
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 

 

PANDUAN WAWANCARA  
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PANDUAN WAWANCARA  

 

IDENTITAS SUBYEK  

Nama lengkap  : ................................................................................  

Nama panggilan  : ................................................................................  

Tempat, tanggal lahir : ................................................................................  

Alamat rumah  : ................................................................................  

Hobi  : ................................................................................  

Cita-cita sejak kecil  : ................................................................................  

Pendidikan : ................................................................................  

Pekerjaan  : ................................................................................  

Media sosial  : ................................................................................  

Kelebihan (5) : ................................................................................  

Kekurangan (5)  : ................................................................................  

Jumlah saudara kandung : L =                   P =                        Anak ke = 

 

IDENTITAS KELUARGA SUBJEK  

Nama ayah  : ................................................................................  

Pendidikan  : ................................................................................  

Pekerjaan  : ................................................................................  

Nama ibu  : ................................................................................  

Pendidikan  : ................................................................................  

Pekerjaan  : ................................................................................  

  

 

 

 

 

 



 

146 
 

 

 

I. INTIMASI  

A. MASA BALITA 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Latar Belakang 

Keluarga 

 keadaan 

keluarga 

 kepercayaan 

yang dianut 

 budaya 

 

  

b) Relasi individu 

dengan 

keluarga (ayah, 

ibu, saudara 

kandung) 

 Komunikasi 

 Saudara 

terdekat  

 Acara 

keluarga 

 

  

c) Relasi individu 

dengan orang 

lain  

 Teman 

bermain 

 Kegiatan 

sehari-hari 

   

  

 

B. MASA ANAK-ANAK 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Latar Belakang 

Keluarga 

 keadaan 

keluarga 

 kepercayaan 

yang dianut 

 budaya 
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b) Relasi individu 

dengan 

keluarga (ayah, 

ibu, saudara 

kandung) 

 Komunikasi 

 Saudara 

terdekat  

 Acara 

keluarga 

 

  

c) Relasi individu 

dengan orang 

lain  

 Teman 

bermain 

 Kegiatan 

sehari-hari 

 Sahabat 

 Lawan jenis 

   

  

 

C. MASA REMAJA 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Latar Belakang 

Keluarga 

 keadaan 

keluarga 

 kepercayaan 

yang dianut 

 budaya 

 

  

b) Relasi individu 

dengan 

keluarga (ayah, 

ibu, saudara 

kandung) 

 Komunikasi 

 Saudara 

terdekat  

 Acara 

keluarga 
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c) Relasi individu 

dengan orang 

lain  

 Sahabat 

 Komunitas 

 Lawan 

jenis/pacar 

 Kegiatan 

sehari-hari 

   

  

 

D. MASA DEWASA (SEKARANG)  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Latar Belakang 

Keluarga 

 keadaan 

keluarga 

 kepercayaan 

yang dianut 

 budaya 

 

  

b) Relasi individu 

dengan 

keluarga (ayah, 

ibu, saudara 

kandung) 

 Komunikasi 

 Saudara 

terdekat  

 Acara 

keluarga 

 

  

c) Relasi individu 

dengan orang 

lain  

 Kegiatan 

sehari-hari 

 Komunitas 

 Rekan kerja 

 Pacar (jika 

ada) 

 Sahabat 
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d) Faktor-faktor 

Belum menikah  

 Alasan pribadi 

tertentu (int.) 

 Rasa tidak 

percaya diri 

(int.) 

 Pengalaman 

tertentu (eks.) 

 Tuntutan yang 

membebani 

(eks.) 

  

 

TRIANGULASI (ORANG LAIN) 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Latar Belakang 

Keluarga 

 keadaan 

keluarga 

 kepercayaan 

yang dianut 

 budaya 

 

  

b) Relasi individu 

dengan 

keluarga (ayah, 

ibu, saudara 

kandung) 

 Komunikasi 

 Saudara 

terdekat  

 Acara 

keluarga 

  

c) Relasi individu 

dengan orang 

lain  

 Kegiatan 

sehari-hari 

 Komunitas 

 Rekan Kerja 

 Pacar (jika 

ada) 

 Sahabat 
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e) Faktor-faktor 

Belum menikah  

 Alasan pribadi 

tertentu (int.) 

 Rasa tidak 

percaya diri 

(int.) 

 Pengalaman 

tertentu (eks.) 

 Tuntutan yang 

membebani 

(eks.) 

  

 

II. KONSEP DIRI  

A. MASA BALITA 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Pengalaman 

dan 

permasalahan 

yang terjadi  

 Tanggapan 

orang lain 

tentang 

pribadi 

 Pengalaman 

senang 

 Pengalaman 

buruk 

 

  

d) Pandangan diri 

individu  

 Perilaku 

positif 

 Perilaku 

negatif 

 

  

e) Dampak 

psikologis 

 Perasaan yang 

sering dialami  

  

  

f) Dampak sosial 

 Penilaian 

orang lain  
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B. MASA ANAK-ANAK 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Pengalaman 

dan 

permasalahan 

yang terjadi  

 Tanggapan 

orang lain 

tentang 

pribadi 

 Pengalaman 

senang 

 Pengalaman 

buruk 

 

  

b) Pandangan diri 

individu  

 Perilaku 

positif 

 Perilaku 

negatif 

 

  

c) Dampak 

psikologis 

 Perasaan yang 

sering dialami  

  

  

d) Dampak sosial 

 Penilaian 

orang lain  

 Perilaku orang 

lain terhadap 

diri 
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C. MASA REMAJA 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Pengalaman 

dan 

permasalahan 

yang terjadi  

 Tanggapan 

orang lain 

tentang 

pribadi 

 Pengalaman 

senang 

 Pengalaman 

buruk 

 

  

b) Pandangan diri 

individu  

 Perilaku 

positif dan 

negatif 

 Sifat 

menonjol 

 

  

c) Dampak 

psikologis 

 Perasaan yang 

sering dialami 

  

d) Dampak sosial 

 Penilaian 

orang lain  

 Perilaku orang 

lain terhadap 

diri 

  

e) Strategi koping  

 Hal yang 

dilakukan  

 Menghadapi 

sikap/perilaku 

negatif 
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D. MASA DEWASA (SEKARANG) 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Pengalaman 

dan 

permasalahan 

yang terjadi  

 Tanggapan 

orang lain 

tentang 

pribadi 

 Pengalaman 

senang & 

buruk 

(mencari 

jodoh) 

 

  

b) Pandangan diri 

individu  

 Perilaku 

positif dan 

negatif 

 Sifat 

menonjol 

 Diri ideal 

 

  

c) Dampak 

psikologis 

 Perasaan yang 

sering dialami 

 Pergumulan  

  

  

d) Dampak sosial 

 Penilaian 

orang lain  

 Perilaku orang 

lain terhadap 

diri 

 

  

f) Strategi koping  

 Menghadapi 

permasalahan 

 Menghadapi 

sikap/perilaku 

negatif 

 Kegiatan 
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sehari-hari 

(sebagai 

lajang) 

 

 

TRIANGULASI (ORANG LAIN) 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Pengalaman 

dan 

permasalahan 

yang terjadi  

 Tanggapan 

orang lain 

tentang 

pribadi 

 Pengalaman 

senang & 

buruk 

(mencari 

jodoh) 

 

  

b) Pandangan diri 

individu  

 Perilaku 

positif dan 

negatif 

 Sifat 

menonjol 

 Diri ideal 

 

  

c) Dampak 

psikologis 

 Perasaan yang 

sering dialami 

 Pergumulan  

 

 

 

  

d) Dampak sosial 

 Penilaian 

orang lain  

 Perilaku orang 

lain terhadap 

diri 
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e) Strategi koping  

 Menghadapi 

permasalahan 

 Menghadapi 

sikap/perilaku 

negatif 

 Kegiatan 

sehari-hari 

(sebagai 

lajang) 

 

  

 

III. TUJUAN HIDUP 

A. MASA BALITA 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Keyakinan 

yang dianut  

 Ajaran yang 

dipelajari 

  

b) Keinginan 

orang tua  

 Harapan yang 

pernah 

disampaikan  

 Nasihat orang 

tua   

  

 

B. MASA ANAK 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Keyakinan 

yang dianut  

 Ajaran yang 

dipelajari 

 

  

b) Keinginan 

orang tua  

 Harapan yang 

pernah 

disampaikan  

 Arahan orang 

tua  
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C. MASA REMAJA 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Keyakinan 

yang dianut  

 Ajaran yang 

dipelajari 

 

  

b) Keinginan 

orang tua  

 Harapan yang 

pernah 

disampaikan  

 Arahan orang 

tua   

 

  

 

D. MASA DEWASA (SEKARANG) 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Keyakinan 

yang dianut  

 Ajaran yang 

dipelajari 

 Kaitannya 

dengan lajang 

 

  

b) Keinginan 

orang tua  

 Harapan  

 Arahan orang 

tua   

 

