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LAMPIRAN A

SUBJEK 1
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Verbatim Subjek I

Pertanyaan Jawaban Koding

Halo, selamat malam Halo, malam

Masih sibuk apa ya, sekarang? Kalo sekarang sih masih kuliah juga sambil kerja

Kerja dimana ik? Kerja di radio Trax

Enak disana? Enak sih, maksudnya kan kerjanya tu kayak sesuai passion gitu lho.
Gajiannya juga pas. Hobinya hobiku.

C4

Mau Tanya-tanya nih, jumlah
saudara kamu berapa?

Aku tiga bersaudara, kakak satu, adik satu.

Kakaknya laki-laki? Kakaknya laki-laki, adiknya cewek.

Jadi kamu anak tengah ya? H’em, anak tengah, cowok hahaha

Trus hubungannya sama
kakak sama adik gimana?

Kalo sama kakak sama adik malah deket, soalnya kan emang dari kecil,
waktu semenjak pisah itu kan emang apa namanya hidupnya  cuman
berempat, jadi deketlah gitu sama keluarga.

Paling deket sama kakak apa
sama adik?

Paling deket sama siapa ya, nggak nggak deket banget sih, maksudnya ya
biasa aja.
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Trus sekarang tinggalnya
sama ayah atau ibu?

Sama ibu sama adik.

Trus hubungannya sama ayah
gimana? Masih sering
ketemu?

Jarang komunikasi malah sampe sekarang, jarang ketemu juga. Paling
ketemu kalo lebaran gitu aja.

Setahun sekali? Ya, kayak gitu

Jadi kalo komunikasi sama
ayah… Cuma face to face
gitu?

Nggak pernah malahan, h’e,

Lewat telfon gitu nggak
pernah?

Nggak pernah kalo dulu sih lewat bbm pas awal-awal aku punya bbm,
kalo sekarang udah jarang, udah nggak pernah.

Orangtua sudah berapa lama
pisah?

Aku dari kelas satu SD, aku kelas satu SD tu tahun berapa ya? Aku umur
7 tahun. Aku kelahiran 91, berarti tahun 98. Nah dari tahun 98.

Berarti sekitar 16 tahun? H’e 16 tahun

Itu kan waktu kelas 1SD,
inget nggak cerita-cerita
sebelum orangtua pisah itu?

Paling ya kayak sering berantem gitu sih. Sering. Pokoknya hubungannya
udah nggak enak orangtua itu.

Berarti kamu lihat sendiri
kejadiannya itu?

Lihat, sampe ada yang KDRT aku juga tahu.
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Sempet ngerasa gimana gitu
nggak?

Takut, ya takut, kalo anak kecil kan gimana. Lihat kayak gitu jadi
takut.

B1

Kalo takut kamu ngapain? Paling aku lari, mkasudnya aku nggak di TKP, pergi kemana gitu, kayak
nggak mau tahu gitu.

Masih di rumah atau…? Masih di rumah, paling ke depan atau kemana gitu.

Kalo pas kejadian kayak gitu,
ngumpet bareng kakak atau
adik gitu nggak?

Mmm… soalnya aku sama kakakku jaraknya jauh, bedanya 10tahun, jadi
kalo waktu aku masih kecil kakakku udah SMAlah, jadi kan kalo gitu
kakakku kayak udah punya sendiri, kalo aku sih paling sama adikku.

Trus peristiwa yang kamu
inget sebelum orangtua pisah?

Nonton, ada, nonton Godzilla dulu, tapi cumin berempat, kakakku nggak
ikut. Papa mamaku sama adikku di Citraland, aku masih inget ok.

Kok kamu bisa inget banget
sama itu?

Nggak tahu, yang nyantel itu ok

Ada  lagi yang mungkin kamu
pingin ngerasain lagi?

Ow pernah, dulu pergi sama temen-temen kantornya mamaku, kan ikut
semua.

Itungannya berarti dikit yang
kamu inget?

Dikit, soalnya kan  masih kecil juga. Sampe sekarang paling sebagian-
sebagian aja yang inget, nggak semuanya.

Sebelum orangtua pisah,
betah banget nggak di rumah?
Apa memang sering keluar?

Kalo sebelumnya sih, di rumah, jarang banget main
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Kalo dirumah, biasanya main
apa ik?

Waktu kecil? Main sendiri seringnya ok.

Kayak boneka-boneka gitu? Mainan anak kecil lah, kayak action figure.

Dulu hobinya apa waktu
kecil?

Ndak inget ok.

Ow ni, untuk hari ini, segitu
dulu aja.

Okey.

Terimakasih Sama-sama

Pertanyaan Jawaban Koding

Eh, Halo selamat sore Halo, sore

Habis pulang kerja, ya? Ya, haha

Gimana, capek? Lumayan, santai

Ngelanjut yang pertanyaan
yang kemarin, ya?

He’em

Dulu tu… sekarang kan
situasinya orang tua sudah
bercerai, nah dulu tu waktu

Ya keadaannya sih, udah kayak nggak harmonis gitu. Memang dua
duanya udah sering berantem, dah sering… ya pokoknya dah sering

B2
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orangtua belum bercerai, inget
nggak sama keadaan-keadaan
orangtua yang sebelum
bercerai?

berantemlah sehari-harinya. Nggak enah tuh pokoknya.

Berantemnya secara
kekerasan atau verbal?

Ya verbal, ya kekerasan aku pernah lihat. Verbal juga sering. Pokoknya
banyak diem-diemnya, diem-dieman gitu lho

Ow, itu ayah yang ngelakuin
ke ibu atau dua-duanya?

Ayah. Ayah ke ibu. Kalo ibu kan habis itu paling nangis. Jadi kita yang
anak-anaknya yang bingung jadinya malah, adikku juga bingung mau
gimana juga sih.

A7

Terus waktu proses perceraian
itu, keadaan rumah kayak
gimana?

Yo kan pokoknya tu, waktu itu pokokya aku inget malem-malem papaku
udah kemas-kemas terus pergi. Kan aku Tanya, lhoh papa mau kemana?
Aku nanya kayak gitu. Bilangnya, ke rumah eyang. Papaku bilang gitu.
Trus sampe, udah to itu terakhir ketemu, habis tuga pernah pulang ke
rumah. Kayaknya habis tu proses perceraiannya sih. Pokoknya waktu itu
malem-malem papaku pergi, terus habis tu udah ga pernah ke rumah lagi.

Mama ngasih tau nggak? Kalo itu belum ngasih tau. Ngasih taunya ke kakakku. Karena kan
kakakku waktu itu posisi udah SMA. Aku masih kelas satu SD, Adikku
masih TK. Paling ngobrolnya sama kakakku.

Ya kalo kakakku sih ya pie ya, kasarannya kayak marah gitu terus jadi
pendiem jadi mengurung diri gitu sih.

Kalo aku, sih belum ngerti. Paling Cuma taunya pergi gitu aja
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Sering kangen nggak sama
papa?

Kalo dulu sih kayak sering kalo dulu. Kalo sekarang sih udah biasa.
Haha

A2

Terus kalo pas kangen gitu
kayak gimana?

Jadi tu dulu waktu masih proses, masih liburan, sering dijemput suruh
nginep tempatnya, selama liburan. Tapi habis tu, rasa-rasanya aku sama
adikku malah kayak dikekang sama papaku, kalo dijemput nggak boleh
pulang. Jadi maunya ikut papaku, aku sama adikku kan jadi takut.
Terus semenjak itu, aku kalo suruh nginep sana nggak mau hahaha..

B2

Itu mulai nggak maunya, usia
berapa? Kelas berapa?

Pokoknya nggak jauh dari nitu oq, kayaknya pas kelas dua kelas tiga itu
toh. Pokoknya kalo dijemput, suruh nginep, mau pulang dilarang, jadinya
kita kan takut, terus akhirnya kita ikut mamaku, ndak mau balik.

Terus waktu habis cerai itu,
dikasih pilihan ga, boleh ikut
mama atau papa?

Waktu itu ditanyain mamaku, kalian mau ikut siapa. Kan emang waktu
pertama-pertama pisah nggak dijelasin, tapi lama kelamaan kan tanda
Tanya, kok nggak pernah pulang, terus dijelasin mama papa dah pisah
gini gini gini, lha kalian kalo suruh milih, milih mana, ya aku sama
adikku milih mamaku.

Tapi kan kalo kayak gitu, anak dibawah umur harus ikut ibunya,
kayaknya lho. Kalo kakakku suruh milih, ikut ibuku.

Terus tadi kan bilang kalo
sempet takut sama ayah, itu
sampai sekarang atau kapan?

