

88. Ehm…tujuannya 

kamu melakukan itu 

apa? 

Ya itu lagi mba. Balik ke 

itu lagi. 

  

89. Karena penyaluran 

itu? 

Betul. Sama dua-duanya 

atau?? 

Kalau penyaluran itu kan 

ya…sebagai apa ya mba 

ya… sebagai 

aksesoris.tapi kan 

intinya ya itu kalau 

pacaran aku maunya 

bener-bener perfect. 

  

90. Maksudnya perfect? Ya..tanpa,tanpa lancet 

lah. 

  

91. Hah? Tanpa lecet.    

92. Maksudnya perfect Masih virgin. (setengah   
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tanpa lecet? berbisik) 

93. Oh..kamu maunya 

punya pacar yang 

masih itu? 

Ha’a   

94. Terus? Dapet yang terakhir.   

95. Em…. Apa. Kemarin 

kamu bilang kalau 

kamu ga 

mendapatkan itu dari 

keluarga,orangtua? 

he’eh bener. Itu bener 

nek itu. 

  

96. Kenapa si menurut 

kamu sendiri, kenapa 

orangtua ga ee kayak 

ga mengajarkan itu ke 

kamu. Untuk sekadar 

memberikan 

informasi mengenai 

hal-hal yang 

berhubungan dengan 

itu? 

Mungkin karena..bisa 

jadi udah gede pasti 

tau. Atau mungkin 

karena orangtua aku 

mungkin malu 

ya..hihihi 

A6 Orang tua 

subyek malu 

bila membahas 

tentang seks. 

97. Malu? Malu buat ngasih 

penjelasan yang gitu-

gitu.  Ya suka ga waktu 

  



161	  
	  

juga,sibuk lah mungkin. 

98. Em…  Paling ya ngasih taunya 

kalau ya ada nonton tv 

lagi ditayangin gitu-

gitu hamil luar nikah 

“dam kamu jangan 

kayak gitu”. 

B1 Orang tua  

mengingatkan 

subyek untuk 

tidak 

melakukan 

hubungan 

seksual. 

99. Kayak nasehat-

nasehat gitu? 

Ya   

100. Terus kan kamu 

bilang karna kamu ga 

dapet info dari 

orangtua akhirnya 

kamu mencari info 

sendiri? 

Hem..    

101. e.. pada saat kapan 

kamu mulai mencari 

info itu sendiri? 

Pada saat kapan info itu 

didapetkan lupa mba. 

Tiba-tiba ngalir aja. 

  

102. E,,itu kuliah atau 

masih SMP/SMA? 

Kalau masih monyet-

monyetan itu kan SMP, 

ya sama info-info gitu 

kan udah tau pas SMP. 
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Tapi kan tapi belum ya 

itu-itu. kalau yang 

bener-bener,kuliah. 

103. Apa yang bikin kamu 

tertarik buat kayak 

mencari tahu tentang 

hal-hal kayak gitu? 

Jadi..gimana ya. Kalau 

kalau jadi saudara itu,ya 

bukan saudara ya. Ya 

ngebayangin aja si mba 

kalau aku ga tau tentang 

gitu kan. Misalnya 

kasarannya pas aku 

merid ga tau gitu-gitu 

terus 

gimana.hehehe…sama-

sama pada bingung. Ga 

tau mau ngapain. 

Hehe…ya kan?sama-

sama masih kosong.ya 

udah. Konyol.hehehe 

  

104. Hehe… ada ga 

anggota keluarga 

kamu kayak yang tau 

kamu udah pernah 

melakukan itu? 

Ada.   
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105. Engga ada? Ada.   

106. Siapa? Keluarga atau saudara.   

107. Lha? Keluarga? kalau 

keluarga ga tau. 

  

108. Keluarga inti ga tau? Keluarga inti ga tau, 

kalau saudara cowok kan 

tau. 

  

109. Saudara sepupu? Curhat-curhat. Saudara 

sepupuku juga 

sama.ehhe…sharing.  

 

  

110. (hening) Sampai sekarang pun 

sebetulnya aku masih 

ingin Menuhin 

hasratku. ada hasrat 

untuk itupun si. 

A1 Subyek 

memiliki 

keinginan 

untuk 

melakukan 

hubungan 

seksual dengan 

orang lain. 

111. Maskdunya? Masih ya masih.,,masih 

ingin bermain diluar gitu 

lo mba. 

  

112. Selingkuh gitu? Selingkuhnya si engga   
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mba. 

113. Kamu nyoba sama 

perempuan lain? 

Ya itu. Cuma aku mikir 

lagi, pasti ya..e.. pinter-

pinternya 

ngeredam.rasanya gitu, 

diredam terus….. 

  

114. Kenapa kamu ada 

keinginan buat 

ngelakuin sama 

perempuan lain? 

(diam) kalau 

motivasinya sig a ada ya. 

Cuma ya udah pengen 

aja. 

  

115. Ya maksudnya 

kenapa si? 

Kasarannya, mungkin 

gini mba kasarannya. 

Yang udah merid pun 

bisa. Ya mungkin itu 

udah naluri mungkin ya 

mba ya. Aku juga 

kurang tau si. Kalau 

motivasinya si ga ada. 

Naluri pasti ada tapi 

tergantung kita 

meredamnya.  

  

116. e.. tunggu. Apa kamu 

ga puas sama 

Kalau masalah puas ga 

puas si puas. Keinginan 
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pasanganmu? Atau 

kamu kayak.. 

aja . 

117. Kadang kamu lihat 

cewek lain napsu 

gitu?tapi ga sampai 

kejadian? 

Belum sampai.   

118. Kan…kamu 

melakukan itu kan 

dari diri kamu sendiri 

kan ya. Ada ga si 

kayak ada hal-hal dari 

luar atau kayak apa 

ya. Atau kamu 

merasa perlu kayak 

eksistensi diri atau..? 

Suapay diakui gitu?    

119. Ya.. Kalau aku si. Kalau 

kayak masalah kayak 

gitu ga perlu dishare 

kan. Itu kayak masalah  

pribadi ya. Kadang tu 

cover ya bisa menipu ya. 

Keliatannya gini ga 

taunya. Covernya.  
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120. Heem Ya luar ya gitu kan 

merajalel pun bisa. 

  

121. Jadi karena emang 

kamu merasa 

kemauanmu sendiri 

gitu? 

Iya mba.    

122. Em… kemaren kamu 

bilang komunikasi 

kamu sama keluarga 

kamu lancar. 

Em..komunikasi yang 

menurut kamu lancar 

tu yang kayak 

gimana? 