  

c) Kesulitan 

menjadi lajang  

  

d) Keuntungan 

menjadi lajang 

  

e) Kriteria 

pasangan hidup  
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TRIANGULASI (ORANG LAIN) 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Keyakinan 

yang dianut  

 Ajaran yang 

dipelajari 

 Kaitannya 

dengan lajang 

 

  

b) Keinginan 

orang tua  

 Harapan  

 Arahan orang 

tua   

 

  

c) Kesulitan 

menjadi lajang  

  

d) Keuntungan 

menjadi lajang 

  

e) Kriteria 

pasangan hidup  

  

 

IV. EKSPEKTANSI 

A. MASA BALITA 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Cita-cita yang 

muncul 

  

b) Tokoh idola   
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B. MASA ANAK-ANAK 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Cita-cita yang 

muncul 

  

b) Tokoh idola   

 

C. MASA REMAJA 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Cita-cita dan 

rencana yang 

pernah dibuat 

 Pendidikan  

 Target 

menikah 

 

  

b) Gambaran 

sukses 

  

 

 

D. MASA DEWASA (SEKARANG) 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Cita-cita dan 

rencana yang 

pernah dibuat 

 Pekerjaan 

 Target 

menikah 

  

b) Gambaran 

sukses 
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c) Kesesuaian 

dengan 

harapan/cita-

cita dan masa 

sekarang  

  

 

TRIANGULASI (ORANG LAIN) 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Cita-cita dan 

rencana yang 

pernah dibuat 

 Pekerjaan 

 Target 

menikah 

 

  

b) Gambaran 

sukses 

  

c) Kesesuaian 

dengan 

harapan/cita-

cita dan masa 

sekarang  

 

  

 

 

V. MAKNA HIDUP 

A. MASA BALITA 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

Pengalaman 

bermakna 
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B. MASA ANAK-ANAK 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

Pengalaman 

bermakna 

  

 

C. MASA REMAJA 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Pengalaman 

bermakna 

  

b) Kegiatan yang 

membuat hidup 

lebih bermakna 

 

 

  

c) Makna hidup 

yang paling 

dihayati 

 

 

  

 

D. MASA DEWASA (SEKARANG)  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Makna 

dilahirkan 

  

b) Pengalaman 

bermakna 

  

c) Kegiatan yang 

membuat hidup 

lebih bermakna 
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d) Makna hidup 

yang paling 

dihayati 

 

 

  

e) Memaknai 

lajang (belum 

menikah) 

 

 

  

 

TRIANGULASI (ORANG LAIN) 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

a) Makna 

dilahirkan 

  

b) Pengalaman 

bermakna 

  

c) Kegiatan yang 

membuat hidup 

lebih bermakna 

 

 

  

d) Makna hidup 

yang paling 

dihayati 

 

 

  

e) Memaknai 

lajang (belum 

menikah) 
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OBSERVASI  

Pakaian dan asesoris 

yang dipakai 

 

 

 

Mimik wajah yang 

sering muncul 

 

 

 

 

Gerak-gerik tubuh 

yang muncul  

 

 

 

 

Perilaku yang muncul 

saat berinteraksi 

dengan peneliti  

 

 

 

Perilaku yang muncul 

saat berinteraksi 

dengan orang lain 

(jika ada) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 

 

-VERBATIM 

- TABEL INTENSITAS 

- MATRIKS ANTAR TEMA 
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Lampiran 1.1. Verbatim Subjek 1  

VERBATIM SUBJEK 1 

WAWANCARA I : 25 Februari 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Om, bisa 

diceritakan, 

dari masa kecil 

sampai 

sekarang, 

tentang 

keluarga, 

kepercayaan 

yang dianut, 

misalnya 

berhubungan 

dengan agama, 

atau ada 

budaya 

tertentu, 

misalnya wong 

Jowo begitu?  

Kalau waktu kecil itu 

dibebasin kok Ki, bebas 

kok Ki, paling ya main 

sama temen-temen. Kalo 

agama tu biasanya, 

ngikut aja 

PB Waktu kecil 

subjek 

diberi 

kebebasan 

oleh orang 

tuanya  

dengan 

orang 

tuanya 

 

 

 

Pembiaran 

dari orang tua  

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

2 Kalau dari dulu 

menganutnya 

apa Om? 

Islam..     

3 Kalau budaya 

bagaimana? 

Budaya jarang 

dikenalkan sih 

    

4 Sampai 

sekarang pun 

juga jarang? 

Jarang.. Kalau budaya 

paling apa ya.. 

maksudnya budaya tu 

gimana Ki? 

    

5 Jadi, misalnya 

kalau wong 

Jowo, kadang-

kadang 

dikenalkan 

dengan ritual 

tertentu, wong 

Jowo kudu 

ngene.. gitu.. 

O, ngga ada, ngga ada 

pengenalan 
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6 Terus,  

mengingat 

masa-masa 

balita sampai 

SD, bagaimana 

hubungan 

dengan orang 

tua, dengan 

kakak, dan 

sebagainya 

waktu kecil? 

Waktu kecil, hubungan 

dengan orang tua tu 

bagus, baik-baik, kalau 

masih kecil masih enak.. 

sama kakak baik, sama 

adik baik, keluarga baik 

semua.. 

KH  Subjek 

memiliki 

hubungan 

yang baik 

dengan 

anggota 

keluarga- 

nya pada 

masa kecil 

Keluarga 

harmonis   

++ 

7 Kegiatan apa 

sih yang paling 

sering 

diadakan sama 

keluarga waktu 

kecil dulu? 

Nonton bioskop     

8 Tinggalnya di 

mana Om? 

Itu.. Sisinga..      

9 Berarti, dari 

kecil sampai 

kapan tinggal 

di situ? 

Dari kecil di situ sampai 

kuliah  

    

10 Kalau dengan 

anggota 

keluarga, yang 

terdekat itu 

dengan siapa, 

Om?  

Paling deket....... deket 

semua ik Ki... paling 

deket nda ada malahan 

DKT Subjek tidak 

memiliki 

anggota 

keluarga 

terdekat dan 

merasa 

dekat 

dengan 

seluruh 

anggota 

keluarga  

Dekat dengan 

semua  

anggota 

keluarga 

++ 

11 Paling dekat 

itu bisa 

dikonkritin, 

misalnya 

dalam susah 

atau senang itu 

bareng..itu 

Ndak ada... hahaha DKT Menekankan 

bahwa 

subjek tidak 

memiliki 

anggota 

keluarga 

terdekat   

Dekat dengan 

semua  

anggota 

keluarga 

++ 
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sama siapa? 

12 Apa saja sih 

yang dilakukan 

kalau bersama 

kakak gimana, 

kalau sama ibu 

gimana? Satu-

satu dulu saja 

Om, misalnya 

sama ibu..  

Sama ibu.. sama ibu itu 

paling apa ya.. suka 

minta dibeliin jajan 

    

13 Kalau bapak? Bapak.. takut malahan 

sama Bapak..  

    

14 Lha kenapa 

Om? 

Ngga tahu.. kayak piye 

ya ..... takutnya nda 

takut takut galak gitu lho 

Ki, nggak tahu kok  

ndak tahu kok takut 

gitu..  

    

15 Takutnya 

nggak jelas 

begitu Om?  

Gak jelas iya..      

16 Terus kalau 

sama kakak?  

Itu kan selisih satu 

tahun, kakakku 73 aku 

74.. Jadi kalau main-

main gitu ya suka 

bareng..  

    

17 Kalau sama 

adik 

selisihnya? 

4 tahun... Pokoknya 73, 

74, 78, 80 

    

18 Ada acara 

keluarga 

tertentu tidak 

yang sering 

dilakukan? 

Nda ada.. ya jaman dulu 

biasa pergi piknik gitu 

lho, Ki...  

    

19 Sekarang mulai 

pada masa 

remaja ni Om, 

bagaimana 

relasinya 

dengan ibu dan 

Bapak?  

Kayaknya kok lebih 

agak jauhan ya, malah 

cenderung ke temen-

temen.. Kok menjauh ya 

kenapa ya?.. Dengan 

sendirinya kayake Ki, 

alamiah tu lho Ki kayake 
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kok.. seringnya malah 

sama temen-temen, 

kalau sama orang tua 

jarang  

20 Kalau waktu 

SD ada 

tetangga yang 

deket atau 

temen deket 

gitu ngga Om?  

SD banyak to kalau SD     

21 Kalau SD 

biasanya main 

ke mana saja 

Om?  

Wih, mainnya SD jauh 

jauh lho Ki, sampai laut 

sana tu lho Ki, Tanah 

Mas sana.. jalan kaki..  

Kalau SD tu mainnya.. 

nggak tahu lah.. dulu 

sampai nunut pickup 

pickup.. kadang ke 

Simpang Lima jalan..  