Nggak sih. Kayaknya waktu itu tu… terus kan udah kalo suruh kesana
suruh nginep, nggak mau nginep, terus kalo sekarang ketemu sih udah
biasa

Baru sekarang itu, baru-baru Ya sekitar SMP tu udah biasa kalo ketemu. Jadi kan dulu tu kan anget-
angetnya pisah tu, jadi papaku kayak mau bawa anak-anaknya, ternyata
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kuliah ini? pada ga mau, terus seiring berjalannya waktu kayaknya papaku ngerti,
akhirnya ya nggak maksa-maksa gitu lagi.

Waktu itu, tau alasan orangtua
berpisah?

Alasannya apa ya? Ya taunya sekarang. Kalo waktu jaman kecil nggak
tau, taunya pisah karena sering berantem.

Waktu mulai taunya itu waktu
kuliah juga?

Ya waktu SMP, SMA tu mamaku dah sering ngasih tau, jangan kayak
papamu gini gini gini gitu sih

Terus marah nggak sama
alasannya?

Nggak sih ya, trima aja

Sempet ngajak mama balikan
lagi sama papa nggak?

Nggak. Soalnya aku tau mamaku kalo sama papaku nggak bisa seneng.
Kalo bakalannya sedih lagi ngapain gitu.

B1

Waktu orangtua masih anget-
angetnya pisah itu,
hubungannya sama kakak
adik gimana?

Yo kayaknya malah semakin deket, soalnya kan kakak istilahnya jadi
bapak rumah tangganya kan paling cowok, paling tua gitu lho, yang
ngayomi adik-adiknya malah kakakku. Aku sama ke adikku juga deket.

B2

Kamu juga jadi ngemong
gitu?

Kalo ngemong sih kayaknya belum, soalnya masih kecil oq waktu itu.
Sama-sama kecil oq hahaha

Terus setelah orangtua
berpisah, nyaman dengan
kehidupan yang akhirnya papa
keluar dari keluarga atau…?

Awalnya sih awalnya gimana ya, awalnya kaloo ditanyain temen-temen,
papamu dimana to, aku alesannya, keluar kota, gini gini gini gitu. Tapi
lama-lama kebiasaan. Tapi awalnya ada yang kurang.
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Terus akhirnya baru bisa
menerima…

Ya SD, SD kelas berapa ya, lulus SD ding baru bisa ngomong kalo
papaku udah cerai sama temen-temen. Tadinya sih masih tutup-tutupan,
kan malu, anak kecil.

Kalau ditanyain guru juga
malu?

Kayaknya guru nggak pernah Tanya deh.

Dulu sebelum orangtua pisah,
prestasi belajarnya gimana?

Standard oq aku.

Nggak jelek-jelek banget dan
nggak bagus-bagus banget ya?

Nggak..

Terus setelah orangtua pisah
tetep biasa atau ada
perubahan?

Tetep biasa sih, soalnya mamaku intens sama anak-anaknya ngajari

Waktu masih kecil, punya
sahabat apa nggak?

Ada, tapi temen sekolah sih.

Dari kelas satu SD? H’em

Sampe sekarang masih
hubungan?

Sudah nggak, semenjak SMA udah nggak pernah hubungan. Udah punya
kesibukan sendiri-sendir sih.

Terus waktu itu, sahabat tau,
orangtua kamu cerai?

Nggak, nggak tahu. Paling kalo main ke rumah Tanya, papamu mana?
Keluar kota hahaha.. Jadi aku nggak pernah mbuka ke siapa-siapa sih.
Kalau orangtua udah cerai nggak pernah cerita, malu.
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Nah, kemarin kan bilangnya
senengnya main di dalem
rumah terus ya, terus setelah
orangtua resmi udah pisah dan
akhirnya tinggal sama mama
aja, masih sering di rumah aja
apa keluar-keluar?

Kadang-kadang sih, kadang-kadang ya sering main ke rumah temen kalo
siang gitu to, pulang main ke rumah temen, malem kan disuruh kakakku.
Tapi kalo di rumah masih sering main sama kakakku. Main apa ya dulu…
ow main sega dulu haha.. sama kakak sama adek, main game.

Terus dengan perpisahan
kedua orangtua, sempet
ngerasa bersalah apa nggak?

Nggak sih.. nggak pernah

Waktu SMA juga nggak
pernah?

Nggak… nggak pernah

Perasaannya sekarang gimana
melihat perceraian kedua
orangtua di usia sekarang ini?

Kalo sekarang sih, kan karena aku tau permasalahannya kayak gitu, ya..
yaudah, kayaknya emang lebih baik kayak gini. Daripada kalo
dipertahanin, diterus-terusin kan kasian mamaku juga yang nggak tahan.
Juga kalo kayak gini mamaku jadi lebih survive, maksudnya, jadi papaku
tipe orang yang ngekang sukanya. Mamaku nggak boleh kerja. Nyatanya
ditinggal beberapa puluh tahun, eh beberapa belas tahun bisa ngidupin
tiga anaknya sendirian, berarti kan malah nggenah gitu lho.

Sekarang kan kamu udah
remaja, udah saatnya untuk
mencari pasangan, ada
dampak nggak dari perceraian

Enggak sih, biasa aja. Sekarang aku masih pacaran, tapi nggak bikin aku
harus gini gini gitu sama pacarku. Biasa aja sih, menurutku lho, ndak ada
bedane. Aku njalaninnya pake caraku sendiri.
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ke cara kamu cari pacar, atau
dalam menjalin hubungan?

Oooo… berarti perceraian
orangtuamu nggak bikin kamu
nentuin criteria apa apa gitu
ya?

Enggak.

Brati kan mamanya yang cari
uang ya, terus mulai kepikiran
buat bantu mama kapan?
Bantu keuangan ekonomi

Paling baru awal kuliah sih

Berati dulu belum sempet
kepikiran, ya?

Belum, belum sempet

Motivasi sekarang nyari ung
itu karena pingin bantu
orangtua atau karena pingin
aja?

Yo karena kasian lihat mama udah tua gitu kan. Masa nyari uang terus,
aku minta terus, ya akhirnya cobalah, kerja apa, kerja apa gitu

Terus pernah ngasih mama
kado?

Paling seringnya kalo aku habis dapet uang, tiba-tiba aku beliin minyak
beli pa gitulah, kebutuhan rumah tangga

Trus buat kamu sendiri nih,
dengan bercerainya kedua
orangtuamu, ada dampaknya

Kalo dampaknya sih, mungkin itu, kekurangan figure ayah, kan dari
kecil aku nggak pernah dikasih tahu dikasih tahu sama yang namanya
cowok, maksudnya bapak, ngasih tahu-ngasih thu kan nggak pernah, jadi
agak gimana ya, ya pie ya, ka nada bedanya to, yang dapet kasih saying

B2
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nggak? dari ibu sama kedua orangtua kan beda, jadi kurang imbanglah

Yang kamu rasain saat kamu
berteman dengan yang
orangtuanya lengkap dengan
kamu sendiri. Yang kamu rasa
sikap apa yang beda banget
sama dia.

Jadi bukan sikap sih, malah lebih pengalaman. Jadi misalnya, wingi aku
mbe bapakku ngene ngene ngene. Lha kan aku ngga punya cerita kayak
gitu jadinya. Jadi misalnya h’a, aku nonton bola mbe bapakku, lha aku
kan pengalaman-pengalaman kayak gitu kan nggak punya. Kalo
sikapnya sih mungkin aku lebih kayak gitu ya, sebelum kuliah ini,
sikapku kayak ndak teges gitu lho, nda isa ngambil keputusan, gitu sih.
Kan mungkin kalo dididik dari cowok bisa agak teges kayak gitu sih.
Mungkin lho

B2

D1

Jadi yang kamu rasain gitu? H’em

Trus dengan pengalaman
orangtua yang kayak gitu,
menurut kamu suatu
perceraian itu seperti apa?

Perceraian itu kalo bareng-bareng terus tapi dalemnya nggak nyaman kan
emang kalo perceraian itu, ada jalan yang lebih baik, kenapa nggak. Kalo
menurutku gitu, daripada dipertahanin tapi dalemnya nggak enak kan
percuma.

Jadi nggak selamanya
perceraian itu buruk ya?

Ha’a… soalnya ada contohnya.

Jadi, untuk sementara itu dulu Ya…

Makasih Sama-sama
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Verbatim Subjek I Triangulasi

Pertanyaan Jawaban Koding

Halo, selamat sore Sore, kak.

Maaf ya, mengganggu waktu
kamu

Ah, enggak kok kak, hahahaha

Gini, aku mau tanya-tanya
tentang kakak kamu ya,
tentang RE

Oiya, kak, tanya aja

Kakak sekarang masih
sibuknya apa sih?

Kak RE tu kan sekarang masih belum selesai kuliah, jadi dia masih sibuk
kuliah, sama sekarang kakak kerja di radio, selain itu ya paling main
sama temen-temennya

Ow, kakak betah ya kerja di
Trax?

Katanya betah sih, enak soalnya sesuai sama dianya

Oooo… Kalian berapa
bersaudara sih?