Ya kalau yang ketemu 

gitu. Ketemu nanya. Ya 

sebetulnya sih ya aku 

ya dah punya orangtua 

paling ya nanya 

gimana 

perkembangannya 

anaknya. paling kan ya 

gitu kan. Kalau aku 

pikir-pikir gitu sih 

sebenernya kan. Ya 

kalau si mikirnya 

bahasanya formalitas. 

Kalau aku. 

 

B1 

 

Menurut 

subyek 

komunikasi 

antara subyek 

dengan 

orangtua 

adalah 

formalitas. 

123. Em…kayak basa-basi  

gitu? Jadi kayak ee 

curhat atau cerita-

Ga. Ya cerita paling 

masalah kampus, 

masalah kampus. 

B1 Bentuk 

komunikasi 

subyek dengan 
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cerita gitu ga pernah? Kalau menurutku ga 

menjurus ke masalah 

gitu-gitu. Paling 

nyontohi melakukan 

yang baik. 

“kamu kalau 

kerumahnya si cewek 

itu harus sopan, 

tanggungjawab,kalau 

jamnya sholat ya 

sholat”. 

orangtua 

seputas 

masalah 

kuliah, 

hubungan 

subyek dengan 

pacarnya, dan 

mengingatkan 

untuk ibadah. 

124. Bearti kamu sampai 

sekarang masih sering 

ngelakuin itu? 

Sampai sekarang? Iya. 

Selama masih hidup ya 

aktivitas ga bakal berenti 

mba.hihihi 

  

125. Iya,maksud aku sama 

pacarmu ni masih 

sering? 

Ya kalau tiap hari si ga. 

Kalau dia capek ya 

kasian. Kalau yang dulu 

kan sama-sama kuliah 

jadi capeknya seberapa 

si. Kalau yang udah 

kerja si kasian dari pagi 

ampe malem. Kuliah kan 
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banyak waktu 

longgarnya kan.  

126. He’em 

he’em..kayaknya si 

cukup si. Tapi nanti 

kalau aku kurang 

masih bisa 

wawancara lagi mas? 

Bisa. Tapi ya aku susah 

dicari.hehe.. kalau pas 

waktunya bisa si bisa. 

Ya kabar-kabaran aja 

lah.  

Sebetulnya si ya ini tak 

kasih bocoran aja si 

mbak. Setulnya kalau 

komunikasi sama 

mantan si masih kadang 

malah mantan yang 

minta sekarang. 

  

127. Tunggu,bearti kamu 

sering ngelakuin itu 

sama mantanmu? 

Engga.   

128. Terus ,mantanmu 

minta apa ig? 

Ya kan kadang-kadang 

kan iseng to mba. Ya 

mungkinya masak abis 

pacaran trus mantan jadi 

musuhan kan ya ga gitu 

juga. Paling jalan. Iseng-
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iseng biasa si mba. 

Gombal-

gombalin,nyerempet-

nyerempet gitu. Malah 

dia yang ngajakin . 

129. Tapi ga sampai 

melakukan itu? 

(menggelengkan kepala)   

130. Kenapa? Kasian yang disana mba.   

131. Kasian pacarmu yang 

sekarang? 

He’e..hihi. 

Ya kan semua balik kan. 

Kendali masih dicowok. 

Menurutku gitu si. 

Semua kendali ada di 

cowok. 

Ya bukan semena-mena 

cowok bisa ngendaliin 

segalanya tapi kan dari 

agama pun dijelasin ya 

mba, cowok pasti lebih 

kasarannya rumah 

tangga.kapal. 

nahkodanya pastikan. 

Kalau nahkodanya udah 
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ga kuat bawa 

kapalnya,pasti kapalnya 

oleng. Semua pusatnya 

ke ayahnya pasti. 

Makanya bisa ngejaga 

bener-benernya ya itu ga 

sampai oleng .hihi 

132. Iya sih. Tapi kalau rumah tangga 

kan sama kayak pacaran 

masih naik kapal yang 

kecil. Kalau rumah 

tangga kan kayak naik 

kapal pesiar gitu. 

  

133. Hehe…ya. Aku ga 

tau udah nanya ini 

apa belum ya. Apa si 

yang membuat kamu 

berpikir kalau ee 

hasrat di kamu tu 

perlu disalurkan gitu 

loh? 

Sebetulnya perlu ga 

perlu itu tergantung 

usahanya kok mba. Tapi 

yang pasti usaha dulu. 

Kalau ga dapet ya udah 

dihibur sama aktivitas 

yang lain. Bukan harus 

kesampaian juga,itu ga. 

  

134. Oke-oke…    
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Wawancara Pertama Subyek 3 

Nama  : DY 

Usia  : 21 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Status  : Belum Menikah 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

No Pertanyaan Jawaban Kode keterangan 

1. Salam kenal 

sebelumnya. Terima 

kasih sudah bersedia 

untuk melakukan 

wawancara hari ini.. 

Iya sama-sama.   

2. Sebelumnya saat ini 

kamu umurnya berapa? 

21 tahun.   

3. Kalau boleh tahu 

sekarang ini masih 

kuliah atau kerja? 

Aku masih kuliah. A3 Subyek 

sedang 

menempuh 

pendidikan 

S1. 

4. Kalau boleh tahu 

angkatan tahun berapa? 

Angkatan 2010.   

5. Bisa diceritain tentang Ya…sekarang aku masih   
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kuliah kamu? ambil beberapa mata 

kuliah yang kurang. 

6. Kenapa milih 

ngelanjutin kuliah? 

Ya memang di keluarga 

anak-anaknya harus 

jadi sarjana biar bisa 

cari kerja. 

A3 Tuntutan 

dari 

keluarga 

supaya 

subyek 

mendapat 

gelar 

sarjana 

7. Oh ya agama kamu apa? Islam   

8. Termasuk orang yang 

rajin ibadahnya? 

Kadang-kadang aja.   

9. Maksudnya kadang-

kadang aja? 

Ya kadang sholat 

kadang susah 

sholatnya. 

A4 Subyek 

kadang-

kadang. 

melakukan 

ibadah  

10. Kalau menurut agama 

islam boleh ga si 

melakukan hubungan 

seksual sebelum 

menikah? 

Menurut agamaku ya ga 

boleh. 

A4 Subyek 

mengerti 

bila 

melakukan 

hubungan 
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seksual itu 

dosa. 

11. Dari keluarga pernah ga 

mengajarkan atau 

menanamkan nilai-nilai 

agama? 

Pernah tapi ya ga 

mendalam. 

  

12. Kamu punya pacar? Engga.   

13. Sory ni sebelumnya, 

kamu bersedia 

melakukan wawancara 

apa kamu udah pernah 

ML? 

Udah.   

14. Kalau boleh tahu 

pertama kali umur 

berapa? 

Kalau ga salah umur 18 

tahun. 

  

15. Setelah melakukan ML 

masih beribadah? 