    

22 Kalau remaja 

sering pergi 

sama temen-

temen itu 

ngapain saja 

Om?  

Remaja itu nganu. 

Tamasya..  

    

23 Ke mana Om? Gunung-gunung.. 

kadang hiking, kadang 

kemah, camping. 

    

24 SMP sudah 

mulai hiking 

Om? 

Belum.. SMA..      

25 Kalau SMP?  Olahraga.. hahaha Lari-

lari, voli, lari-lari.. 

 

    

26 Di mana Om? Di kampung to Ki..     

27 Ngga ikut 

semacam klub 

olahraga Om? 

Engga..      

28 Berarti hanya 

hobi saja ya 

Iya.. kalau dulu kan 

lahannya banyak buat 
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Om? main, tapi sekarang 

sudah ngga ada..  

29 Kalau temen 

deket, 

kumpulan, atau 

sahabat itu ada 

ngga sih Om?  

SMP SMA ada Ki..      

30 Teman yang 

disebut sahabat 

begitu ada 

ngga Om? 

Ya temen-temen biasa 

gitu.. yang spesial gitu 

ndak ada.. Tapi ya 

sekarang kalau lihat di 

TV TV itu kok kayaknya 

spesial banget.. kalau 

dulu kan kayaknya ngga 

ada.. kumpul ya kumpul 

sama temen semua gitu..  

    

31 Terus kalau 

belajar dan 

prestasi belajar 

nya bagaimana 

Om? 

Wah.. belajar... ngga 

pernah belajar kok, 

mainan terus kok.. 

hahaha. Belajar malah 

tidur to ya..  

MLS  Subjek 

merasa tidak 

senang 

belajar dan 

memilih 

untuk 

bermain 

Malas  +++ 

32 Pernah 

masalah ngga 

di sekolah?  

Ya sering..      

33 Orang tua 

pernah 

dipanggil ke 

sekolah? 

Ya ya pernah.. dari SD 

udah nakal ok.. SD, 

SMP.. 

    

34 Kasusnya apa 

Om? 

Ya itu.. sering 

terlambat.. apa ya.. ngga 

buat PR.. sudah itu.. 

yang lainnya engga kok 

Ki.. 

MLS Pada saat 

sekolah 

subjek 

sering 

terlambat 

dan tidak 

membuat 

PR 

Malas  +++ 

35 Kalau 

berantem 

berantem gitu? 

Engga..      
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36 Itu ngga 

pernah, apakah 

karena orang 

tua menasihati 

terus? Kan 

biasanya 

cowok SMA 

identik 

nakalnya 

identik dengan 

yang berantem 

itu..  

Iya.. biasanya secara 

ngga langsung orang tua 

menasihati, tapi ya lupa 

sama petuah-petuah 

    

37 Kalau 

lingkungan 

sekolah itu 

sendiri 

bagaiman Om? 

Apakah 

disiplin atau 

dibebaskan 

Om? 

Disiplin..     

38 Sekolahnya di 

mana Om? 

SD di situ lho Ki, 

Kagok, SD Candi Baru 

itu.. belakang SMP 5.. 

SMP di Yohanes.. SMA 

di daerah atas.. daerah 

Antonius.. SMA 

Mikael..  

    

39 Teman 

biasanya teman 

kampung atau 

teman sekolah? 

Temen kampung biasane 

Ki..  

    

40 Berarti sama 

temen sekolah 

jarang? 

Jarang.. jarang deket 

sama temen sekolah.. 

deket ya nggak deket 

banget lah..  

RK Subjek tidak 

menjalin 

relasi secara 

dekat 

dengan 

teman 

sekolah 

Relasi kurang 

luas 

+++ 

41 Kenapa Om? Kenapa ya.. hahaha.. lha 

rutinitas.. sore itu kan 

RK Subjek lebih 

dekat 

Relasi kurang 

luas  

+++ 
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ada di kampung tu lho 

Ki.. olahraga voli.. 

biasane gitu.. kalau 

diajak jalan-jalan untuk 

pergi sama temen-temen 

sekolah jarang malahan.. 

kecuali mbolos.. 

hahaha..   

dengan 

teman 

kampung 

karena 

rutinitas dan 

lebih banyak 

menghabis-

kan waktu 

dengan 

teman-

teman 

kampung  

42 Kalau ijin 

pergi jauh 

dengan orang 

tua bagaiman 

Om?  

Mau pergi.. gitu tok.. 

tapi jelas perginya ke 

tempat ini ke tempat ini.. 

kira-kira pulang jam 

berapa.. ya gitulah 

    

43 Itu temen-

temennya 

sepantaran atau 

kadang juga 

kan ada temen-

temennya 

kakak atau 

adik.. 

Sepantaran.. Tapi ya 

temennya adik.. 

temennya kakak ada..  

    

44 Kan tadi waktu 

mengisi 

biodata 

bilangnya 

susah kenal, 

kan temennya 

banyak Om.. 

Kalau dari kampung dari 

kecil kan ada Ki.. kan 

dari kecil.. Kalau waktu 

sekolah itu kan susah 

kenal.. susah kenalnya 

karena di kampung 

sudah banyak temen..  

RK  Subjek 

terlanjur 

nyaman 

dengan 

teman 

kampung 

dari kecil 

sehingga 

tidak terlalu 

dekat 

dengan 

teman 

sekolah  

Relasi kurang 

luas 

+++ 

45 Tapi kan di 

sekolah gak 

menyendiri kan 

Om? Hehe 

Engga lah.. hahaha.. di 

kampung suasanya enak 

tu lho Ki.. tapi sekarang 

udah lain..  
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46 Keadaan 

keluarga dari 

masa kecil 

sampai masa 

remaja 

bagaimana? 

Hubungan 

antara bapak, 

ibu & kakak? 

Semuanya baik.. 

harmonis..  

KH  Hubungan 

antara 

bapak, ibu, 

dan keluarga 

seluruhnya 

harmonis  

Keluarga 

harmonis  

++ 

47 Om B kuliah 

D3 di mana? 

UDINUS..     

48 Waktu kuliah 

itu apakah 

masih 

berhubungan 

dengan teman 

SMP, SMA? 

Temen-temen kampung.. 

temen-temen sekolah 

jarang Ki.. 

RK Subjek 

menekan-

kan bahwa 

lebih banyak 

berelasi 

dengan 

teman 

kampung 

daripada 

teman 

sekolah   

Relasi kurang 

luas 

+++ 

49 Kuliah juga 

sama? 

Iya sama.. Cuma kenal-

kenal biasa.. kalau 

deket-deket banget ya 

engga.. Tapi kalau sama 

temen-temen kampung 

kan deket. 

RK Subjek tetap 

memilih 

berelasi 

dengan 

teman-

teman 

kampung 

daripada  

teman 

sekolah 

Relasi kurang 

luas 

+++ 

50 Pindah ke sini 

kapan Om? 

Tahun 2000-an     

51 Terus rumah 

sana? 

Dijual..      

52 Berarti seluruh 

keluarga 

pindah sini 

semua? 

Iya.. mencar-mencar..     
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53 Kakak, adik, 

dan keluarga 

mulai mencar 

kapan Om? 

Ooo.. kalau dulu masih 

kumpul sini.. Mencar itu 

setelah pada menikah tu 

lho Ki..  

TKN Keluarga 

subjek 

sudah 

berkeluarga 

semua  

sehingga 

dapat 

menjadi 

tekanan bagi 

subjek  

Tekanan 

karena 

kondisi yang 

berbeda 

+++ 

54 Menikah pada 

tahun berapa 

Om kakaknya? 

Tahun berapa ya Ki ya.. 

yang besar aja Kakakku 

itu, anake yang besar aja 

udah kelas 1 SMA.. 

berapa tahun ya itu Ki?  

TKN Kakaknya 

sudah 

memiliki 

anak yang 

hampir kelas 

1 SMA 

dapat 

menyebab- 

kan tekanan  

Tekanan 

karena 

kondisi yang 

berbeda 

++ 

55 Kalau yang di 

sini siapa aja 

Om? 

Ponakanku..      

56 Maksudnya, 

adik dan kakak 

yang disini 

Om.. 

Adik nomor empat sama 

kakakku masih di sini.. 

yang nomor dua di 

Jakarta 

    

57 Bapak dan Ibu 

masih disini 

ya? 

Masih..      

58 Ibu jualan di 

mana Om? 

Di pasar sampangan 

sini..  

    

59 Kembali ke 

kepercayaan 

yang dianut ya 

Om, agama 

Islam, 

bagaimana 

diajarkannya 

selama ini, 

ketika SD 

sampai 

Agama kan cuma gitu 

gitu tok to Ki, dijalankan 

atau engga..  
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sekarang? 

60 Kalau Om B 

menjalankan 

tidak? 

Ya tetep njalanin.. Kalau 

pas puasa ya puasa.. 

Ngga boleh apa ya ngga 

boleh.. Semua kan 

hampir sama.. 