Tiga, kak. Ada kakak laki-laki pertama, terus kak RE, baru aku.

Hubungan kalian bertiga
gimana?

Baik-baik aja, kak RE sama aku lebih deket, soalnya sering ngobrol
bareng. Selisih usianya juga ngga jauh. Kalo sama kakak yang pertama
nggak sedeket kak RE ke aku
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Kenapa? Soalnya kan usianya kak RE sama kakak yang pertama jauh, kalo sama
aku kan deket. Mungkin lebih paham situasi hahahaha

Hahahahaha…iya iya, bener-
bener.

Trus hubungannya kakak
sama ayah ibu gimana?

Kalo sama ibu deket, soalnya kan kita diasuhnya sama ibu. Jadilebih
deket ke ibu daripada ayah. Kalo sama ayah, jarang komunikasinya,
sekarang aja kalo telpon ayah, cuma pas lebaran, nggak pernah ketemuan.

Orangtua udah sejak kapan
sih pisahnya?

Udah lama, waktu itu aku usialima tahun, berarti kak RE waktu itu usia
tujuh tahun.

Dulu waktu orangtua belum
pisah, kak RE pernah cerita
gitu nggak tentang ayah ibu?

Pernah nggak ya, agak lupa sih, tapi yang aku nggak salah inget, dulu
papa mama itu sering berantem di depan anaknya. Nah kak RE sama aku
tu sering sembunyi di kamar, pura-pura ga liat, atau kakak keluar rumah
gitu, main sama temen, pokoknya nggak mau liat kejadiannya.

Kakak sama kamu nggak mau
liat kenapa?

Ya takut juga sih, kak. Abis papa sering mukul mama, jadi aku sama kak
RE sering liat KDRT sebelum papa mama cerai

Kak RE pernah ngobrol sama
kamu tentang kejadian dulu
sebelum ortu pisah?

Emm, enggak sih. Biasa aja

Trus waktu proses perceraian,
mama ngasih tau nggak kalo
mereka udah cerai?

Nggak ngomong ke aku sih, nggak ngomong ke kak RE, paling ceritanya
ke kakak yang pertama
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Trus sering kangen papa? Kalo dulu sih pasti iya, kak RE sama aku sering kangen, pernah berapa
kali diajak ngine di rumah papa, tapi habis tu, papa kayak gimana bikin
kita takut. Ya udah, kak RE sama aku akhirnya berhenti nggak nginep di
rumah papa lagi

Takutnya sampe sekarang? Kalo sekarang sih kak RE udah nggak takut lagi, kan udah gede juga
hahahahaha

Sempet ngajak mama balikan
sama papa?

Enggak, enggak, soalnya kalo balikan, kasian mama. Kak RE juga bilang
gitu. Nanti ada KDRT lagi, kasian mama.

Kamu, tau nggak, kalo ada
temen tanya sama kak RE
tentang papa dimana?

Kak RE seringnya bohong sama temen-temen, tapi dulu sih waktu kecil.
Bilangnya papa masih di luar kota, aku ya ikut-ikut kakak, bilangnya di
luar kota. Kan malu to, kak. Tapi lama kelamaan kita bisa nerima, sampe
akhirnya temen-temennya kak RE tau sendiri

Ada perubahan dalam prestasi
belajarnya kak RE nggak
antara sebelum dan sesudah
perceraian?

Enggak sih. Biasa aja. Kak RE nggak pinter-pinter amat, tapi juga nggak
bodo ahahahahah… Mama sering nemenin kita belajar sih, jadi nggak
beda.

Kak RE pernah merasa
bersalah nggak sama
perceraian papa mama?

Enggak sih, sekarang kakak malah keliatannya dukung juga, abis kalo
diliat, mama kayak tertekan. Kak RE sering kasian kalo liat mama. Tapi
kak RE juga bangga sama mama, bisa ngidupin anaknya tiga dengan
keringat sendiri. Sekarang, sejak kerja, kak RE berapa kali tu bisa belanja,
Menuhin kebutuhan dapur gitu, kak, hahahhaha katanya buat surprise
hahahaha
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Hahahahaha, bagus
ya…Emm, kamu ngerasa
nggak ada kekurangan dari
kak RE yang keliatan banget?

Ehm, apa ya… Gini sih, paling sebel kalo pas bikin keputusan, sering plin
plan. Sering ganti ganti. Kalo ngga ganti-ganti, mutusinnya lamaaaaa
banget. Udah mutusin lama, kalo ada apa-apa, bisa ganti. Itu sih.

Oooo… ya ya. Terus menurut
kamu, kak RE responnya
gimana buat perceraian?

Gimana ya, enggak tau pastinya gimana, Cuma kalo dari kasus papa
mama, kak RE setuju kalo mama cerai aja sama papa. Soalnya papa kasar
banget sama mama

Ow yaya, makasih ya, dek
buat waktunya, segitu dulu
aja, kalo ada tambahan, nanti
aku tanya lagi ya..

Iya, kak, sama-sama. Tanya aja nggak papa.
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LAMPIRAN B

SUBJEK 2
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Verbatim Subjek II

Pertanyaan Jawaban Koding

Halo, selamat siang Siang…

Maaf ya ganggu Iya nggak papa

Masih sibuk apa ya sekarang ini? Hmm, sekarang paling masih ngerjain revisian, kemarin habis
ujian skripsi

Lancar, skripsinya? Ouw, ya kalau dibilang lancar ya lancarlah

Revisiannya banyak atau dikit? Wuah… lumayan. Lumayan tuh banyak apa sedikit y? Ndak ok,
sedikitlah.

Deadline wisuda bulan april ini ya? H’em, bulan april

Trus, nyambi sama kerja apa nggak? Kalo kerja, mungkin bisa dibilang kerja, tapi Cuma
freelancelah. Kalau dipanggil baru ada kerjaan, kalau ada yang
butuh baru dating.

Nyaman nggak sama pekerjaannya? Sangat nyaman sih. Suka

Kalau boleh tahu, nih, jumlah
saudaranya berapa?

Kebetulan saudaraku Cuma satu, adek
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Selisih berapa tahun? Selisihnya lima tahun.

Berarti mbaknya anak pertama, ya… Anak pertama, iya.

Trus kalo sama adek hubungannya
kayak gimana ya?

Kalo sama adek biasa, deket sekali, tiap hari ketemu, tinggalnya
jadi satu juga. Tiap hari ketemu, tiap hari cerita, ya deketlah.

Semua kejadian, baik seneng maupun
sedih, diceritain?

H’em, cerita, cerita semua haha..

Nyaman ya berarti kalo sama adek
cerita-cerita gitu?

Iya, nyaman sih, h’eh..

Trus, tinggalnya sama ayah atau sama
ibu?

Sama ibu

Di sini ngekos atau….? Di sini ngekos, rumah saya kan di Ambarawa

Ngekosnya sama adek? H’em, ngekosnya sama adek

Sering pulang ke Ambarawa? Ya nggak sering juga sih, jarang. Soalnya kadang sering males
juga. Nggak harus saya yang pulang, kadang mama saya yang
ke Semarang

Nggak sering kangen sama mama? Kangen bisa telpon hahaha

Ow, berarti kalo hubungan sama mama
seringnya lewat hp?

Iya, sms, telpon.
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Kalau sama ayah? Kalau sama ayah, hubungan kalo dibilang sering ya nggak sih.
Cuma kadang-kadang aja, Cuma waktu-waktu tertentu.

Waktu-waktu tertentunya itu bisa
dirange antara satu bulan dua bulan
atau…

Nggak sih, nggak rutin juga. Lebih cenderung ke…. Kalau ada
yang penting-penting aja. Kayak kemarin kalau mau ujian
skripsi, baru saya ngabari. Kalau nggak, pas papa ulangtahun
atau saya ulangtahun, baru.. itu sih, yang penting-penting aja.
Jarang komunikasi. Ya basa-basi

Kalo ketemu langsung, terakhir kapan? Kalo ketemu langsung terakhir itu… bentar, kalo nggak tahun
lalu, ya dua tahun yang lalu kalo nggak salah

Hmm, udah lama ya? H’eh

Kalo ketemu mama terakhir? Kalo ketemu mama terakhir berarti seminggu yang lalu

Kalau boleh tahu, nih, sejak kapan
orangtuanya mulai pisah?

H’em, orangtua mulai pisah itu waktu saya umur 9 tahun, 10
tahun gitu. Sekarang kan saya 22, berarti 2003-2004an

Dah lama ya,  berarti masih SD Iya masih SD

Trus, sebelum orangtua pisah, ada
nggak kejadian yang bikin mbaknya
seneng dan masih diinget sampe
sekarang?