Iya kayak aku bilang tadi 

kadang-kadang aja. 

  

16. Melakukan ML itu sama 

siapa? 

Sama pacar.   

17. Apa si yang bikin kamu 

pertama kali terdorong 

ngelakuin itu? 

Heeem… dorongan 

seksual kali ya. Nafsu 

juga mungkin. 

A1 Subyek 

melakukan 

hubungan 

seksual 
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karena 

dorongan 

seksual. 

18. Bisa kamu ceritain awal 

mulanya dorongan itu 

muncul? 

Sebenarnya perasaan 

kayak gitu udah lama 

munculnya. Tapi aku 

pendem aja soalnya 

waktu itu aku masih 

SMA. Ga belum berani 

ngelakuin sejauh itu. tapi 

ketika aku mulai kuliah 

dan ngkost aku ga bisa 

nahan lg. 

A1 

 

 

 

 

 

A2 

Dorongan 

seksual 

muncul 

sejak SMA. 

 

 

 

Subyek 

tidak dapat 

menahan 

dorongan 

biologisnya. 

19. Ehm dorongan seksual 

dan nafsu itu yang jadi 

motivasi kamu? 

Iya.   

20. Awalnya kamu nglakuin 

ml itu gimana cerita? 

Ya awal mulanya aku 

lagi pacaran aja sama 

pacarku waktu itu. lama 

kelamaan kok gimana 

gitu ya udah kejadian. 
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21. Kalau boleh tahu nih, 

ngelakuinnya itu 

dimana? 

Di hotel   

22. Kenapa kamu memilih 

melakukannya di hotel? 

Ya lebih seringnya si di 

hotel. Kalau rumah 

pacarku ga ada om 

tantenya kadang 

ngelakuinnya di rumah. 

kalau di kost aku ga 

boleh bawa cowok 

masuk kamar. 

  

23. Ada ga si orangtua atau 

keluarga gitu yang tahu? 

Engga ada.   

24. Tahu kegiatan 

melakukan hubungan  

seksual itu dapet 

infonya darimana? 

Ya dari mana aja. 

Internet, buku, berita-

berita di tv dll. 

A5 Subyek 

mengetahui 

kegiatan 

aktifitas 

seksual dari 

berbagai 

sumber 

25. Pernah ga kayak ada 

temen gitu sebelum 

kamu melakukan itu 

Engga.   
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kayak mendorong atau 

mengajak-ngajak kamu? 

26. Kalau dari keluarga 

sendiri gitu ada ga yang 

kakak atau adik kamu 

gitu yang kamu tahu 

mungkin udah 

melakukan itu? 

Engga.   

27. Kalau kamu sendiri 

sama orangtua gimana 

hubungannya? 

Ya biasa aja.    

28. Kalau boleh tahu 

pekerjaan/kesibukan 

orangtua kamu apa? 

Bapak sama ibu di rumah 

aja. Bapak udah lama 

pensiun. 

  

29. Komunikasi? Jarang.   

30. Sebelumnya pernah ga 

orangtua ngasih info 

tentang pengetahuan 

seksual? 

Engga. B1 Subyek 

tidak 

mendapat 

pendidikan 

seks dari 

keluarga. 

31. Waktu kecilnya gitu? Engga.   

32. Jadi bener-bener ga ada Engga. Soalnya B1 Menurut 
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info tentang itu? menurut mereka tabu. orang tua 

subyek 

masalah 

seks adalah 

tabu. 

33. Sebelumnya tahu ga si 

dampak dari kamu 

melakukan ML diluar 

nikah? 

Tahu. Hamil kan. A6 Menurut 

subyek 

dampak 

melakukan 

hubungan 

seksual 

adalah 

hamil. 

34. Ya bisa jadi. Kalau 

kamu tahu dampaknya 

kenapa tetap melakukan 

ML? 

Ya gimaa lagi namanya 

juga udah nafsu. Takut 

juga sebenernya tapi ya 

sampai sekarang ga 

terjadi apa-apa. 

  

35. Jadi ga ada pengaruh 

kamu buat ngelakuin 

ML 

Ada awalnya, aku ragu-

ragu gitu. Tapi kan waktu 

itu pacarku berusaha 

ngeyakinin gitu. 

  

36. Meyakinkan kamu yang Ya ga bakal sampai   
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kayak gimana kalau 

boleh tahu? 

hamil lah. Kalau hamil 

dia bakal tanggung 

jawab.gitu deh  

37. Dari lingkungan sekitar 

kamu sendiri gitu ada ga 

yang kamu tahu udah 

pernah ngelakuin ML? 

Engga ada.   

38. Dari lingkungan kamu 

sendiri ada yang 

mendorong buat 

ngelakuin ML? 

Ya ada itu pacarku 

waktu. 

  

39. Jadi emang datangnya 

dari kamu sendiri? 

Ya karena udah lama 

pengen nyoba karena 

ada dorongan seksual 

dalam diriku, nafsu 

sama didorong juga 

sama pacarku. 

A1 

 

 

 

 

Dorongan 

seksual 

muncul dari 

diri sendiri. 

 

 

40. Oya,sebelum ngelakuin 

ML gitu pernah ga 

melakukan aktivitas 

seksual yang lain? 

Aktivitas seksual yang 

gimana? 

  

41. Ya mungkin ciuman 

atau apa gitu? 

Pernah.    
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42. Contohny? Kayak tadi ciuman, 

grepe-grepe gitu. 

A5 Subyek 

telah 

melakukan 

aktivitas 

seksual. 

43. Sebenernya dari kamu 

sendiri pernah ga 

berusaha meminta 

penjelasan mengenai ml 

gitu? 

Ke ortu? Ga pernah. 

Paling ya sama kakakku 

biasanya sambil bercanda 

gitu. 

  

44. Apa yang kakak kamu 

sampaikan ke kamu? 

Ya kalau pacaran ati-ati. 

Jangan macem-macem. 

Kalau ada apa-apa kamu 

sendiri yang rugi, kasian 

bapak sama ibu di rumah 

udah tua. Ya gitulah 

kurang lebih. 

  

45. Kamu sendiri punya 

saudara? 

Punya.   

46. Kakak atau adik? Kakak sama adik.   

47. Kakak tinggal dimana? 

Adik? 

Kakakku yang pertama di 

Bandung sama suaminya. 

sedangkan kakakku sama 
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adikku ada di semarang. 

Tapi ga serumah. Adikku 

ngekos juga yang deket 

kampus. 

48. Ehm,mungkin sekian 

dulu wawancara kita 

hari ini. kalau misalkan 

aku nanti masih kurang-

kurang kalian mau aku 

wawancara lagi? Makasi 

ya sebelumnya. 