    

61 Setelah dewasa 

ini ada 

kepercayaan 

sendiri yang 

dianut tidak? 

Ya ngga ada sih Ki..     

62 Berarti hanya 

ajaran ajaran 

Islam saja yang 

dipercaya? 

Iya..      

63 Kembali ke 

SMP, SMA, 

atau bahkan 

SD ya Om, itu 

kan sudah 

mulai ada 

ketertarikan 

dengan lawan 

jenis, sudah 

pernah pacaran 

belum Om?  

SD sampai SMA belum 

kayaknya.. SD sampai 

SMA belum.. 

SN Dari SD 

sampai 

SMA subjek 

belum 

merasakan 

ketertarikan 

dengan 

lawan jenis  

Sulit naksir  +++ 

64 Masih suka 

main sama 

temen-temen 

Om? 

Iya.. main sama temen-

temen 

TP Subjek lebih 

memilih 

untuk bebas 

bermain 

dengan 

teman-

teman 

daripada 

mencari 

pacar hingga 

SMA 

Tipe 

penghindar    

++ 

65 Kuliah?  Kuliah juga belum..  SN Kuliah 

subjek juga 

belum 

memiliki 

Sulit naksir    +++ 
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ketertarikan 

dengan 

lawan jenis  

66 Berarti dari SD 

sampai kuliah 

belum pernah 

pacaran sama 

sekali? 

Belum.. Paling jalan-

jalan.. Kalau bareng-

bareng sama temen-

temen banyak to Ki.. 

TP Subjek lebih 

senang 

jalan-jalan 

dan bebas 

menghabis- 

kan waktu 

dengan 

teman-

teman 

daripada 

berpacaran  

Tipe 

penghindar  

++ 

67 Kalau naksir 

pernah Om? 

Engga.. engga pernah.. 

Hahaha..  

SN Subjek tidak 

pernah 

naksir 

seseorang 

ketika SD 

hingga 

kuliah  

Sulit naksir   +++ 

68 Ada alasan 

tertentu ngga? 

Ya ngga tau.. emang 

belum tertarik aja Ki 

kayake..  

SN Subjek tidak 

tertarik 

dengan 

lawan jenis 

tanpa alasan 

yang jelas  

Sulit naksir  +++ 

69 Sekarang 

komunitas nya 

apa saja nih 

Om? 

Ya paling ya musik itu 

to Ki.. Cuma musik 

kayake 

    

70 Ada berapa 

kelompok 

musik? 

Musik.. ada berapa ya? 

..... Ya nggak tahu sih 

kalau.. kadang dimintai 

tolong sama temen-

temen.. sana-sana sana 

aja..  

    

71 Kalau yang 

Om pernah 

cerita itu, om 

Sunu..? 

Kalau rutinnya sama Om 

Sunu malah.. kalau yang 

lainnya kalau tu lho Ki.. 

pas ada acara.. kalau ada 
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acara.. 

72 Terus sekarang 

seringnya 

acara-acara apa 

Om? 

Acara wedding, 

komunitas biasanya 

khusus musik rock, 

paling ya gitu to Ki.... 

sunatan.. Hahaha 

SBR Sumber 

penghasilan 

subjek 

hanya dari 

nge-band  

Sulit 

mengembang

kan diri  

+++ 

73 Kalau 

komunitas 

burung dara 

ada Om? 

Sekarang jarang sih.. 

dulu 

    

74 Mulai berhobi 

memelihara 

burung dara 

sejak kapan? 

Kurang lebih 5 tahun 

yang lalu..  

    

75 Kan burung 

dara ada 

kontesnya ya 

Om? 

Ada.. banyak Ki.. tapi 

jarang ikut.. 

SBR  Tidak 

mengem- 

bangkan 

hobi 

memelihara 

burung dara  

Sulit 

mengembang

kan diri 

+++ 

 

 

76 Pernah ikut 

Om? 

Belum.. saya belum 

pernah.. Kalau di situ.. 

di daerah kedondong ada 

Ki.. tempatmu deket to? 

Lha itu ada kolongan 

burung dara.  

SBR Tidak 

mengem- 

bangkan 

hobi 

memelihara 

burung dara 

Sulit 

mengembang

kan diri 

+++ 

77 Pernah ke sana 

Om? 

Ngga.. dulu di 

Tembalang.. sekarang 

sudah ngga ada.. 

    

78 Dulu kan 

temen 

kampung ya 

Om, terus kan 

sekarang sudah 

beda 

lingkungannya.  

Sekarang ya temen 

kampung.. Sama.. masih 

deket sama temen-temen 

kampung..  

RK Sampai saat 

ini subjek 

masih sering 

berkumpul 

dengan 

teman 

kampung 

Relasi kurang 

luas 

+++ 

79 Sekarang 

kegiatan sama 

temen-temen 

kampung apa 

Om? 

Kalau sekarang tu, kalau 

olahraganya jarang.. 

sekarang tu cuma 

ketemuan-ketemuan.. 

kayak silaturahmi tu lho 
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Ki. 

80 Om B yang 

sering ke sana 

atau 

bagaimana? 

Ya ke sini sana, sana 

sini.. nggak mesti.  

    

81 Kalau orang-

orang di sini? 

Jarang.. hahaha.. paling 

ya situ sini (menunjuk 

rumah tetangga) 

RK Subjek 

jarang 

berelasi 

dengan 

tetangga 

yang lain 

Relasi kurang 

luas 

+++ 

82 Pernah ada 

konflik sama 

orang kampung 

ngga Om? 

Oo ngga pernah.. ngga 

pernah buat keributan.. 

Hahaha 

    

83 Terus kalau 

17-an Om? 

Kalau 17-an sekarang 

sepi ya. Kalau sekarang 

kan jalan sehat.. Dulu 

kan rame..  

    

84 Ikut 

lingkungan sini 

apa sana Om? 

Ikutnya.. ngga ikut 

semua.. Hahaha 

    

85 Kalau tadi kan 

SMP sampai 

kuliah belum 

pernah tertarik 

dengan lawan 

jenis ya, kalau 

dari kuliah 

sampai 

sekarang 

bagaimana 

Om? Pernah 

nggak? 

...... belum ik Ki.. belum 

pernah.. SD tu pernah 

ada yang suka.. tapi.. 

aku ngga tau kok ngga 

suka.. ya dulu 

gitu..ngesir, tapi ya ngga 

ada rasa piye piye.. 

Hahaha.. belum ada 

ketertarikan.. 

penyesalannya sekarang 

to Ki.. hahaha.. ngertio 

mbiyen..  

SN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSL 

Walaupun 

pada saat 

SD ada yang 

suka, subjek 

tidak punya 

rasa 

ketertarikan  

 

 

Muncul rasa 

penyesalan 

pada subjek 

 

Sulit naksir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

menyesal 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

86 Tapi sebelum 

ini om B 

pernah cerita 

kalau pernah 

pacaran sama 

tetangga? ` 

Tetangga? Ya itu yang 

baru-barusan ini.. Itu 

setelah lulus.. setelah 

lulus kuliah.. awalnya ya 

juga.. kayake ya witing 

tresno jalaran seko 

EPB 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

percaya 

bahwa cinta 

tumbuh 

karena 

terbiasa  

Ekspektansi 

berdasarkan 

pengalaman 

berpacaran  

 

 

 

++ 

 

 

 

 



 

176 
 

 

 

kulina, yo wis koyo 

ngono kuwi lah..  

 

Tapi kayake sebelum itu 

sudah ada gambaran-

gambarane Ki.. kayake 

kok.. oh ini itu.. ini itu..   

 

 

 

 

EF 

  

 

 

Subjek 

mengalami 

gambaran 

yang 

menunjuk- 

kan bahwa 

subjek akan 

bertemu 

dengan 

pacarnya 

 

 

 

Ekspektansi 

berdasarkan 

fantasi   

 

 

 

 

++ 

87 Ini itu gimana 

Om?  

Biasane kalau orang 

Jowo tu apa? Gambaran-

gambaran ki opo? Kayak 

ada  Impen-impen.. 

kayake cah kui.. Jadi 

sebelum kenal cah kui 

kayak udah ada impian-

impian tu lho Ki.. kayak 

ada gambaran anak itu, 

namane sopo, tapi aku 

belum kenal 

EF Subjek 

merasa 

bahwa 

muncul 

mimpi- 

mimpi  yang 

menjelaskan 

identitas 

pacar subjek 

sebelumnya 

Ekspektansi 

berdasarkan  

fantasi  

++ 

88 Penglihatan? Ngga tahu juga.. ini 

mimpi.. wong tidur ok..  

    

89 Mimpi? Mimpi.. ada itu, ada 

nama, kok namanya 

cewek itu, cuma aku 

belum kenal.. lambat 

laun kok.. kenal, kenal, 

kenal jadi inget sama 

mimpi.. lho kok kui 

kayak sing di neng kene 

kui, ya deket, deket, 

deket, tapi akhire bubar.. 