Kalau yang masih diinget ya lebih ke itu sih, kalo lagi jalan-
jalan bareng. Soalnya kan kebetulan papa saya kerja mama saya
kerja, jadi sehari-harinya itu ketemu orangtua itu malem. Jadi
mereka itu kalau weekend atau hari libur itu sih ngajak jalan-
jalan atau apalah, Cuma makan di luar. Kumpul barengnya kalo
pas mereka nggak ada kerjaan
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Banyak peristiwa yang masih diingat
atau nggak?

Kalo banyak, ya lumayanlah ya. Kalo itu beberapa yang kalo
banyak atau nggak sih nggak tahu, tapi lebih ke beberapa
peristiwa yang detail itu ya ada beberapa yang inget.

Peristiwa yang diinget itu kebanyakan
yang bikin seneng atau malah biasa aja,
atau malah sedih gitu?

Kalau yang diinget…kalau sekarang sih biasa aja sih, nggak
tahu kalau waktu itu kok sampe keinget-inget. Mungkin karena
seneng.

Dulu sebelum orangtua pisah, keadaan
keluarganya kayak gimana?

Keadaan keluarga baik-baik aja sih, jadi saya ngerasa orangtua
pisah itu, jadi gimana ya, lihat orangtua berantem itu nggak
pernah. Di depan mata saya itu nggak pernah kelihatan orangtua
berantem, orangtua ada  masalah. Jadi ya tiba-tiba, ya bukan
tiba-tiba sih, waktu orangtua cerai itu yang ngasih pengertian
kan mama, jadi ngasih pengertiannya pelan-pelan, jadi tuh,
keadaan papa sama mama kayak gini, jadi seharusnya lebih
baiknya berpisah. Tapi kalo untuk berantem gede yang
kelihatan, mama sama papa bermusuhan gitu nggak pernah,
nggak pernah kelihatan

B2

Selama mama memberi pengertian
kalau mereka pisah sampai udah bener-
bener pisah itu lama atau sebentar?

Owh, nggak lama. Jadi misalnya, waktu mama ngurus
perceraian itu, mama bilang ke anak-anaknya kalo mama lagi
gini gini gini, lagi ngurus cerai. Jadi sebelum mereka bercerai
itu, prosesnya kita tahu gitu lho. Mama selalu cerita sampe
akhirnya bener-bener ada keputusan cerai dari pengadilan itu
ya kita tahu gitu. B2
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Trus waktu di pengadilan itu, mbaknya
ikut?

Nggak

Waktu itu  di rumah atau di rumah
siapa?

Di rumah tok, h’eh, sama adek.

Dulu, waktu orangtua masih baik-baik
aja, sering mainnya dimana? Di dalem
rumah atau main sama temen-temen
gitu?

Seringnya dulu main di rumah. Iya sih, soalnya dulu waktu
kecil, orangtua juga protektif, nggak boleh main keluar. Jadi
mainnya di dalem rumah emang.

Sama adek aja apa sendirian? Dulu waktu belum ada adek ya sama pembantu, begitu ada
adek, mainnya sama adek. Jarang sih main di luar, soalnya
emang nggak boleh.

Kalau main sama papa mama? Ya paling main sama papa mama sering. Kalo misalnya udah
sore udah pada pulang nggak ada kerjaan, main sama mama
papa.

Waktu keluarga masih baik-baik aja,
paling seneng ngobrol sama sapa?

Deketnya malah sama papa, soalnya mama saya galak,
cerewet. Sedangkan kalo sama papa lebih minta apa-apa
diturutin, mau kemana boleh, lebih apa ya, lebih diem. Kalo
sama mama apa ya, malah galak, nggak seneng sama mama.

B2

Paling suka main apa ya? Main apa y? main rumah-rumahan, main boneka-bonekaan,
masak-masakan.
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Kalo main rumah-rumahan gitu, sering
ngajakin papa?

Enggak, lebih seneng main sendiri, lebih nyaman sih soalnya
hahaha…

Dulu hobinya apa? Apa ya? Kok aku lupa ya… mainan sih…

Kan mama ngasih pengertian dulu,
terus waktu tahu udah pisah,
perasaannya gimana?

Perasaannya biasa aja sih. Soalnya dulu itu cerai nggak cerai
nggak ada bedanya. Kebetulan waktu itu mama sama kita
berdua di Semarang, sedangkan papa saya di Bandung. Jadi
waktu cerai itu, papa masih sering ke Semarang, seminggu
sekali ke Semarang, telfon, jadi masih belum ada bedanya sih.
Jadi yaweslah lha meh pie, mau cerai mau nggak, nggak ada
bedanya, mikirnya gitu.

B2

Jadi nggak sempet merasa nyesel gitu
ya?

Nggak sih. Nggak

Keadaan rumah ada perubahan nggak? Mama jadi lebih keras. Jadi kan kita tinggal bertiga, mama lebih
keras dan kerjanya itu jadi gimana sih, jadi lebih banyak kerja
gitu lho. Jadi itu sih, yang pertama jadi lebih sering kerja,
yang kedua, jadi lebih keras. Jadi saya yang udah gede gini
ngrasa, ya mungkin mama nggak mau kan, mungkin ada cara-
cara lain.

B2

Sempet merasa gimana nggak sama
perubahannya mama?

Merasa mama kok galak, dikit-dikit ga boleh, dikit-dikit marah,
ngerasa sih, Cuma ya… ya udah… nggak takut sih. Tapi ya
udah diturutin aja.



123

Sering curhat ke papa dengan
perubahan mama?

Kalo curhat iya, pasti iyalah, kayak mama lagi marah. Tapi
kalo membandingkan enggak sih, maksudnya, kok mama
sekarang  jadi gini gitu enggak sih. Maksudnya
membandingkan mama yang dulu sama mama yang sekarang.
Ya soalnya basicnya mama udah galak yo udah biasa gitulah.
Memang setelah mama sendiri, mama jadi lebih protect lagi.

B1

Alasannya orangtua cerai, tau? Tau sih, tapi gini, alasan yang  sebenarnya itu tahunya baru
gede-gede gini sih. Mama cerita, sebenernya keadaanya tuh
gini. Kalo dulu kan saya tahunya Cuma gini, ya keadaan
orangtua beda kota dll, baru yang masalah sebenernya mama
baru cerita tu sekarang waktu udah gede.

Berarti dulu tahunya alasannya pisah
karena jauh? Terus, terima nggak sama
alasannya?

Terima sih. Nggak masalah.

Mbaknya diijinkan untuk memilih mau
tinggal sama siapa ngga?

Kalo diijinkan memilih itu kayaknya enggak deh. Jadi mama
saya lebih mending saya sama adik, ikut mama aja. Tapi kalo
mau ketemu papa ya boleh, kapanpun boleh, tapi saya sama
adek, ikut mama aja.

B2

Sempet bilang sama mama nggak
kayak, mau ikut papa aja.

Nggak sih, maksudnya waktu itu mikirnya sih mau ikut mama
mau ikut papa sama aja.Kalaupun mau ikut papa, mau ketemu
mama kapanpun aja bisa. Ikut mama mau ketemu papa juga
bisa.
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Waktu di situasi kayak gitu, hubungan
sama adeknya gimana?

Saya sama adek, masih deket. Dari bangun tidur sampe mau
tidur lagi bareng sama adek. Sekolah, berangkat bareng, pulang
bareng, jadi ya deket dari kecil.

Berarti nggak ada perubahan, ya? Nggak ada

Dulu waktu masih sekolah, orangtua
belum berpisah, prestasi belajarnya
gimana?

Waduh prestasi sih biasa. Ranking sih ya masih tiga besar. Kalo
lomba, waktu kecil ikut-ikutanlah, siswa teladan, yaa lumayan,
se kabupaten. Ya gitu-gitulah ya.

Terus, setelah peristiwa kayak gitu,
prestasi menurun apa nggak?

Nggak, biasa aja, nggak menurun kok.

Apa malah meningkat? Bentar, kalo meningkat, kalo SD kan gitu-gitu aja.

Jadi menurut mbak, nggak ada
pengaruhnya?

Iya,  nggak ada, jadi pokoknya ya gitu-gitu aja.

H+1 hari orangtua cerai, merasa
gimana?

Biasa aja. Jadi sebelum cerai kan emang udah pisah kota
sama papa, jadi mau cerai nggak cerai keadaannya kayak gitu

B2

Terus kalo ngadepin temen-temen atau
guru gimana, waktu ortu pisah?

Kalo.. Jadi kan mereka nggak akan cerita kalo gini gini gini, eh
katanya cerai, kan enggak. Jadi mereka tahunya seiring waktu.
Ow mama papanya ini tu beda kota, jadi waktu mereka tau udah
cerai tu udah berlalu lama, jadi saya terbiasa dengan keadaan
itu, waktu mereka Tanya, ya biasa aja.

Nggak ada rasa malu, mau Enggak, cuman kalo mereka nggak Tanya, ya nggak cerita gitu
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menyembunyikan gitu? aja sih.