Iya kalau buat penelitian 

aku si gapapa. Ntar 

kabar-kabar aja. 
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Wawancara Kedua Subyek 3 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1. 1 Halo..ketemu lagi. 

Langsung aja ya.. 

Iya mba…   

2.  Kita kan lagi 

wawancara 

mengenai seks nih 

ya.. menurut kamu 

boleh ga si kalau 

kita yang belum 

menikah melakukan 

hubungan seksual? 

Kalau menurut aku 

ya ga boleh mba. 

Setau aku dosa, 

diagama aku ya 

dilarang soalnya 

kan itu zina. Terus 

dari dulu ortu juga 

mewanti-wanti buat 

jaga diri. 

A4 Subyek mengetahui bila 

melakukan hubungan 

seksual sebelum menikah 

berdosa. 

3. Keluarga kamu atau 

ortu kamu pernah ga 

menanamkan nilai-

nilai agama atau 

sosial? 

Pernah.   

4. apa contohnya? Kayak kita harus 

hormat sama orang 

yang lebih tua ga 

boleh kurang ajar. 

Ngajari sholat tapi 

 

 

 

 

A4 

Orangtua sering mengingat 

subyek untuk sholat dan 

tidak macam-macam bila 

pacaran. 
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itu ya kadang-

kadang aja 

ngingetin buat 

sholatnya. Terus 

kalau pacaran ga 

boleh macem-

macem.  

5. Hem.. kamu 

sekarang punya 

pacar? 

Engga.   

6. Wawancara yang 

kemaren kamu 

bilang kalau kamu 

udah ML bener? 

Bener.   

7. Umur 18 tahun? Yup.   

8. Pada saat itu apa si 

yang bikin 

termotivasi atau 

terpacu buat ml? 

Ya kayak kemaren 

aku bilang 

mba,dorongan 

seksual. napsu. 

 

A1 

Subyek melakukan 

hubungan seksual karena 

adanya dorongan seksual. 

9. Napsu kenapa? Ya napsu aja kalau 

pas pacaran sama 

pacarku waktu. 

  

10. Apa yang bikin Heeeem….hehe. gpp   
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kamu jadi napsu? mba.  

11. Bisa dong cerita 

sedikit sama aku? 

Hehe…aku malu 

mba.  

  

12. Gapapa.. Ya pacarku kalau 

pacaran sukanya gitu-

gitu mba. 

  

13. Gitu-gitu apa?  Ya gitu-gitu..   

14. Yah..aku ga tau gitu-

gitu. 

Ya gitu..ciuman. 

kadang ya megang-

megang. 

  

15. Megang-megang 

apa? 

Ehm ini… (melirik 

kedada) 

  

16. Payudara kamu 

maksudnya? 

(mengangguk)   

17. Ga kamu larang? Pertama si aku ga 

mau mba. Tapi lama-

lama aku diemin aja. 

  

18. Kenapa? Ya pertamanya capek 

ngingetin terus. Tapi 

ya enak juga…haha 

  

19. Terus bisa jelasin 

apa yang bikin kamu 

naspu terus 

Ya itu mba waktu aku 

pacaran gitu. Terus 

pacarku ya pernah 
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ngelakuin ML? ngajakin buat ML. 

tapi ga mau.  

20. Kenapa dulu ga 

mau? 

Aku belum berani 

mba waktu itu. aku 

takut kalau kenapa-

kenapa.  

  

21. Kalau sekarang 

kenapa berani? 

Ya aku ga tau mba. 

Aku ngerasa nyaman 

aja sama pacarku 

yang waktu itu. 

orangnya romantis. 

Baik. Ga macem-

macem keliatanya. 

Terus orangnya tu 

putih bersihan mba.  

 

 

. 

22. Terus? Ya waktu pertama 

kali dia ngajakin aku 

ga mau mba. Aku 

takut soalnya baru 

pacaran sebentar. 

Terus beberapa hari 

kemudian dia 

ngajakin lagi. Aku 
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masih ragu. 

23. Hem…terus? Ya dia ngajakin terus 

ngeyakinin aku mba. 

Akhirnya pas kapan 

gitu dia ngajakin aku 

ke bendungan mba. 

Ke hotel. 

  

24. Oh ya? Terus 

gimana? 

Ya aku malu mba. 

Takut. Aku juga 

inget sama bapak 

ibu aku di rumah, 

aku takut kalau 

ketauan. Tapi aku 

ya mikir orang udah 

sampai hotel juga. 

Lagian cowokku 

juga megang-

megang aku terus 

mba. Aku jadi 

kebawa napsu. 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

A1 

Walaupun ada rasa takut 

subyek tetap melakukan 

hubungan seksual. 

 

 

 

 

 

Subyek menjadi napsu 

karena dirangsang oleh 

pacarnya. 

25. Kalau dari kamu 

sendiri ada yang lain 

ga? 

Ya mungkin karena 

aku kalau pacaran 

gitu-gitu ya mba. Jadi 
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kadang juga ya 

pengen ngerasain ml. 

26. Setelah kamu 

ngelakuin ml gimana 

si perasaan kamu? 

Gimana ya… enak ga 

enak mba. Enaknya 

ya tu rasanya kayak 

lega gitu napsuku 

tersalurkan.  

  

27. Ga enaknya? Engga enaknya aku 

takut kalau sampai 

hamil mba atau 

orangtua atau 

saudaraku ada yang 

tau. 

 

A6 

 

Adanya rasa takut terjadi 

kehamilan pada diri subyek. 

28. Setelah itu kalian 

sering ngelakuin 

atau ga?  

Ya lumayan sering 

juga si. 

  

29. Apa yang ngebuat 

kamu terus 

ngelakuin itu? 

Ya kayak kebutuhan 

aja mba. Gimana ya 

kadang kalau 

cowokku pengen 

langsung ngajakin 

ke hotel gitu juga 

aku.  

 

 

A2 

 

 

Pacar subyek sering 

mengajak subyek ke hotel 

untuk melakukan hubungan 

seksual. 
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Atau ga kalau 

pacarku atau aku 

ulangtahun ya kita 

ml, ke hotel. 

30. Kemarin kamu juga 

bilang kalau kalian 

kadang ml di rumah 

pacar kamu? 

Iya mba. Kadang ya 

ml di rumah pacarku. 

Kalau om sama 

tantenya pas ke luar 

kota. Kadang aku 

nginep disana. 

Temen-temennya 

juga kadang bawa 

ceweknya nginep 

disitu juga. 

 

 

 

 

 

 

B2 

 

 

 

 

 

Teman-teman subyek sering 

membawa pasangannya 

mengina di tempat tinggal 

pacar subyek. 

31. Wow..kok bisa? Ya ga tau. Kayaknya 

sering gitu kok. Dan 

anaknya yang punya 

rumah juga ga 

masalah. malah dia 

juga bawa ceweknya 

nginep. 