Hahahaha..  

ngga tau kok isyarate 

ngono.. ngaco isyarate.. 

Hahaha 

EF  Subjek 

menjelaskan 

bahwa di 

awal ada 

kebenaran 

tentang 

mimpi itu, 

namun 

akhirnya 

subjek putus 

dengan 

pacarnya  

Ekspektansi 

berdasarkan  

fantasi 

++ 

90 Kalau dulu 

bapak sama ibu 

Tahu.. kenal baik.. kan 

satu kampung.. 
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tahu waktu 

pacaran sama 

yang ini?  

tetangga.. 

91 Bapak ibunya 

tahu? 

Tahu semua..      

92 Seumur hidup 

ini baru satu 

kali ya Om? 

Iya masih satu.. berapa 

tahun itu..  

    

93 Jaraknya 

umurnya 

berapa tahun? 

Wah.. yang cewek itu 

kelahiran 93.. berarti 

berapa tahun itu?  

    

94 Kalau dulu 

relasinya 

dengan cewek 

itu bagaimana 

Om? Kan jarak 

umurnya jauh 

itu? 

Ngga ada to Ki.. Aku 

yang ngikut de e.. Kalau 

dia ngikut aku angel..  

    

95 Sabar ngga 

Om? Karena 

kan umurnya 

berbeda jauh, 

pemikirannya 

juga pasti 

berbeda.. 

Sabar to Ki.. ngladeni 

cah enom.. wong masih 

seneng dolan.. sekolah 

malah ngejak mbolos.. 

ngejak ke parangtritis..  

    

96 Pergi ke mana 

saja Om?  

Mau ke Jakarta nggak 

jadi.. aku ga mau 

    

97 Kenapa Om? Ongkose to Ki..      

98 Naik Bis kan 

bisa Om? Hehe 

Nggak mau.. maunya 

naik pesawat.. duite 

siapa nek naik pesawat? 

    

99 Sebenernya 

saat mengajak 

pacaran itu 

serius atau 

bagaimana 

Om?  

Jalane ya kayak biasa.. 

kayak orang-orang 

biasa..  

    

100 Arahnya serius 

atau tidak Om? 

Serius memang serius..     

101 Pertamanya 

coba-coba tapi 

Ya iya.. masih coba..      
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Om? 

102 Berapa tahun 

Om 

pacarannya? 

Wah lama Ki.. dari dia 

SD kelas 6 sampai dia 

SMA.. 

    

103 Kenalnya atau 

bagaimana 

Om? 

Biasane kan minta 

nganter.. beli buku apa.. 

gitu..  

    

104 Ceweknya 

lulus SMA 

atau kuliah 

Om? 

SMA.. engga lanjut 

kuliah kok..  

    

105 Setelah SMA 

putus Om? 

Ndak.. masih jalan..      

106 Putusnya 

kapan Om? 

Putusnya.. 3 tahun 

setelah itu. Pas serius-

seriusnya malahan..   

    

107 Terus 

ceweknya 

kerja?  

Nggak.. nggak 

kerja..kerjanya ya apa.. 

magang-magang tok.. 

SMK..  

    

108 Lha Om B 

sendiri 

kegiatannya 

apa waktu itu? 

Ya main musik itu to 

Ki..  

    

109 Kuliah ambil 

jurusan apa 

Om? 

Informasi..      

110 Setelah lulus?  Belum.. belum pernah 

menyentuh kerja yang 

bersifat informatika gitu 

kok.. 

    

111 Melamar kerja 

tapi sudah 

pernah Om?  

Pernah.. tapi nda sesuai 

dengan bidange itu Ki.. 

    

112 Pernah sampai 

keterima kerja? 

Kerja tu malah paling itu 

lho Ki.. apa ya.. bagian.. 

kayak pemborong rumah 

tu lho Ki.. malah dikasi 

bagian.. bagian apa yang 

penyedia barang-

barang.. ngecek-ngecek 
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itu.. apa itu namanya? 

113 Tahun berapa 

itu Om? 

Habis kuliah itu... ah 

lupa Ki.. 2000an 

    

114 Berapa tahun 

kerjanya? 

Ya sampe selesai 

bangunan itu. Trus yang 

punya itu.. malah 

meninggal..  

    

115 2 tahun ada 

Om? 

Kurang lebihnya..     

116 Terus setelah 

itu lanjut atau 

berhenti kerja? 

Berhenti     

117 Terus mencari 

pekerjaan lain 

lagi? 

Engga..      

118 Mulai 

berkecimpung 

di dunia musik 

itu mulai 

kapan? 

Dari SMA.. walaupun 

kerja kan tapi musik 

tetep jalan to Ki. 

    

119 Pada saat itu 

juga sudah 

mulai 

manggung? 

Iya.. kalau dulu kan 

kafe-kafenan itu. Ada 

Hitam Putih ada Trade 

In.. Kafe-kafe gitu-gitu..  

    

120 Berarti sudah 

mulai dapat 

income dari 

situ?  

Iya..      

121 Kuliah juga?  Iya.. dari SMA malah     

122 Grup musiknya 

sama? 

Nggak.. beda-beda..      

123 Terus 

ketemunya 

dengan Om 

Sunu yang Om 

ceritain 

sebelumnya itu 

kapan Om? 

Ketemu baru-baru ini.. 3 

tahunan. 

    

124 Berarti kalau di 

rumah 

kegiatannya 

Yaa.. cari-cari lagu..  MSK Mengisi 

waktu 

dengan 

Bermusik 

sebagai 

hiburan  

++ 
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apa Om? mencari 

lagu-lagu  

125 Ini burung 

daranya kok 

tidak dijadikan 

usaha aja Om? 

Yaa.. piye ya 

................... awalnya 

gitu sih Ki pingin jadi 

usaha.. tapi lama 

kelamaan.. itu kalau ga 

dilatih kan harganya ga 

seberapa.. kalau dilatih 

kan bisa mahal.. dilatih 

di tempate kolongan 

kolongan tu lho. 

SBR  Subjek tidak 

memikirkan 

agar burung 

daranya 

dijadikan 

usaha atau 

mengem- 

bangkan 

agar burung 

daranya 

dapat 

memberi 

penghasilan  

Sulit 

mengembang

kan diri   

+++ 

126 Nggak coba 

dilatih Om? 

Lha itu harus ada temene 

to Ki. Ga bisa sendiri. 

Hahaha. Nek main gitar 

kan bisa sendiri.  

    

127 Kalau selama 

ini berarti 

pekerjaannya 

lebih 

konsentrasi di 

musik ya? 

He em, di musik.. SBR Sumber 

penghasilan 

hanya dari 

nge-band 

saja.  

Sulit 

mengembang

kan diri   

+++ 

128 Itu nunggu 

panggilan atau 

biasanya sudah 

ada yang rutin 

Om? 

O panggilan.. nek 

sekarang.. Kalau om 

Sunu..nggak ada.. yang 

reguler itu nggak ada..  

    

129 Biasanya kan 

ada yang di 

kafe mana, tiap 

hari apa gitu 

kan Om? 

Gak di kafenan ok Ki.     

130 Sampai 

sekarang kan 

memang belum 

memutuskan 

untuk menikah, 

ada alasan 

Hahaha.. Kalau niat 

untuk menikah ada Ki.. 

Cuma kalau ke sananya 

belum ada sinyal-sinyal.. 

kan ada prosesnya to 

Ki.... aku juga nggak 

KHW Subjek 

mengandal-

kan sinyal- 

sinyal, 

namun 

subjek 

Khawatir  ++ 
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sendiri nggak 

Om, setelah 

putus itu, 

memang ya 

sudah, nanti 

dulu atau 

bagaimana 

Om? 

tahu sih jadinya kayak 

apa.. pendekatannya 

kayak apa..  

khawatir 

karena tidak 

tahu proses 

pendekatan 

terhadap 

seseorang    

131 Pernah ada 

muncul rasa 

percaya diri 

nggak Om 

gara-gara itu? 

Nggak ada sih..      

132 Ada tuntutan 

yang membani, 

sehingga 

menikah itu 

membebani? 

Orang tua nggak ada 

tuntutan sih Ki..  

PB Tidak ada 

beban atau 

tuntutan dari 

orang tua  

Pembiaran 

orang tua 

+++ 

133 Pengalaman 

tertentu, pas 

kumpul sama 

temen 

kampung atau 

nikahannya 

temen, mesti 

kan ada 

pertanyaan tu 

Om? 

Oh ya sering.. Kapan 

kamu? Kapan? Kapan? 

Hahahaha.. Neng yo 

rapopo 

PRT Subjek 

sering 

mendapat 

pertanyaan 

dari 

temannya 

tentang 

kapan 

dirinya 

menikah 

Banyak 

pertanyaan 

tentang 

pernikahan 

+++ 

134 Nanggepinya 

gimana itu 

Om? 