Waktu tu punya sahabat nggak? Punya sih

Sahabatnya tahu tentang orangtuanya
mbak?

Kebetulan deket sih ya,  dia sering main rumah, mungkin sudah
mulai tahu, tapi saya nggak cerita sih, tapi kayaknya tau dengan
sendirinya.

Masih sering kontak sama sahabatny? Yo masih sih, tapi nggak intens, tapi ya masihlah.

Pada akhirnyaa kan sahabatnya tahu
kalo ortu pisah, sempet nggak curhat ke
sahabat?

Ya kalo sedikit mengeluh, pasti cerita ya, apalagi kan waktu
itu saya mempersepsikan mama galak kan nggak boleh pergi
kemana-mana, nggak boleh ikut temen pergi kemana. Jadi ya
ngeluh-ngeluh gitulah.

B2

Setelah orangtua pisah, sampai
sekarang, ada perasaan yang sering
muncul?

Kalo sekarang sih, saya kan lebih dewasa, pikirannya ke masa
depan ya. Mikirnya kalo saya nikah, saya kan muslim ya, kan
kalo nikah butuh orangtua.Baru kepikiran gitu aja sih.
Berarti kan saya harus menjaga hubungan baik sama ayah
saya, karena nantinya saya butuh gitu lho

C7

Tentang mencari pasangan, mungkin
mau cari pacar yang kayak gimana,
berpengaruh ke situ nggak?

Jadi ayah sama ibu saya emang jalannya kan kayak gitu. Jadi
kalo dibilang saya milih-milih gitu, ya nggak segitunyalah.
Nggak sebegitu ndampak. Masih dalam batas normal lah.

Dari sebuah perceraian itu sendiri, pola
pikir tentang perceraian gimana?

Menurut saya, yaa saya mikirnya kayak gini, keadaan itu nggak
bisa dipaksakan. Ketika suatu pernikahanpun ketika jalannya
sudah mentok, memang perceraian jalan satu-satunya yang
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terbaik, ya sudahlah, toh perceraian tu ada baiknnya. Biasanya
anak korban perceraian tu kan jadi anak nakal, dll, nggak sih,
saya nggak merasakan efeknya. Jadi ya nggak usah
menyalahkan keadaanlah. Karena perceraian itu nggak buruk.

Jadi menurut mbaknya, perceraian itu
positif-positif aja ya?

Iya, tergantung oranglah bagaimana menyikapinya.

Oke. Untuk hari ini, itu aja, makasi Iyaa

Pertanyaaan Jawaban Koding

Halo, mbak, ada yang mau aku tanyain
lagi nih

Ow, iya, silahkan, mau tanya yang mana lagi?

Mau tanya tentang pasangan nih.
Mbaknya sekarang statusnya masih
pacaran atau single?

Waduh, kalo ditanya pasangan marake curhat hahaha. Endak
sih, kira-kira sepuluh bulan ini lagi gak punya pacar. Yang lagi
pendekatan juga belum ada

Ada usaha buat cari pasangan? Usaha yo usahalah, tapi yo nggak ngotot. Kadang males, kadang
semangat. Lha akhir-akhir ini lagi males, jadi santai aja.

Orangtua ngasih saran, criteria gitu
ngga tentang pasangan?

Kalo mama sih ngajarinnya ya biasalah, kayak ngasih syarat
gitu, harus seiman, yang lainnya sih standar, harus baik dan
sopan

Ooo gitu… oke oke, makasih buat
waktu tambahannya ya, mbak

Iya, sama-sama
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Verbatim Subjek II Triangulasi
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Pertanyaan Jawaban Koding
Halo, sore, dek Sore kak
Aku mau tanya tentang mbak ke kamu
ya?

Iya, mbak, kemarin udah ditanyain sama mbak kok hehehehe

Hahaha, oke, dimulai aja ya. Mbak
sekarang ini lagi sibuk apa sih?

Kalo di kamar gitu sih, bikin revision skripsinya, kak. Kalo yang
lain paling kuliah. Sama kadang-kadang mbak ada job, jobnya ga
tentu tiap hari sih. Bantuin temennya katanya.

Ooo.. Kalian tu berapa bersaudara sih? Cuma dua, kak. Mbak sama aku.
Mbak gimana sih kalo sama kamu? Gimana ya? Mbak tu orangnya santai kok. Sering curhat juga

tentang apapun. Aku ya gitu ke mbak. Jadi menurutku, nggak
saling menutup diri sih. Ya gimana sih mbak, kan tinggal di
Semarang aja barengan, satu kamar. Tiap hari pasti ketemu mbak.

Kan kalian di sini ngekos, ya, mbak
sering pulang rumah nggak?

Nggak, jarang

Kalo komunikasi sama mama gimana? Seringnya telepon, sms
Kalo sama papa? Nggak pernah. Paling kalo lebaran. Jarang banget kalo ke papa.
Ada perubahan nggak sih sama mbak
pas sebelum sama sesudah papa mama
cerai?

Enggak ada sih. Mbak biasa aja. Menurutku, mbak nggak ada
perubahan.

Mbak sering cerita nggak tentang
perasaannya kalo inget papa mama
udah cerai?

Enggak juga hahaha.. Abis nggak ada bedanya mama sama papa
cerai atau nggak. Beda kota jauh kan, yang ngurus mama.
Sekarang ya yang ngurus mama, jadi cerai nggak cerai sama aja.

Kalo kamu lihat mbak, mbak itu bisa
nerima perceraian papa mama?

Bisa. Mbak nggak nuntut ini itu soalnya.
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Oke, terus, kalo masalah pasangan,
gimana sih mbak kalo tentang pacar
gitu?

Ya mbak cerita sih kalo lagi pacaran sama siapa, lagi deket sama
siapa. Sekarang ini mbak kan lagi single, kayaknya kalo diliat,
mbak biasa aja. Ada yang deketin ya syukur, nggak ya ditunggu
hahaha

Ooooo.. gitu ya?hahaha… ya ya, oke
makasih ya, dek

Sama-sama kak.
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LAMPIRAN C

SUBJEK 3
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Verbatim Subjek III

Pertanyaan Jawaban Koding

Halo, selamat malam Malam

Sori ganggu ya Owh, nda papa

Emm, masih sibuk apa nih, seharian ini? Yaaa beginilah bimbingan sama dosen, tugas akhir, beginilah
mahasiswa akhir

Sibuk sambil nyambi kerja apa enggak? Ya kuliah sih, kalo tidak saya tidak bikin tugas akhir

Umm, berarti Cuma kuliah aja ya? Oiya dong

Kuliahnya dimana? Universitas… O nggak nggak, Maranatha Christian University,
di Bandung, Indonesia, West Java

Owh, di Bandung ngekos atau rumah
sendiri?

Ya beginilah anak kos

Enak di kosan? Enak dong, ada udara

Akrab sama temen-temen kos? Ya begitulah mereka. Saya ulangtahun digebyur kemarin

Akrab ya berarti Ow ya akrab sekali haha
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Punya istilahnya bestfriend nggak di
sini?

Ow enggaklah

Kok nggak? Nggak berusaha kenal
mereka lebih deket gitu?

Yaaa nda papalah

Di sini jumlah anak kosnya berapa sih? 23 kamar yang keisi 22.

Dari 22 anak itu, yang sering ngobrol
bareng, yang intens ketemu buat
ngobrollah, berapa?

Umm 1 mungkin, atau tidak ada sama sekali, tidak tahu

Kalo butuh curhatan gitu, nggak pernah
dating ke kamar temen?

Eng… Enggak, dulu pernah, tapi sekarang udah nggak pernah
lagi.

Kok enggak lagi kenapa? Kurang percaya, enggak sih, kurang aja. B1

Kurang percaya gitu? Mungkin

Pernah dikhianati atau gimana? Enggak sih hahahaha

Terus kok jadinya nggak percaya? Enggak tahu, perasaan. Tapi nggak bersinggungan sih, nggak
percaya gimana gitu.

Dlu ceritanya waktu masih awal-awal
ngekos gitu?

Iya, kalo kepepet

Kapan sampe akhirnya memutuskan Ow, cerita sih tentang suatu hal, tapi nggak detail kok.
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untuk nggak cerita lagi?

Anaknya sekarang masih ngekos disini? Masih

Kamu sendiri ada berapa bersaudara sih? Dua

Yang satu kakak atau adik? Ooh

Terus, hubungannya sama ooh gimana? Seperti kakak dan adik.

Maksudnya kayak gimana, sering cerita,
curhat?

Ow enggak dong.

Kalo pas ketemu kakak, biasanya
ngobrolin apa?

Ooooo apa ya… mungkin soal kuliah mungkin. Lupa. Tapi
nggak terlalu juga sih. Tapi tidak membicarakan masalah yang
pribadi.

Sekarang, kalo di rumah, tinggalnya
sama siapa?