  

32. Apa itu kayak 

komunitas gitu? 

Engga sih mba. 

Cumin temen-
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temennya cowoknya 

emang pada suka 

maen ke rumah 

cowokku. Ya kadang 

kalau pas yang tua di 

luar kota ya itu pada 

manfaatin keadaan. 

33. Oh gitu. Oke sorry 

nih sebelumnya 

kamu pernah ga 

kayak kebobolan 

gitu? 

Hamil mba?   

34. Iya. Ehm..aku ga tau mba. 

Aku pernah telat 

mens gitu. Terus kata 

cowokku aku disuruh 

minum sprite gitu 

biar ga hamil.  

  

35. Terus setelah itu? Ya besok-besoknya 

aku mens mba. 

  

36. Pacar kamu? Ya dia biasa aja.   

37. Oh.. balik lagi ya. 

Apa sih tujuan kamu 

Apa ya…mungkin 

kalau pertamanya 

 

 

 

Subyek rutin melakukan 
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ngelakuin ML? itu buat ngilangin 

rasa penasaran aku. 

Tapi ya lama-

kelamaan buat 

Menuhin kebutuhan 

aku sendiri. napsu. 

Sex. 

A1 hubungan seksual karena 

kebutuhan. 

38. Kenapa kamu 

memilih di hotel? Ga 

takut digrebek atau 

apa gitu? 

Ya lebih nyaman aja. 

Ya takut juga si kalau 

sampai digrebek lah 

atau ketauan siapa 

gitu. Tapi ya selama 

ini aman. Hehe 

  

39. Ada ga dorongan 

dari luar gitu yang 

bikin kamu 

termotivasi 

ngelakuin ML? 

Mungkin pacar aku 

ya. Dia yang terus-

terusan ngajakin aku 

buat ML. Terus ya 

gitu suka bikin aku 

napsu kalau lagi 

pacaran gitu. 

  

40. Selain dari pacar 

kamu? 

Ya kayak kemarin 

aku bilang dari 

internet. Kadang ya 

 

 

A5 

 

 

Subyek sering menonton 
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iseng suka nonton 

video porno gitu. 

Terus dari film 

gitu…kadang suka 

ada adegan yang 

gimana gitu. 

video porno. 

41. Kalau dari orangtua 

atau keluarga pernah 

ga ngasih edukasi 

atau penjelasan 

tentang seks? 

Ehm kalau dari ortu 

kayake engga pernah. 

  

42. Kenapa? Soalnya aku dari 

kecil kalau misalkan 

liat film gitu ada 

adegan ciuman atau 

yang hot pasti 

filmnya suruh 

dimatiin. Dan ortu 

juga ga pernah bilang 

apa-apa. 

  

43. Kalau dari 

keluarga,saudara? 

Ya kalau dari mba si 

paling waktu aku 

udah mulai agak 
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gede. Dibilangin 

kalau pacaran jangan 

macem-macem. 

Boleh ciuman kalau 

megang-megang atau 

yang lainnya jangan 

mau. Gitu. 

44. Oiya… gimana sih 

hubungan dan 

komunikasi kamu 

sama ortu? 

Ya selama aku 

ngekos ini si. Aku 

jarang komunikasi 

sama ortu di rumah. 

mereka jarang 

telepon aku. Paling 

telepon kalau ada 

bayaran kuliah aja. 

 

 

B1 

 

 

 

Bentuk komunikasi subyek 

dengan orangtuanya hanya 

untuk keperluan kuliah. 

45. Selain itu? Ya paling kalau aku 

pulang ke rumah. 

Baru bisa ngobrol 

macem-macem. Tapi 

kalau selama aku 

ngekos di Semarang 

ya komunikasi jarang 

banget. 
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46. Dari keluarga kamu 

sendiri saudara 

kamu ada yang udah 

pernah ML setau 

kamu? 

Kayaknya si ga ada. 

Ga tau juga kalau 

adekku. 

  

47. Adik kamu emang 

kenapa? 

Aku pernah iseng-

iseng maenan hp dia. 

Terus liat-liat is isms 

sama bbmnya kok 

ada sms ngebahas ml 

gitu. Tapi aku sendiri 

ga tau si. 

  

48. Oh iya… kamu 

sekarang masih 

ngelakuin ML? 

Masih kok.   

49. Sama siapa? Ya kadang sama 

mantan aku itu. 

kadang sama 

temenku gitu. 

  

50. Kok bisa? Gimana 

cerita? 

Aku masih sering 

kontek-kontekan 

sama mantanku yang 

aku ceritain ini. 

  



193	  
	  

kadang ya itu masih 

suka minta Ml entah 

aku atau dia. 

51. Lha temen kamu? Aku sama dia deket. 

Dia tau kalau aku 

udah pernah ML, 

aku juga tau kalau 

dia playboy gitu. 

Dia pernah nembak 

aku ngajakin aku 

pacaran gitu tapi 

aku ga mau. Terus 

ya ga tau kadang 

gitu kita ya ml. 

 

 

B2 

 

Subyek sering melakukan 

hubungan seksual dengan 

temannya. 

52. Dimana? Di kost dia.   

53. Oh…kamu ga 

masalah? 

Masalah kenapa?   

54. Ya mungkin karena 

dia Cuma teman? 

Ehm…engga sit oh 

selama ini ga ada 

yang tahu. Kita 

berduanya enjoy 

sama-sama enak. Ga 

masalah banget 
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malah.haha.. 

55. Hehehe…iya. 

Mungkin kamu ada 

saran atau masukan 

buat tema ini? 

Ya mungkin buat 

para orangtua 

sebaiknya sejak dini 

anak udah mulai 

diajari masalah 

seksualitas gitu biar 

nantinya anak ga 

salah mendapat info 

dang a terjemurus ke 

hal-hal yang 

negative. Kalau sejak 

dini anak udah jelasin 

masalah seksualitas 

mungkin jadinya ga 

kayak aku gini 

ya.hhehe 

  

56. Ok….aku kira 

mungkin segini dulu. 

Cukup. Kalau ada 

apa-apa. Atau masih 

kurang kamu mau 

wawancara lagi? 

Iya. Kabarin aja.   
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57. Makasih.    
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Wawancara Pertama Subyek 4 

Nama  : AR 

Usia  :  22 tahum 

Jenis Kelamin : perempuan 

Status  : belum menikah 

Pekerjaan : mahasiswa 

No Pertanyaan Jawaban Kode keterangan 

1. Salam kenal 

sebelumnya. Terima 

kasih sudah bersedia 

untuk melakukan 

wawancara hari ini.. 