Ya.. minta doa restunya 

aja.  

BRT  Subjek 

bertahan 

dalam 

menanggapi 

pertanyaan 

orang lain 

tentang 

pernikahan   

Berusaha 

bertahan   

+++ 

135 Terus pernah 

sampai 

kepikiran gitu 

nggak Om di 

satu titik gitu? 

Oh ndak ndak pernah.. 

kalau dibuat banget-

banget nggak pernah sih 

Ki.. makanya pemalas tu 

nggak pernah mikir 

MLS Subjek 

malas untuk 

mengurusi 

atau peduli 

dengan hal-

Malas    +++ 
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sampe banget-banget hal yang 

membuat 

beban  

136 Temen-temen 

sendiri juga 

ada yang 

pernah belum 

menikah Om? 

Ada.. seumuran ada 

yang belum, ada yang 

punya cucu sudah ada.. 

Temenku yang main 

drum juga belum 

menikah. Temenku yang 

main keyboard malah 

gak bisa nikah, sudah 

nikah malah cerai. 

PD Subjek 

membela 

keadaan diri 

sekarang, 

lebih baik 

belum 

menikah 

daripada 

cerai 

Pembelaan 

diri  

++ 

137 Kalau di Islam 

saya denger-

denger ada 

aturan lebih 

baik nikah 

muda itu lho 

Om? 

Mosok Ki?     

138 Temenku ada 

yang sudah 

menikah terus 

kan ada yang 

bilang, lebih 

baik nikah 

muda, apakah 

itu sekedar 

kepercayaan ? 

Ndak ndak.. Mosok.. 

ndak ada.. Nek hurung 

jodonya.. hurung ketemu 

jodone piye.. Kalau itu 

lahir, kehidupan itu 

rejeki, kelahiran dan 

seterusnya sudah 

ditetapkan dan 

dikaruniai.. Itu ada.. 

Kalau yang nikah muda 

kayaknya nggak ada Ki.. 

ya itu lebih baik nikah 

muda yang udah punya 

pasangan.. kalau belum 

punya ya piye..   

JKT  

Subjek 

meyakini 

tentang 

bahwa jodoh 

karunia 

Tuhan 

dalam 

hidupnya  

 

 

 

 

 

Jodoh adalah 

karunia 

Tuhan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 Peraturan di 

Islam tentang 

pernikahan itu 

apa saja Om? 

Mahar.. mahar 

biasanya.. di Islam itu 

haruse nggak boleh cerai 

Ki, Cuma orang-orange 

yang menggampangkan.. 

cerai, cerai.. padal kan 

cerai itu dibenci sama 

Tuhan kan Ki? Beliau 

PD Subjek 

merasa lebih 

baik belum 

menikah 

daripada 

menikah 

tetapi cerai, 

malah 

Pembelaan 

diri  

++ 



 

183 
 

 

 

malah lebih suka dibenci 

sama Tuhan daripada 

melanjutkan.. 

dibenci 

Tuhan   

140 Kalau menurut 

Om, perilaku 

positif dan 

negatif yang 

dimiliki apa 

Om? 

Perilaku negatife, aku tu 

kalau lihat orang kadang 

nggak suka tu lho Ki.. 

tanpa alasan kadang 

kalau lihat orang gimana 

gitu.. kalo pas suka, 

suka, kalau pas gak suka 

gak suka.. kenal maupun 

gak kenal.. tanpa 

mengenal lebih jauh.. 

Ndilalah sing biasane 

kan pas nggak suka 

ternyata orange memang 

nggak baik.. feeling 

kayak feeling gitu lho..  

EP  Subjek 

mengandal- 

kan 

perasaan 

dalam 

menilai 

orang lain 

dan subjek 

meyakini 

perasaannya 

benar 

walaupun 

belum 

mengenal 

orang tsb 

Ekspektansi 

berdasarkan 

prasangka  

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 Kalau 

positifnya? 

Yang biasa 

bikin orang 

seneng apa 

Om? 

Kayake nggak ada ik 

Ki.. hahaha.. apa 

wong.....apa ya.... positif 

tu apa ya... apa Ki? lha 

kamu kok suka 

positifnya apa Ki? 

Hahaha 

    

142 Lha nggak tahu 

Om.. haha.. 

Positifnya tu ya nggak 

neko-neko kayake ok Ki 

aku Ki.. ngrokok ya 

nggak.. minum ya 

nggak..  

    

143 Kegiatannya 

Om dengan 

orang yang 

sudah menikah 

pasti kan jauh 

ya Om, 

susahnya hidup 

sendiri dalam 

status atau 

tanpa pasangan 

itu bagaimana? 

Kayak lagunya Rhoma 

tu lho.. hahaha.. enaknya 

jadi bujangan.. hidup 

sendiri.. (menyanyi) 

ndak enake ya belum 

ketemu itu.. belum 

ketemu pasangane kan 

kepikiran.. Pasangane 

sopo.. tanda tanya..  

TB 

 

 

 

 

BK 

Subjek 

menikmati 

kesendirian 

 

Subjek 

merasa 

belum 

bertemu 

dengan 

jodoh 

Tidak ada 

beban  

 

 

Belm bertemu 

jodoh 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 



 

184 
 

 

 

144 Kehidupan 

sehari-hari 

pernah bosen? 

Ya pernah Ki.. kalau 

bosen ya pergi sama 

temen-temen.. apa apa..  

BSN Subjek 

pernah 

mengalami 

bosan 

Bosan   +++ 

145 Sampai 

sekarang 

berarti 

ketemunya 

sering sama 

temen-temen 

kampung? 

Iya temen kampung..  RK Subjek 

masih sering 

kumpul 

dengan 

teman 

kampung  

Relasi kurang 

luas   

+++ 

146 Kalau temen-

temen band 

jarang Om? 

Jarang.. paling ketemuan 

kalau pas latihan.. kalau 

ada job..  

    

147 Kalau pada 

saat kecil Om 

B itu seperti 

apa sih? 

Pernah 

diceritain sama 

Bapak atau 

ibu? 

Cilikane.. ya liar aja Ki.. 

cilikane dulu ya nakal.. 

tapi nakale nda nakal 

kurangajar.. nakalnya 

sama temen-temen.. 

kalau nakal ngambilin 

buah-buahane tetangga..  

Hahaha 

    

148 Ada 

pengalaman 

yang menarik 

nggak waktu 

kecil?  

Ya berenang di kali 

sama temen-temen.. 

terus kalau hujan gini to, 

keluar sama main sepak 

bola.. 

    

149 Ada 

pengalaman 

paling nggak 

nyenengke 

nggak waktu 

kecil? 

Paling nggak nyenengke 

tu kalau.. kalau 

dimarahi.. haha..kalau 

pulang-pulang dimarahi 

tu nggak enak.. kan 

asline nggak boleh 

hujan-hujanan.. disuruh 

di rumah.. tapi kan 

nyempet-nyempetke 

waktu juga.. kalau dulu 

kan manggil-manggil.. 

manggil sini manggil 

sana.. 

    

150 Kalau waktu Alah.. paling tu lho Ki..     



 

185 
 

 

 

remaja, 

pengalaman 

paling 

menyenangkan 

apa? 

piknik bareng-bareng itu 

lho Ki.. 

151 Orang tua 

pernah memuji 

atau 

mengatakan 

sesuatu negatif 

pada waktu 

remaja? 

Wah nggak tahu.. lupa..      

152 Dulu memang 

ibu atau bapak 

sering bilang 

bagaimana 

Om? 

Ya paling sulit diatur.. 

sinau sing pinter.. sinau..  

tapi kan ya bocahe kan 

males to Ki.. kalau 

emang posisi males kon 

sinau kan wegah.. 

makane sinau ben 

pinter.. hahaha 

    

153 Kalau kuliah 

sendiri 

tpengalaman 

paling 

menyenangkan 

dan tidak 

menyenangkan 

apa Om? 

Apa ya.. hahaha.. malah 

bingung..... Opo yo 

paling nyenengke orak 

nyenengke..... malah 

mikir ya dadine.. 

masalahe wis berlalu 

jauh banget ok Ki..  

     

154 Kalau yang 

tinggal di 

rumah ini 

berapa sih 

Om?  

Ada kakak mbek 

keluargane, adik juga 

mbek keluargane, Ji ro 

lu pat.. Ada 4 kamar.. 

sampai belakang sana tu 

lho Ki..  

LB Subjek 

tinggal 

bersama 

Bapak, ibu, 

kakak 

sekeluarga, 

dan adik 

sekeluarga.   

Keluarga 

harnonis  

 

155 Kalau adik 

yang cewek itu 

kerja apa? 

Dulu kerja.. sekarang 

sudah keluar.. usaha 

sendiri.. brownies.. 

Hahaha 

    

156 Kalau yang Kerja di tu lho..     



 

186 
 

 

 

cowok? Bubakan sana...  