Mama, papa tiri, ooh

Kalo sama mama sering cerita-cerita
juga ga?

Nggak terlalu

Hal-hal pribadi, cerita ke mama gimana?
Sampe detail ato gimana?

Garis besarnya saja.

Terus, mama nggk coba cari tahu, nanya-
nanya gitu

Enggak kayaknya
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Kok kayaknya sih? Ee… kadang nggak terlalu paham

Terus lebih deket sama siapa? Sama
mama atau sama ooh?

Eee… nggak dua-duanya.. mama mungkin.

Kalo sama papa tiri? Enggak

Sering komunikasi kalo sama papa tiri? Sering ngobrol akhir-akhir ini.

Mulai nikah lagi kapan sih mama? 3 SD.

Sejak mama nikah lagi, kamu nyaman
nggak sama papa baru?

Biasa aja. Ow nggak nggak nggak…

Terus kalo sama papa kandung gimana? Takut

Takut? Yang ditakutin apa emang? Badannya besar, terus kena stroke, jadi seram. B1

Ow, jadi takutnya secara fisik? He’em.

Tapi pernah ngobrol? Pernah, sambil ketakutan B1

Waktu itu ngobrolnya sendirian atau
didampingi mama?

Sembunyi di belakang guru.

Itu kapan? TK, SD, SMP

Tapi kalo ngobrol sama papa kandung
apa emang serem?

Ternyata enggak
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Terus masih takut? Sekarang nggak

Sampe kapan akhirnya kamu nggak
ketakutan lagi kalo ketemu papa kamu?

SMA kelas 1

Yang bikin kamu nggak takut lagi apa? Tuhan sih

Oow, jadi sering doa gitu? He’em

Pernah Tanya-tanya tentang papa ke
mama?

Enggak

Mama juga nggak sering cerita tentang
pap?

Cerita, eh tapi nggak cerita papa seperti apa, Cuma cerita
gimana cerai

Bisa terima nggak sama alasan
perceraian?

Nggak sih, sedih

Terus apa yang kamu lakukan apa? Nggambar

Nggambar apa? Kalo liat gambar waktu kecil sih, gambar pasangan cowok
cewek, semuanya aku urek-urek, tapi ceweknya pake baju
pengantin.

Ow, masih disimpen sampe sekarang? Masih. Ow dioret-oret terus ceweknya nangis.

Terus mama pernah liat hasil gambarmu? Enggaklah.
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Kamu pernah tunjukkin ke siapa
gambarmu?

Enggak ke siapa-siapa

Ni kan kamu ngekos, sering pulang? Enggak. Setahun sekali

Nggak kangen rumah? Lumayan

Kok nggak mencoba lebih dari sekali? Kuliah

Mama sering datang ke sini? Nggak, kalo ada perlu aja. Terpaksa B2

Terus, sering telpon mama? Mama yang telpon.

Tiap hari? Hampir

Emm, berarti komunikasinya lewat
telepon aja ya?

Iya

Orangtua mulai pisah sejak kapan ya? Aku umur 8 bulan

Waktu 8 bulan, sempet ada yang kamu
lihat dan terbawa sampe sekarang
nggak?

Enggak sih.. mungkin kalo mama cerita, jadi  kebayang.

Mama sering cerita keadaan keluarga
dulu gimana ngga?

Enggak.

Kalo mama cerita sering tentang apa? Haha berita sehari-hari, tapi bukan tentang dirinya
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Ngomong-ngomong, mama sering cerita
nggak, dulu kamu cerewet, sering nangis
nggak?

Nggak

Mulai bisa ngomong umur berapa gitu Oiya, cerewet.

Kalo misalkan sama kakek nenek, sering
ketemu?

He’em, kan tinggalnya sama kakek nenek

Itu kakek nenek dari pihak? Mama

Kalo dari pihak papa, sering ketemu? Enggak, pernah sekali, yang mak, yang ngkong udah meninggal

Hubungannya gimana? Kalo mak ngkong dari mama sangat deket sekali

Sering cerita-cerita juga? Nggak tau sih, kalo dari kecil kayak di sayang gitu. Sama
ciciknya mama, mami.

Ngerasa sayang nggak sama mami? Sayang semua sih

Lebih sering cerita ke mami apa ke
mama?

Nggak dua duanya sih.

Kalo ke mami, biasanya ngobrolin apa? Kuliah, sekolah.

Dulu waktu kecil, sering mimpi buruk
nggak?

Pernah mimpi buruk ada bola matahari besar di belakang
rumah, terus mengejar, menggelinding.

A5
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Menggelindingnya ke arah kamu? Nggak ngejar sih, Cuma kayak bisa lihat.

Sering mimpi gitu? Nggak.

Mimpiin orangtua gt? Pernahnya mimpiin ong.

Waktu kecil, pernah nggak kamu
nyalahin diri kamu?

Nggak, baru waktu gede

Usia berapa? Kuliah, 19tahun, 20 tahun.

Sempet menyalahkan diri? Sempet sih

Ngrasanya gimana? Kalo misalnya dulu aku udah gede, aku bisa dicegah. A6

Jadi menyesal gitu ya Iya.

Waktu masih kecil, sering ngerasa sedih
ga?

Ya sedih gitulah. Tergantung apa kata orang. Ada orang yang
bilang aku murung, ada yang bilang aku bahagia.

Lha menurut kamu sendiri, kamu
gimana?

Eeeeee…. Mungkin 51% happy, 49% sedih.

Kamu sering berontak atau marah-marah
sendiri?

Iya, karena nahan emosi, nahan hal kecil. A3

Kalo sama mama sering marah-marah
nggak?

Enggaklah… Sedih.
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Kalo ketemu papa kandung? Waktu mau kuliah aja.

Itu emosi? Nggak sih, malah sedih. A7

Waktu kecil kalo ketemu papa gimana,
selain takut?

Paling kesel sih, karena ngrasa diikutin.

Kamu cerita ke mama kalo kamu
diikutin?

Nggak sih, Cuma takut.

Terus respon mama gimana? Keluarga sih bilang, itu papa kamu.

Waktu kamu sudah mengenal papa
kandung, kamu dikasih pilihan untuk
tinggal sama siapa?

Enggaklah, kan udah ada papa baru.

Papa kandung pernah ngajakin kamu ke
rumahnya?

Nggak tahu tuh. Mungkin pernah, Cuma nggak tahu. Apa
mungkin disimpan.

Nggak pernah ngajak mama ketemu papa
kandung?

Enggak, karena takut. B1

Terus, sama papa baru perasaannya
gimana?

Kesel sih, soalnya nggak sayang mak. Marah-marah kalo mak
dating ato telpon.

Terus, waktu masih TK, SD, SMP,
teman-teman tau nggak?

Tahu
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Perasaan kamu gimana? Biasa aja sih.

Nggak malu? Enggak sih.

Kalo guru tau? Tau sih, kan sembunyi dibelakang guru, jadi tahu. Hahaha

Oiya… hahaha.. ya untuk hari ini, segitu
dulu ya. Makasih ya.

Ow, udah? Iya, sama-sama hahaha…

Pertanyaan Jawaban Koding

Halo, kita mulai lagi ya wawancaranya… Haloooo, mariiiii

Eee, lanjut pertanyaan yang kemarin nih.

Kan mama kamu nikah lagi nih, kamu
usia berapa ya?

Kelas 3 SD

Setuju nggak sih sama pernikahannya? Yaaa… ikut-ikut aja sih, kan masih kecil, waktu itu takut juga
sama papa, jadi ya ikut-ikut aja sih

Mama pernah Tanya nggak sih, boleh
nggak nikah lagi?

Boro-boro…

Mama  tanya ke ooh juga? Nggak tau juga sih, ooh juga masih kecil, masih SD.

Sebelum resmi jadi papa tiri kamu, kamu
pernah ketemu sama dia nggak
sebelumnya?

Kayake sih belum pernah sih. Pas udah nikah baru itu sih, baru
ketemu.
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Shock nggak kok tiba-tiba ada orang
baru?

Shock sih, tapi mungkin nganggepnya om om siapa

Tanya ke mama nggak, itu siapa? Enggak, paling nanya, manggile siapa ato apa aku lupa

Mama njelasinnya? Lupa, pokoknya ada papa. Agak kagok sih, tapi ya udah
manggil, udah kebiasa sampe sekarang sih.

Mulai kapan nggak kagok kapan? Lupa sih…

Setahun? Dua tahun? SMP sih…

Kamu pernah ngobrolin pernikahan
mama nggak sama ooh?

Nggak pernah sih. Sama ooh juga nggak deket sih, malah suka
bertengkar sih. Jadi sendiri-sendiri gitu sih dunianya

B2

Sebenernya, ngrasa nyaman ngga sih
kalo sama ooh?

Dulu nggak nyaman sih, sekarang lumayan, dibanding dulu,
sekarang lumayan sih.