Salam kenal, iya 

sama-sama 

  

2. Sebelumnya saat ini 

kamu umurnya berapa? 

22 tahun.   

3. Kalau boleh tahu 

sekarang ini masih 

kuliah atau kerja? 

Saya masih kuliah A3 Subyek 

melanjutkan 

pendidikan 

tingkat S1. 

4. Kalau boleh tahu 

angkatan tahun berapa? 

Angkatan 2010.   

5. Bisa diceritain tentang 

kuliah kamu? 

Sekarang sudah 

semester 8, masih 

ngerjain skripsi aja sih 
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6. Kenapa milih 

ngelanjutin kuliah? 

Jaman sekarang 

kalau hanya lulusan 

SMA susah untuk 

nyari kerja yang 

layak 

A3 Menurut subyek 

pendidikan 

tinggi penting 

untuk mencari 

pekerjaan. 

7. Oh ya agama kamu 

apa? 

Islam   

8. Termasuk orang yang 

rajin ibadahnya? 

Lumayanlah   

9. Lumayan seperti apa? Saya sholat kalau 

pas di rumah saja 

A4 Subyek 

beribadah ketika 

di rumah saja. 

10. Kalau menurut agama 

islam boleh ga si 

melakukan hubungan 

seksual sebelum 

menikah? 

Tidak boleh, karena 

itu kan zina 

namanya 

A4 Subyek tahu 

melakukan 

hubungan 

seksual sebelum 

menikah itu 

zina. 

11. Dari keluarga pernah 

ga mengajarkan atau 

menanamkan nilai-nilai 

agama? 

Sedikit, tidak telalu 

banyak 

  

12. Maksudnya sedikit Yah, tidak boleh A4 Orangtua 
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tidak terlalu banyak? mencuri, tidak boleh 

berbohong, harus 

rajin sholat dan 

tidak boleh berbuat 

zina itu juga salah 

satunya. 

mengajarkan 

untuk sholat dan 

melakukan hal-

hal sesuai 

kaidah agama. 

13. Kamu punya pacar? Punya   

14. Sorry ni sebelumnya, 

kamu bersedia 

melakukan wawancara 

apa kamu udah pernah 

ML? 

Malu ih jawabnya… 

iya, saya udah pernah 

  

15. Kalau boleh tahu 

pertama kali umur 

berapa? 

Seingat saya umur 20 

tahun deh 

  

16. Setelah melakukan ML 

masih beribadah? 

 Masih, kalau di 

rumah saja 

  

17. Melakukan ML itu 

sama siapa? 

Sama pacar.   

18. Apa si yang bikin 

kamu pertama kali 

terdorong ngelakuin 

itu? 

Ehhm.. mungkin 

waktu itu karena 

awalnya sayang sama 

pacar saya 
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19. Bisa kamu ceritain 

awal mulanya kamu 

ngelakuin ml? 

Saya sih sudah lama 

ya pacaran sama pacar 

saya ini, dari awal 

pun kita sudah 

sering saling 

“menjamah” sampai 

akhirnya pas ada 

kesempatan, yah kita 

melakukan ML 

 

 

A5 

 

 

A2 

Sebelumnya 

subyek dan 

pacarnya sering 

melakukan 

aktivitas 

seksual.  

 

Subyek terbawa 

suasana 

sehingga 

akhirnya 

melakukan 

hubungan 

seksual 

20. Ehm jadi motivasi 

kamu ngelakuin ml 

karena rasa sayang ke 

pacar kamu?  

Iya, saya sayang 

banget sama pacar 

saya 

  

21. Awalnya kamu 

nglakuin ml itu gimana 

cerita? 

Yah pas kebetulan 

waktu itu kita lagi 

pacaran di kos pacar 

saya, mungkin karena 

sudah terlalu bernafsu, 

A1 Subyek 

melakukan 

hubungan 

seksual karena 

terbawa napsu. 
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ya akhirnya ML deh 

22. Kalau boleh tahu nih, 

ngelakuinnya itu 

dimana? 

Di kamar kos pacar 

saya 

  

23. Kenapa kamu memilih 

melakukannya di kos 

pacar kamu? 

Di kos pacar saya 

tidak terlalu ketat 

pengawasannya dan 

cewe-cewe yang lain 

juga banyak yang suka 

nginap di situ 

  

24. Ada ga si orangtua atau 

keluarga gitu yang 

tahu? 

Engga ada.   

25. Tahu kegiatan 

melakukan hubungan  

seksual itu dapet 

infonya darimana? 

Yaa, saya pernah 

nonton film begituan 

sama teman2, dari 

internet juga 

  

26. Pernah ga kayak ada 

temen gitu sebelum 

kamu melakukan itu 

kayak mendorong atau 

mengajak-ngajak 

kamu? 

Ehhmm, kalo secara 

langsung sih enggak 

ya 

  



201	  
	  

27. Kalau dari keluarga 

sendiri gitu ada ga yang 

kakak atau adik kamu 

gitu yang kamu tahu 

mungkin udah 

melakukan itu? 

Engga lah   

28. Kalau kamu sendiri 

sama orangtua gimana 

hubungannya? 

Ya kadang-kadang 

ngerasa berdosa juga 

sih 

  

29. Merasa berdosa karena 

apa? 

Yah, karena seperti 

menghancurkan 

kepercayaan dari 

orang tua ke saya kalo 

sebenernya saya tuh 

udah ga perawan lagi.  

  

30. Kalau boleh tahu 

pekerjaan/kesibukan 

orangtua kamu apa? 

Bapak masih kerja, 

kalau ibu di rumah 

saja 

  

31. Komunikasi? Biasa aja   

32. Sebelumnya pernah ga 

orangtua ngasih info 

tentang pengetahuan 

seksual? 

Enggak, mereka masih 

berpikiran kalo sex itu 

tabu 
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33. Waktu kecilnya gitu? Engga.   

34.. Jadi bener-bener ga ada 

info tentang itu? 

Kalo dari orang tua 

enggak ya 

  

35. Sebelumnya tahu ga si 

dampak dari kamu 

melakukan ML diluar 

nikah? 

Tahu. Udah ga 

perawan lagi bahkan 

bisa hamil 

A6 Menurut subyek 

dampak dari 

melakukan 

hubungan 

seksual hilang 

keperawanan 

dan hamil. 

36. Ya bisa jadi. Kalau 

kamu tahu dampaknya 

kenapa tetap 

melakukan ML? 

Yah itu tadi karena 

sayang sama pacar 

dan emang nafsu juga 

  

37. Jadi ga ada pengaruh 

kamu buat ngelakuin 

ML 

Itu karena aku percaya 

aja sama pacar saya 

  

38. Sebesar apa rasa 

percaya kamu sampai 

akhirnya kamu ml 

sama pacar kamu ? 