157 Biasanya kalau 

rame jam 

berapa Om? 

Malem.. jam 7 jam 8..     

158 Kalau Bapak 

rutinitasnya 

tiap hari? 

Di rumah..      

159 Kalau ibu 

dodol jamu 

tiap pagi? 

Kalau sore? 

Di rumah.. paling 

sholat..   

    

160 Biasanya ke 

masjid yang 

bawah? 

Iya.. biasanya tiap 

Jum‟at 

    

161 Kalau tiap hari 

sholat bareng 

nggak Om? 

Nggak.. sendiri-sendiri.. 

hahaha 

    

162 Hahaha kan 

biasanya 

keluarga besar 

kalau sholat 

bareng-bareng? 

Terus ada yang 

jadi imam..  

Nggak ada .. itu kalau 

yang tekun-tekun.. ini 

kan keluarga nggak 

tekun 

    

163 Biasanya ibu 

sering nyindir-

nyindir nggak 

Om? Biasanya 

kan ibu yang 

lebih 

bagaimana gitu 

Om? 

Nggak.. nyantai kok..  PB Tidak ada 

tuntutan ibu 

untuk segera 

menikah  

Pembiaran  

orang tua 

+++ 

164 Kalau 

zamannya Om  

B pernah 

dijodoh-

jodohin nggak? 

Nggak ada..  PB  Orang tua 

tidak pernah 

menjodoh- 

kan subjek 

dengan 

perempuan  

Pembiaran  

orang tua 

+++ 

165 Mau dijodohin 

Om? 

Huuu nggak mau.. 

hahaha.. nggak mau.. 

    

166 Tanggapan pas Wah nggak ada.. malah PF Subjek Pembelaan ++ 



 

187 
 

 

 

kumpul sama 

orang-orang 

kampung, 

pernah nggak 

nyindir-

nyindir? 

kepingin kayak aku kok 

Ki, asem kowe penak 

isih dewekan 

menganggap 

bahwa ada 

teman yang 

malah ingin 

hidup bebas 

seperti 

subjek 

karena 

belum 

menikah  

diri   

167 Sekarang 

perasaan yang 

sering muncul 

pas masa-masa 

kayak gini itu 

bagaimana 

Om? 

Kosong.. Hahaha BSN Subjek 

sering 

merasa 

kosong, 

tidak ada 

perasaan 

tertentu 

Kekosongan 

hati  

+++ 

168 Kalau waktu 

TK-SD 

perasaan yang 

sering muncul 

di masa-masa 

itu? 

Ya kan paling main-

main.. jadi ya seneng 

aja..  

    

169 Kalau SMP, 

SMA, sampai 

kuliah?  

Ya senang juga.. Tapi 

kalau sekarang lagi 

tenang tu lho Ki..  

TB  Subjek 

merasa 

tenang dan 

tidak ada 

beban 

Tidak ada 

beban 

+++ 

170 Tenang 

bagaimana Om 

maksudnya? 

Tenang, ya nggak ada 

beban..  

TB Subjek 

merasa tidak 

ada beban 

saat ini 

Tidak ada 

beban  

+++ 

171 Tetapi tidak 

menutup diri 

untuk menikah 

atau 

memutuskan 

untuk tidak 

menikah begitu 

Om? 

Nggak.. ya mesti nggak 

to Ki..  

 

    

172 Bagaimana sih Perlakuane baik kok Ki..     



 

188 
 

 

 

perlakuan 

teman-teman 

Om B terhadap 

Om B selama 

ini? Dari SD –

sekarang? 

enak ok..  

173 Apa om yang 

paling 

berkesan? 

Paling ya kalau main, 

dikasi makan ke 

rumahe.. 

    

174 Pernah merasa 

tersinggung 

tidak Om? 

Nggak..     

175 Marah akan 

sesuatu 

pernah? 

Marah.. Jengkel ok.. 

manukku ora iso 

mangan.. marah pas 

latihan pas di tengah 

jalan hujan tu.. halah..   

    

176 Kalau marah 

sama orang 

lain? 

Jarang     

177 Kalau jarang 

berarti pernah 

dong Om? 

Langka sih..      

178 Pernah nggak 

sih merasa, kok 

koncoku kayak 

gitu ya? 

Lha kui cah-cah saiki.. 

generasimu ki senengane 

marah-marah.. 

generasiku wonge  

nyantai.. 

    

179 Kalau stress itu 

pas apa Om 

biasanya? 

Kalau merpatinya 

makanane habis.. 

Hahaha.. Stress itu ya 

banyak sih Ki..  

    

180 Biasanya 

waktu apa 

Om? 

Waktu tampil, pernah itu 

senare ya putus..  

    

181 Kalau 

menghindari 

stress gara-gara 

pekerjaan 

bagaimana 

Om? 

Ya persiapan lebih..      



 

189 
 

 

 

182 Kalau waktu 

tidak bisa 

memenuhi 

kebutuhan 

merpati 

bagaimana 

Om? 

Lha itu..ngutang.. 

Hahaha.. utang sek.. 

Hahaha 

    

183 Kalau om B itu 

tipe orang yang 

berpikir ketika 

masalah atau 

dilakoni sik? 

Dilakoni sik.. kan pas to 

Ki, pemalas.. sing 

penting dilakoni..  

MLS Subjek 

menganggap 

dirinya 

pemalas  

Malas  +++ 

184 Apakah punya 

pemikiran, 

kalau gini terus 

bagaimana? 

Iya ada.. kok belum 

ketemu-ketemu..  

BK Subjek 

belum 

menemukan 

pasangannya   

Belum 

menemukan 

jodoh 

 

+++ 

185 Untuk 

mengalihkan 

pemikiran itu 

bagaimana? 

Mengembalikan kepada 

Tuhan.. kalau Islam itu.. 

Tawakal.. kan masuk 

wilayah takdir.. jadi ya 

sabar..  

JKT Subjek 

menyerah-

kan semua 

kepada 

Tuhan dan 

menganggap 

bahwa 

semua 

adalah 

takdir Tuhan 

Jodoh adalah 

takdir Tuhan  

+++ 
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186 Om, diri ideal 

menurut Om B 

itu seperti apa? 

Diri ideal itu.. yang 

mandiri.. sekarang 

belum mandiri.. haha 

IM Subjek 

merasa 

dirinya 

belum 

mandiri  

Ingin mandiri   +++ 

187 Kalau sedang 

menghadapi 

permasalahan 

itu biasanya 

ngapain Om? 

Ya gini, main sama 

anak-anak, ponakan 

NB Hiburan 

subjek 

ketika ada 

masalah 

adalah 

bermain 

Menolong 

keluarga 

+++ 



 

190 
 

 

 

bersama 

anak 

tetangga dan 

ponakan  

188 Solusi mencari 

permasalahan 

dalam hidup 

bagaimana Om 

atau ketika 

sedang dalam 

keadaan 

tertekan 

bagaimana? 

Kalau seperti itu 

kembali ke religi, 

spiritual, puasa apa apa.. 

SPT Subjek  

berpuasa 

dan kembali 

ke religi 

dalam 

mencari 

solusi 

permasala-

han 

Kembali ke  

spiritual   

+++ 

189 Kegiatan apa 

saja yang 

dilakukan agar 

tidak 

membebani 

pikiran? 

 

Ohh.. ya main ke rumah 

temen, kalau nggak ya 

main gitar..  

MSK Subjek 

bermain ke 

rumah 

teman 

sebagai 

hiburan  

dan bermain 

musik 

sebagai 

hiburan bagi 

subjek 

ketika ada 

beban 

pikiran 

Bermusik 

sebagai 

hiburan 

 

 

 

 

 

++ 

190 Biasanya ada 

teman diskusi 

nggak kalau 

ada 

permasalahan? 

Nggak nggak pernah.. 

sharing itu nggak 

pernah.. Makane aku 

bingung, kalau ditanya 

tanyai gini aku bingung.. 

haha.. nggak pernah 

sharing aku Ki.. sharing 

masalah-masalah apa 

nggak pernah aku, 

paling kalau masalah 

uang.. pinjem sik.. Haha.  

C.3 Subjek tidak 

pernah 

sharing 

tentang 

permasala- 

hanya ke 

orang lain  

Sifat tertutup  +++ 

191 Lha kalau 

temen deket itu 

berbicara 

tentang apa? 

Ya paling ngomong-

ngomong biasa itu Ki.. 

masalah apa apa apa.. 

hobi.. apa apa.. keadaan 

    



 

191 
 

 

 

ini.. LGBT.. apa apa.. 

halah sing kayak 

keadaan keadaan ngene 

lah.. sing ning berita-

berita itu lho Ki.. paling 

ngomong-ngomong kaya 

gitu..  

192 Untungnya 

masih masa-

masa single itu 

apa sih Om? 