Mulai nggak bertengkar sama ooh
kapan?

Mulai dari dia juga sih, mulai kuliah. Jadi dia kuliah di
Semarang, terus ketemu orang Gereja, terus ya udah, berubah
jadi lebih baik, tapi ya, deketnya tahun 2011, cerita ke ooh,
ternyata ooh peduli. Ternyata peduli sama adiknya, nggak
seperti yang aku pikirin.

B2

Waktu akhirnya udah bisa ngobrol-
ngobrol gitu, pernah bahas tentang
orangtua?

Enggak pernah sih, tapi kadang kayak ngrasa ooh nggak setuju
gitu sih sebenernya
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Nggak setuju sama perceraian? Iya… Jadi sebenernya lebih pingin sama papa kandung sih.

Sebenernya perasaan-perasaan kamu
mudah berubah ngga? Moody gitu
karena apapun itu.

Iya sih, moodyan

Kamu tahu penyebabnya? Nggak tahu sih kenapa. Tapi orang-orang juga bilang aku
moodyan

Moodynya lebih sering ke mood negatif
ato positif?

Negatif sih, jadi kalo masih ngerjain tugas, terus ga niat, terus
pura-pura cari inspirasi dengan nonton film, main game, nunda-
nunda, tidur atau makan. Trus ada apa dikit, langsung marah.
Emosinya sih labil sih dulu.

Dulunya kapan? SD, SMP, SMA

Kalo sama mama sering marah? Dulu sempet marah sih, waktu mama telepon, nggak suka aja.

Itu waktu? Kuliah, karena dampaknya itu, akibat waktu SMP

Kenapa? Ada deh hahahaha

Dulu waktu masih SD, prestasi
belajarnya gimana?

Orang-orang bilang sih naik sih. Mama juga bilang aku pinter
sih, dulu ranking berapa gitu.

Mama sering nemenin kalo belajar? Kalo ga salah sih iya, sama les juga.

Papa pernah ngasih sesuatu yang Papa yang mana nih?
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berkaitan dengan pelajaran?

Papa kandung? Ow, nggak pernah sih, tapi ngasih uang jajan.

Kamu terima? Terima sih, abis ya itu sih, terpaksa, tapi ya seneng aja sih, kan
anak kecil hahahaha

Terus kalo dari papa tiri, ngajari gitu ga?
Nemenin belajar…

Enggak pernah sih

Sebenernya kamu mendapatkan sesuatu
nggak sih dengan papa baru?

Nda juga sih. Biasa aja. Bingung juga sih, kalo mendapat apa
kayak nggak juga deh hahahha… kayak merasa lebih enak papa
kandung daripada papa tiri. Meskipun seburuk apapun papa
kandung. Aku sih ngerasa gitu. Aku lho. A2

Kan papa mama kamu cerai, terus
kepikiran nggak kalo cari pacar yang
kayak papa atau nggak kayak papa…

Oooo… pernah sih, waktu SMP apa SMA, SMP kayake. SD
SMP tu kayake pernah tertarik, Cuma karena minder, yaudah,
nggak terlalu gimana gitu… D5

Mindernya kenapa? Ya karena masalah penampilan hahaha

Ow penampilan, terus nggak berusaha
merubah penampilan?

Nggak

Kenapa? Nggak ada yang ngajari. Mama  juga biasa-biasa aja. Jadi kayak
ya nggak ada yang ngajarin masalah penampilan gitu

B2

Temen? Nggak ada
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Ngefek nggak sih, kalo nanti cari pacar
yang seperti ini, seperti itu…

Ngefek.

Waktu itu pinginnya yang seperti apa,
kalo boleh tau sih? Kayak kriterianya
gitu.

Ow, karena papa bercerainya karena mertua, jadi kalo ada
cowok, nggak yang anak mama banget. Keluargaku ya keluarga
kita, jangan ikut campur gitu lho, gitulah. Jadi nggak suka sama
cowok yang anak mama, trus sama yang mamanya suka ikut
campur. Kayak benci jadinya hahahaha

Dari perceraian itu, secara kepribadian
juga ada kriteria?

Agak keras sih, juga lebih sayang anak

Buat kamu sendiri, dari perceraian
orangtua, ada hal-hal yang kamu pikir
nggak boleh seperti ini itu?

Ada sih mungkin. Jangan tinggal sama mertua hahahaha

Kamu pernah nggak minta mama buat
balikan lagi sama papa?

Nggak, karena dulu kan kayak nggak kepikiran. Dulu tu kayak
cuek, nggak mikirin papa, jadi malah nganggep papa tu ngga
ada gitu lho. Tapi sekarang nyesel sih. Tapi situasinya kalo
suruh balik, nggak mungkin juga gitu lho.

Mulai bisa nerima papa kandung kapan
ya?

SMA, mulai SMA

Waktu sudah bisa nerima papa kandung,
pernah kepikiran tinggal bareng satu
rumah papa kandung, mama kandung,

Pernah sih tapi itu secara nggak sadar gitu lho. Waktu aku
gambar waktu aku nulis ternyata gitu. Tapi klo diungkapin
nggak pernah sih. Tapi waktu nggambar, secara nggak sadar ya
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kakak kandung? itu…

Pernah cerita ke mama? Nggak sih

Pernah ngerasa kesepian? Pernah

Kesepiannya yang gimana? Yang kapan nih?

Waktu anak-anak? Mungkin ngerasa kesepiannya karena nggak ada kasih sayang
orangtua

Terus yang kamu lakuin apa? Nggambar

Terus dengan nggambar gitu perasaan
kamu jadi lega?

Lega

Gambarnya pernah dilihat mama? Enggak kayaknya

Selain nggambar, ada lagi nggak? Nggak. Kalo aku sedih, nggak pernah ngomong  pokoknya.
Pokoknya seringnya nggambar, nggambar dan nggambar

Curhat ke teman? Nggak

Waktu SMP, muncul rasa kesepian itu? Nggambar juga

SMA? Nggambar

Kuliah ya nggambar? Kuliah nggambar
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Jadi dari SD, SMP SMA itu rasa
kesepian itu sering muncul?

Iya, apalagi waktu papa meninggal B2

Yang kamu lakuin mesti nggambar? Nggambar, terus waktu itu sih doa

Nggambarnya apa? Doa dan nggambar. Nggambarnya sih seringnya perempuan,
terus lama-lama jadi lebih sering nggambar diri sendiri, terus
lagi apa. Secara nggak sadar

Sampe sekarang kalo udah nggambar,
rasanya lega?

Lega sih, kayak bener-bener keungkap gitu

Menurut kamu ni ya, perceraian kedua
orangtuamu berdampak nggak sih buat
kamu?

Dampak banget sih

Dampaknya seperti apa? Kayak nggak seneng liat orang lain cerai, kayak sedih banget,
duh kenapa kok cerai. Kasian anake, anak tuh butuh bapak ibu
loh, jadi jangan cerai. Terus, kayak susah ngungkapin perasaan
kayaknya, terus kayak kurang kasih sayang. Terus kalo liat
kayak papa mama anak, tu ngiri, seneng sama terharu, terus
kayak pingin mereka bahagia

Dampaknya ke kamu sekarang ini? Nggak terlalu… apa yo? Takut menjalin hubungan, salah
satunya itu. Dampak perceraian itu, malah nggak bisa deket
sama papa mama sih, kayak ngrasa nggak punya keluarga
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Karena merasa nggak punya keluarga,
pernah mencoba mendekatkan diri ke
keluarga gitu?

Baru belakanga ini kepikiran sih hahaha

Udah sempet dilakuin? Belum, masih kayak ada gap sama mama, sedih sih hahaha…
makanya mau beli hp baru, biar bisa komunikasi sama mama
sama ooh.

Buat kamu sendiri, perceraian itu apa? Perceraian adalah maksude jadi kayak pembunuhan buat anak.
Perceraian itu bukan nyakiti dirimu sendiri, tapi nyakiti anak.
Istilahe pembunuhan, pencurian kasih sayang, pembunuhan
karakter. Jadi kalo missal kata kasarnya brengsek gitu,
konselinglah, masih bisa kok diperbaiki. Jangan pernah buat
anak itu benci sama mama atau papanya sendiri. Buat suami
atau istri kalo itu bener, kalo buat anak itu bener-bener hal yang
nggak masuk akal dan bodoh. Terus dihadapan Tuhan juga itu
salah.

Berarti sampe sekarang menurut kamu
nggak setuju sama perceraian?

Nggak dong.

Gitu ya, oke deh, makasih ya.. Iya hahahah

Mau tanya lagi nih, tentang pasangan… Pass…Pass…Pasangan?
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Iya.. kan waktu itu bilang, pernah tertarik
sama lawan jenis waktu SD SMP gitu...
lha sekarang ini, ada usaha ngga buat
mencari pasangan?