Saya udah lama 

pacaran sama dia, 

sejak masih SMA, 

sampai sekarang, jadi 

kita udah sama-sama 

tahu 
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39. Dari lingkungan sekitar 

kamu sendiri gitu ada 

ga yang kamu tahu 

udah pernah ngelakuin 

ML? 

Engga ada.   

40. Dari lingkungan kamu 

sendiri ada yang 

mendorong buat 

ngelakuin ML? 

Yah selain pacar, ya 

gara-gara nonton 

film BF itu tadi 

A5 Subyek sering 

menonton video 

porno. 

41. Jadi emang datangnya 

dari kamu sendiri? 

Ehhmm.. iya sih, kalo 

sudah nafsu jadi lupa 

aja, akhirnya ML deh 

  

42. Oya, sebelum 

ngelakuin ML gitu 

pernah ga melakukan 

aktivitas seksual yang 

lain? 

Yah seperti yang tadi 

saya sampaikan, kita 

sudah sering saling 

menjamah 

  

43. Selain itu ? Yah paling sering ya 

ciuman, terus kita 

suka saling pegang-

pegangan gitu 

A5 Sebelum 

melakukan 

hubungan 

seksual subyek 

sering 

melakukan 
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aktifitas seksual. 

44. Contohnya? Petting ya bahasanya, 

cuman kita ga sampai 

buka celana dalam aja 

  

45. Sebenernya dari kamu 

sendiri pernah ga 

berusaha meminta 

penjelasan mengenai 

ml gitu? 

Paling nanya ke 

temen-temen kalo pas 

nonton film BF 

  

46. Apa yang kamu dapat 

dari teman-teman 

kamu? 

Yaah, temen-temen 

sih bilangnya hati-hati 

aja jangan sampai 

kebablasan, rugi aja 

entar kalo udah ga 

perawan lagi pas 

nikah, gitu katanya 

  

47. Kamu sendiri punya 

saudara? 

Punya.   

48. Kakak atau adik? Adik    

49. Adik tinggal dimana? Adikku masih SMA, 

masih tinggal sama 

orang tua 

  

50. Ehm,mungkin sekian Iya, ini ga bakalan di   



205	  
	  

dulu wawancara kita 

hari ini. kalau misalkan 

aku nanti masih 

kurang-kurang kalian 

mau aku wawancara 

lagi? Makasi ya 

sebelumnya. 

kasih tau kan ya siapa 

respondennya, takut 

ketauan aja sama yang 

lain; boleh-boleh aja 

kalo nanti masih ada 

yang kurang 
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Wawancara Kedua Subyek 4 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1.  Hai apa kabar? Baik mbak.   

2.  Makasih lo udah 

disempetin buat 

ketemu dan 

wawancara lagi. Kalau 

langsung aja gimana? 

Iya mbak pas 

kebetulan bisa. Ayok 

mbak gapapa. 

  

3.  Seinget aku kamu itu 

masih kuliah ya? 

Iya mbak. Aku 

masih ngerjain 

skripsi sekarang. 

  

4.  Udah sampai mana? Lagi proposal sih.   

5.  Hem..ok. kenapa sih 

kamu mutusin buat 

ngelanjutin ke jenjang 

kuliah? 

Aku kuliah soalnya 

emang kemauan 

aku sendiri. Biar 

kedepannya aku 

bisa nyari kerja 

yang mapan mbak. 

A3 Subyek 

berkeinginan 

jika lulus 

kuliah bisa 

mendapat 

pekerjaan yang 

mapan. 

6.  Oh gitu. keluarga 

mendukung? 

Keluarga pasti 

mendukung mbak. 

Mendukung banget. 

  

7.  Kamu muslim ya? Iya.   
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8.  Apa sih yang orangtua 

kamu tanamkan 

tentang ajaran agama 

islam? 

Banyak.    

9.  Misalnya? Agamaku 

mengajarkan kita 

buat ibadah, sholat 

lima waktu, puasa, 

zakat. Terus tema 

kita sekarang kita 

ga boleh ml 

sebelum menikah 

karna dosa. 

A4 Subyek 

diajarkan untuk 

menjalankan 

ibadah dan 

tidak 

melakukan 

hubungan 

seksual 

sebelum 

menikah. 

10.  Kenapa dosa? Dosa dong mba. 

Soalnya kan haram 

itu zina. Ga boleh ml 

sebelum menikah. 

  

11.  Tapi kamu udah ml? Hehe…udah.   

12.  Kenapa ml? Ya soalnya aku 

sayang sama 

pacarku. Dianya 

juga napsuin. 

A1 Rasa sayang 

dan napsu 

penyebab 

subyek 
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Hahaha melakukan 

hubungan 

seksual. 

13.  Napsuin gimana? Gimana ya. (malu-

malu) 

  

14.  Kasih tau dong.. Gitu, aku kalau 

ketemu pacarku pasti 

ngelakuin hal-hal 

kayak gitu. 

  

15.  Maksud kamu kayak 

gitu? 

Itu mbak ciuman.   

16.  Emang ciuman yang 

gimana yang kata 

kamu naspuin? 

Ehm… ya ciuman 

gitu. Kayak orang 

pacaran biasanya. 

  

17.  Oh..ok. kemarin kamu 

bilang kalau kalian 

juga suka menjamah? 

Iya.    

18.  Emang kalian 

menjamah apa? 

Ya anggota tubuh 

yang lain. Kayak 

peluk-peluk tapi 

sambil meraba-raba 

ke daerah lain yang 

sensitive. 
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19.  Kenapa sih kamu mau 

melakukan hubungan 

seksual atau ml sama 

pacar kamu? 

Yang aku bilang tadi 

karena aku sayang 

sama dia dan napsu. 

  

20.  Rasa sayang yang 

gimana sih sampe 

kamu bisa ml sama 

pacar kamu? 

Karena aku udah 

lama juga pacaran 

sama pacarku yang 

sekarang. Aku udah 

percaya aja sama dia. 

Keluarga aku juga 

udah kenal sama dia 

respon keluargaku 

juga positif. 

  

21.  Kalau boleh udah 

berapa lama kalian 

pacaran? 

Kurang lebih hampir 

3 tahun. 

  

22.  Terus awal mulanya 

kamu memutuskan 

ngelakuin ml gimana? 

Sebelumnya dia 

pernah bilang kalau 

dia pengen bisa ml 

sama aku. Biar 

hubungan kita bisa 

awet. Dan terikat 

gitu. 
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23.  Terus? Awalnya aku ga 

mau. Tau sendiri kan 

kalau dosa. Selain itu 

aku takut nanti 

gimana kalau suatu 

saat putus atau aku 

hamil gitu. 

  

24.  Iya…terus? Ya dianya juga ga 

memaksa aku si 

supaya aku mau. 