Ga… ga ada niat cari couple… Mungkin karena aku terlalu
pengecut.

Kok pengecut? Ummm… gimana ya, aku malu ceritane

Nggak papa, cerita aja, selama kamu ga
keberatan buat nyeritainnya

Kalo suruh milih yg namanya pasangan... ak jauh lebih nyaman
sama..cewe sebenere.. tapi... itu dosa.. jd aku berusaha nahan...
di sisi lain.. tiap kali ada cowo yg tertarik dengan aku, aku
ketakutan, jijik dan minder... aku takut sama cowo. Di Greja ada
satu yang horrorrrr…

Tapi aku tertarik sama cowo juga sebenere, contoh, Stephen
chow, Jackie chan, Sherlock Holmes.

Aku lebih milih untuk nggan tertarik sama sapa-sapa, makanya
aku bilang pengecut. Mungkin pelarianku dari rasa takut,
minder ma jijik ke cowo.

Kenapa merasa minder ma jijik ke cowo? Masa lalu…

Masa lalu? Yang mana nih? Intinya sih dulu waktu SMP kelas 1 atau 2, ada om om kenalan
mamaku yang meraba-raba badanku dari atas sampe bawah
secara fisik dengan kata mengobati. Aku baru sadar pas SMA,
jadi aku takut dan nggak suka disentuh sama cowo bahkan oleh
oohku sendiri
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Tapi mama kamu belain nolongin kamu? Mama ada disitu tiap kali kejadian, tapi mama kan cuma ingin
aku sembuh jadi mama ga mikir yang macam-macam.. Aku
waktu itu juga ga kasi tau perasaanku ke mama cuma nangis aja
di kamar.. jadi ga bisa salahin mama juga..

Kenapa kok nggak ngasih tau
perasaanmu ke mama?

Aku kan dulu tertutup, apa-apa mendem sendiri.. Aku cerita deh
akhirnya kalo aku sebenernya ada rasa kecewa sakit ati sama
mama..trus mama jelasin maksude mama cuma pingin aku baik-
baik aja.. Jadi ga ada rasa benci deh

Terus, sekarang ini ada yang masih
ngedeketin kamu?

Cewe apa cowo? Ada cowo di Gereja, ndeketin, tapi aku takut,
sampe nangis gitu

Kok takut? Emang serem? Ga sih, tapi dia ngikutin aku terus. Ya nggak ngikutin yang
gimana sih, Cuma pas misa, diikutin, aku takut. Tapi ya aku ada
sih tertarik sama seorang cowo. Tapi dia tau masa lalu aku, dan
dia juga udah punya cewe. Aku pernah nemuin pipiku merah
waktu cowo itu sms aku. Dia nggak cakep sih, tapi ada sesuatu
dari dia yang menarik.

Terus? Tapi dia udah punya cewe. Liat dia di jalan aja udah seneng
kok. Tapi nggak pernah ketemu hahahaha.

Jadi, respon kamu kalo ada yang
ndeketin kamu?

Kalo cowo, aku takut. Kalo cewe aku seneng, tapi buru-buru
aku jauhin.

Tapi sekarang ini ada niat cari pasangan? Engga. Masih ketakutan. Belum siap
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Kalo dari orangtua gimana? Dari mama
sama papa tirimu?

Mereka sih ndoain aku nikah, punya pasangan yang baik,
ngidupin, nyayangin aku, tanggung jawab, cinta Tuhan. Kalo
kriteria yang apa, ada, tapi lupa apa hahahha. Yang jelas cowo
sih hahahaha..
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Verbatim Subjek III Triangulasi

Pertanyaan Jawaban Koding

Halo, tante, maaf ganggu ya, tante H’em nda apa, Tu. Pie?
Aku mau tanya tentang MJ, tante, dari Oooiya iya
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mata tante gitu
MJ sekarang ini masih sibuk ngapain
ya, tante?

Kuliah aja sih, Tu… MJ ndak sering ikut kegiatan kampus yang
pie-pie. Juga belum kerja, ben kelar kuliah sek o hahaha

Ow, kuliah aja ya, tante. Sering pulang
rumah nggak, tante?

Ndak Tu, jauh, MJ ya sibuk sama tugas-tugas e

Tante tau nggak, selama kuliah ini,
punya temen deket apa nggak gitu,
yang sering diajakin cerita

Nek itu, nda tau, Tu, MJ nda pernah cerita punya temen curhat
sapa ok. MJ kan pendiem banget o, jadine yo apa-apa sering
dipendem dewe

Ooo, Lha tante nda coba nanyai? Ya nyoba, tapi MJ ne nek nda mau ya nda mau. Nda isa dipaksa,
yawes.

Kalo sama tante, deket nggak sih? Hahaha…yo tante sebagai mama mesti berusaha deket ke anak-
anak, tapi lha mboh itu, Tu, MJ ndak seneng curhat. Nek curhat o
paling kuliah, tugas. Gitu tok

Ow, lha kalo sama oohe? Walah apalagi, dulu wae gelut terus hahahahaha, tapi akhir-akhir
ini dah mulai akur. Isa ngobrol bareng.

Kalo sama papa tirine, tante? Nek sama papi ne ini, nek ngomong saperlune tok, bukan
kandung si ya, mungkin risih. Tapi sama kayak ke oohe, sekarang
udah mulai isa ngobrol dikit-dikit.

MJ pernah ketemu sama papa
kandunge, tante?

Pernah, dulu TK pernah, SD. Nek ketemu papi kandunge takut.
Katane medeni, kok aneh, serem. Kan papine stroke, Tu, jadine
kan emang fisike jadi nda kayak orang biasa o. Tapi ya setelah
kejadian papi kandunge yang sakit, terus MJ mulai ketemu
papine, ndak takut. Sering nemeni. Sejak isa nerima papi
kandunge, nda takut lagi, mulai akur sama oohe, Tu. Isa ngobrol
mbe papi tirine juga.

Ooo…eeeee, tante, MJ pernah nggak Ndak sih, ndak pernah ngomong tentang itu
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ngobrol tentang perasaannya ke tante
tentang perceraiannya tante?
Kalo lagi stress atau sedih gitu, MJ
biasanya ngapain sih tante? Dulu sampe
sekarang…

Nek ada apa-apa itu MJ senenge nggambar,gambare macem-
macem. Senenge nggambaaaaar terus. Nek dulu pas masih takut
sama papi kandunge, MJ sering marah-marah nek ketemu.
Mungkin wedi yo, liat e, kan beda.

Ooo wahahahaha, emmm, oiya, terus
tante, tentang pasangan. MJ kan udah
remaja, udah umum buat cari pasangan
gitu, MJ pernah suka sama siapa gitu
nggak?

Nek dulu nda tau, tapi sejak kuliah pas itu pernah terjerumus ke
hal buruk tentang pasangan…ya tante sedih banget waktu itu.
Tante juga nda tau kenapa MJ isa sampe masuk ke pergaulan
gitu. Mungkin karena tante kurang perhatian sama kasih sayang
ke MJ. Terus MJ nda deket sama papine, papi kandung mbe tiri,
nda deket mbe oohe juga. Jadi mungkin dia pie ya, jadi tergoda.
Takute sama cowok, jadi nda seneng cowok. Nyamane sama
cewek, jadi ya gitu..

Umm… terus yang dilakuin apa ya
tante? Buat ngatasi masalah itu?

Tante sadar nek MJ kuliah jauh banget dari sini, tante ya dulu
jarang komunikasi. Sekarang MJ ta telpon tiap hari, nek pas
senggang gitu. Trus MJ ga ikut acara-acara yang dulu sering
diikuti. Dulu kan gara-gara ikut perkumpulan apa gituu, terus ada
temene yang kurang ajar juga, jadi mempermainkan MJ. Tante
marah sih, tapi mau gimana lagi, yang penting sekarang jangan
sampe kayak gitu lagi. Lebih banyak doa, komunikasi
diperlancar, ta suruh punya temen deket, jadine nek ada apa-apa
isa cerita, nda dipendem dewe, isa sharing itu baik apa ndak.

Oooo, terus selama ini udah ada
perkembangannya tante?

Lumayan sih menurute tante, MJ udah bener-bener njauh dari
hal-hal gitu, dah ga mikiri orange juga. Terus nek dulu MJ sering
diem tapi marah-marah gitu, sekarang udah lebih isa cerita sama



158

temene, sama tante, sama oohe juga. Sekarang juga udah ga
sering marah-marah ndak jelas.

oo.. jadi gitu ya tante, hemmmm, ya
ya.. makasih ya tante buat waktu sama
kesediaan ceritane.

Iya sama-sama, Tu. Tapi mungkin ada hal yang tante ndak
sanggup ngomong secara gamblang, tapi kamu tau to, maksude
tante?

Hahahah, nda apa tante, sepertinya
paham.

Yawes, baguslah.