Cuma ya itu kita 

kalau pacaran ya 

gitu suka saling 

meraba-meraba 

gitu. Dari aku 

sendiri sebenernya 

sebelum ml itu 

pengen juga 

ngerasain rasanya 

ml itu gimana. 

 

 

 

A5 

 

 

 

Pacar subyek 

pernah 

mengajak 

subyek dan 

sering 

membuat 

subyek 

terangsang. 

25.  Terus? Terus ya suatu ketika 

waktu aku lagi 

berduaan sama 
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pacarku kita 

kebablasan. 

26.  Kebablasan gimana 

maksudnya? 

Kita ml waktu itu.   

27.  Kok bisa? Yah mungkin 

karena waktu itu 

udah kebawa napsu 

ya,ndi lalah juga 

kost pacarku waktu 

lagi sepi. Dan 

suasananya 

mendukung. 

A2 Subyek 

terbawa napsu  

dan keadaan 

mendukung 

sehingga 

melakukan 

hubungan 

seksual. 

28.  Sori sebelumnya ya 

kalau boleh tau itu 

karena kemauan kamu 

sendiri atau paksaan 

cowok kamu? 

Karena kemauan aku 

sendiri. aku sendiri 

juga berharap kalau 

kita udah ml dia ga 

macem-macem.  

  

29.  Terus setelah itu 

kalian masih suka ml? 

Yup.   

30.  Dimana tempatnya? Di kost pacarku si 

seringnya. 

  

31.  Kost pacar kamu 

boleh masukin cewek 

Aku ga tau juga. 

Tapi temen-temen 

B2 Lingkungan 

disekitar 
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ke kamar? kost cowokku 

sering masuk cewek 

ke kamar. 

subyek aktif 

melakukan 

hubungan 

seksual. 

32.  Terus? Ya gitu. Karena 

tempat kos yang juga 

mendukung dan 

merupakan hal yang 

biasa disana. 

  

33.  Maksudnya biasa? Temen-temen kos 

cowok aku sama 

pacarnya sering ml. 

mereka sering cerita-

cerita gitu. Bahkan 

pernah nonton bokep 

rame-rame. 

  

34.  Kamu sering nginep di 

kos cowok kamu? 

Engga. Aku ga 

berani kalau sampai 

nginep. 

  

35.  Kenapa? Ya aku kan tinggal 

sama orangtua aku. 

  

36.  Terus kalian sekarang 

sering ml? ngelakuin 

Sering.   
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gitunya? 

37.  Seberapa sering? Bisa dibilang hampir 

tiap hari. 

  

38.  Hampir tiap hari? Kok 

bisa? 

Aku kan sama dia 

satu kampus. Selain 

itu aku juga sering 

numpang tidur ke 

kos cowok jadi ya 

udah pasti kita 

hampir tiap hari 

ngelakuin gituan. 

  

39.  Apa sih yang 

membuat kamu 

akhirnya jadi sering 

ngelakuin hal itu? 

Ya pertama karena 

aku sayang sama dia. 

Selain itu karena 

keadaan dan udah 

keenakan. 

  

40.  Maksudnya keenakan? Ternyata ml itu enak. 

Jadi ngerasa kayak 

ketagihan gitu. Jadi 

kayak kebutuhan 

sendiri buat aku 

sama pacarku.  

  

41.  Selain karena dari diri Dorongan dari luar   
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kamu sendiri ada ga 

kayak dorongan dari 

luar? 

ya mungkin pacarku 

sendiri. karena dia 

yang kadang suka 

ngerayu-ngerayu aku 

buat ml sama 

mungkin karena 

kondisi dan situasi 

kos cowok aku yang 

kayak gitu. 

42.  Ada ga temen-temen 

kamu yang tau kalau 

kamu udah ngelakuin 

ml? 

Kalau dari temen-

temen aku sendiri ga 

ada kayaknya. Yah 

mungkin dari temen-

temen kos cowok ku 

aja kali yang tau 

sama cowok sendiri. 

  

43.  Kalau dari keluarga? 

orangtua? Adik? 

Saudara? 

Ga ada.   

44.  Kamu tinggal sama 

keluarga kamu? 

Iya aku masih 

tinggal sama bapak 

ibu, sama adikku 

juga. 
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45.  Kalau aku boleh tau 

gimana si hubungan 

kamu sama keluarga 

kamu? 

Komunikasinya 

kalian? 

Baik. Lancar. Bisa 

dibilang deket. Aku 

deket sama ibu, 

sama adik juga. 

Aku sering curhat 

sama ibu masalah 

aku. Kalau bapak 

mungkin karena 

kerja jadi ga terlalu 

deket. 

B1 Subyek lebih 

dekat dengan 

ibunya. 

46.  Kemarin kamu bilang 

kalau orang tua kamu 

ga pernah bahas 

masalah seks? bener? 

Iya    

47.  Kenapa? Karena menurut 

mereka kayak itu 

hal yang tabu. 

B1 Menurut 

orangtua 

subyek 

membahas seks 

adalah hal tabu. 

48.  Kenapa? Bisa kamu 

jelaskan? 

Misalnya kalau aku 

lagi nonton film gitu  

terus ada adegan 

panasnya atau 
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ciuman aja.  Ibu pasti 

marah. Suka nyuruh 

matiin dvdnya. 

49.  Oh gitu… kamu 

pernah nanya kenapa 

ga boleh nonton 

gituan? 

Pernah. Tapi ibuku 

ga ngejelasin apa 

pokoknya ga boleh. 

Saru katanya. 

  

50.  Hem.. kalau boleh tau. 

Apa sih tujuan kamu 

ngelakuin ml? 

Nunjukin rasa 

sayang aku ke 

pacarku. Biar dia 

ga macem-macem 

juga. Selain itu 

buat nyalurin 

napsu kita juga 

mungkin ya. 

A1 Subyek 

melakukan 

hubungan 

seksual untuk 

menunjukkan 

rasa dan 

menyalurkan 

naosu. 

51.  Hem gitu… mungkin 

cukup dulu hari ini. 

mungkin kamu ada 

saran buat penelitian 

aku ini? 

Saran dari aku 

sebaiknya anak 

jangan kenalin sama 

internet dulu. 

Maksud perlu 

bimbingan kalau 

anak atau remaja 

generasi muda perlu 
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adanya bimbingan 

kalau main internet 

supaya kita ga 

melihat situs-situs 

yang porno atau 

salah. Kalau perlu 

situs porno diblokir 

semua. 

52.  Oke makasih ya udah 

mau diwawancara 

lagi. Lain kali masih 

bisa ketemu lagi? 

Bisa kok. Bbm aja 

kalau ada perlu-

perlu. 

  

 

	  