Enaknya tu ya apa 

ya......... kayak lebih...... 

piye ya Ki ya.... untunge 

dewean tu..  ya masih 

bebas aja Ki.. enak mau 

ke mana.. nggak 

terpatok.. dulu kan ada 

yang mantau tu, lagi apa, 

di mana, aja ngene, aja 

ngene  

TB Subjek 

merasa 

bebas dalam 

menjalani 

pengalaman 

belum 

menikah  

 

Tidak ada 

beban 

+++ 

193 Setelah putus 

dengan yang 

sebelumnya 

kan masih 

proses mencari 

ya? Apa saja 

yang dialami 

selama ini? 

Sudah pernah 

menemukan 

tapi bukan? 

Sampai saat ini belum 

Ki.. belum ada tanda-

tanda.. 

EF Subjek 

belum 

merasa ada 

tanda-tanda 

menemukan 

pasangan 

hidupnya  

 

Ekspektansi 

berdasarkan 

fantasi   

++ 

194 Ibu, Bapak 

juga nggak 

nyariin jodoh? 

We, ya nggak to ya.      

195 Dikenalin 

temen? 

Nggak.     

196 Temen belum 

ada yang 

ngenalin Om? 

Ada sih kemarin tu ya, 

yang kemarin tak 

ceritain tu ya, yang umur 

28 tu lho Ki, tapi aku 

takute wah nanti umur 

28 kan kalau masalah 

kelahiran kan riskan 

kayake Ki.. 

EP Berdasarkan 

infromasi 

yang didapat 

subjek 

menganggap 

peremupuan 

umur 28 

tahun riskan 

Ekspektansi 

berdasarkan 

prasangka 

++ 



 

192 
 

 

 

melahirkan  

197 Umur 28 

sepertinya 

belum riskan 

deh Om.. 

Nggak riskan ya? Nggak 

tahu lah nanti yang sreg 

yang mana nggak tahu.. 

pada akhirnya kembali 

sreg sreg-an gitu tok. 

EP Subjek 

mengandal- 

kan 

perasaan 

sreg atau 

tidak 

Ekspektansi 

berdasarkan 

prasangka  

++ 

198 Emang kriteria 

yang 

diinginkan 

seperti apa sih 

Om? 

Kalau aku kan 

berdasarkan feeling ya 

Ki..  

EP Subjek 

mengandal-

kan feeling 

dalam 

mencari 

pasangan   

Ekspektansi 

berdasarkan 

prasangka 

++ 

199 Tapi kalau 

pingin mencari 

orang yang 

seperti ini, ini, 

ini nggak ada?  

Nggak ada.. nggak ada 

kriteria.. yang penting 

nyaman, cocok, gitu aja 

udah. Kan yang penting 

cocok, nyaman. Nek 

ketemu ya jadi anteng, 

tenang, kan enak, 

nyaman..  

    

200 Kalau sifat 

orang yang 

diinginkan atau 

ada hal kriteria 

tertentu, 

misalnya 

nggak boleh 

yang seperti ini 

atau nggak 

boleh seperi 

itu? 

Wah.. nggak enak no 

kayak gitu.. yang 

penting nyaman, cocok. 

    

201 Tapi kan 

sebenernya 

kriteria itu 

membantu 

dalam mencari 

pasangan, 

khususnya 

dalam masa 

sekarang kan 

Nyari-nyari ya tapi tu 

kan anu.. kayake kayak 

ilmu apa ya.. ilmu yang 

tidak dapat 

dipertanggung-jawabkan 

hahaha.. kayake kok 28 

piye ya.. kayak..  

    



 

193 
 

 

 

sudah umur 

segini misalnya 

kriteria umur 

pasangan yang 

dicari umur 

berapa.. tadi 

katanya umur 

28 sudah 

terlalu tua.. ? 

202 Jadi pinginnya 

dibawah 28? 

Iya to Kik, tapi ya nggak 

tahu..  

    

203 Di bawah 28 

tahun berarti 

termasuk salah 

satu kriteria 

Om? 

Hahaha.. kayake 

sekarang engga deh Ki.. 

tetapi nggak riskan ya? 

Kamu kan juga cerita 

ibumu melahirkan umur 

30 ke atas, berarti kan 

nggak apa – apa..  

    

204 Nasihat yang 

paling diinget 

dari Bapak 

atau Ibu ketika 

masih kecil apa 

Om? 

lupa semua... masalahe 

nggak mengingat 

nasihat.. hahaha..nggak 

pernah ndengerin nasihat 

aku.. dadine..nggak 

tahu.. cah nakal Ki..  

    

205 Di dalam hidup 

kan pasti ada 

pegangan ya 

Om, apa sih 

pegangan? 

Biasanya dari guru-guru 

sekolah nda boleh 

gini..tapi yo jenenge 

anak-anak yo podo wae.. 

nanti sadar karepe 

dewe..  

    

206 Menentukan 

tujuan hidup 

itu sejak 

kapan? 

Lha itu lah Ki.. Lha itu.. 

tujuan hidup itu penting 

tapi aku jarang 

memikirkan.. makane 

uripku ki koyo ngene.. 

Hahaha 

TMT Subjek tidak 

memiliki 

tujuan hidup 

yang jelas 

walaupun 

menyadari 

bahwa 

tujuan hidup 

itu penting 

Tidak 

memikirkan 

tujuan hidup    

+++ 

207 Biasanya kan 

orang 

Nggak..nggak ada.. 

kalau ada ya..gimana 

TMT Subjek tidak 

pernah 

Tidak 

memikirkan 

+++ 



 

194 
 

 

 

menentukan 

target, umur 

segini harus 

apa, itu nggak 

pernah Om?  

ya..  nggak nggak pernah 

terlintas tujuan hidup.. 

nggak ada..  

memikirkan 

tujuan hidup  

tujuan hidup   

208 Kalau target 

nikah ada 

nggak Om?  

Wah.. dulu umur 25 

udah pingin nikah Ki.. 

tapi kok malah tambah 

tahun, lho kok hurung 

nikah-nikah.. lahh.. 

sampe saiki  

MTT Keinginan 

subjek untuk 

menikah 

umur 25 

tahun tidak 

tercapai   

Harapan 

menikah tidak 

tercapai  

+++ 

209 Kalau dari segi 

religiusitas 

sendiri, ajaran 

apa yang 

paling 

dipegang atau 

mengena? 

O itu saling menghargai 

antar sesama, tidak 

boleh menyakiti 

sesama.. 

    

210 Pas dulu waktu 

milih jurusan, 

jaman kuliah, 

orang tua 

mengarahkan 

ya Om?  

Wuh, aku dulu kuliah itu 

didaftarke kakakku, kan 

dulunya aku nggak mau 

kuliah, makanya 

didaftarin kakakku, ya 

wis to nanti aku masuk 

aja.  

TTJ 

IA 
Subjek tidak 

memiliki 

keinginan 

untuk kuliah 

Tujuan hidup 

tidak jelas, 

Hidup ikut 

arus saja 

+++ 

211 Jurusannya 

juga? 

Ya itu.. kakakku semua.. 

aku tinggal masuk tok 

gitu ok.. dah terserah 

pokokmen mau sekolah 

mana.. nggak terbayang 

terlintas pingin ini 

pingin nggak..  

wong udah males ok Ki.. 

udah males..  

TMT 

IA 
Subjek tidak 

memiliki 

rencana 

hidup yang 

jelas  

 

 

 

Tidak 

memikirkan 

tujuan hidup ,  

Hidup ikut 

arus saja 

 

 

 

 

 

+++ 

212 Pinginnya apa 

Om setelah 

SMA? 

Pingin kerja..      

213 Kalau SMA 

kan ada 

jurusannya? Itu 

SOS.. Milih sendiri, lha 

wong nilaine nyampe e 

situ, SOS kok.. hahaha 

    



 

195 
 

 

 

milih sendiri? 

214 Berarti waktu 

kuliah males 

dong Om? 

Wah san soyo rak genah 

kae.. Cuma aku 

konsekuensinya ya 

masuk terus, tapi 

semester-semester akhir 

mulai males.. ya senenge 

pas KKL itu.. lunga 

sama temen..  

MLS Subjek 

merasa 

dirinya 

malas pada 

saat kuliah   

Malas  +++ 

215 IP nya 

lumayan nggak 

Om dulu?  

Ya. IP ne lumayan.. sing 

seneng mbek aku IP ne 

dhuwur lho Ki jane Ki.. 

Cuma pas kui rak duwe 

pengen seneng mbek cah 

wedok.  

SN Pada saat 

kuliah 

subjek juga 

tidak mudah 

menyukai 

perempuan  

walaupun 

ada yang 

menyukai 

Sulit naksir  +++ 

216 Lha kenapa 

Om? 

Ya nggak tahu.. wong 

kuwi ranking 1.. di 

kampus ranking 1 ok 

Ki.. terbaik.. hampir 4 

IPne.. 

    

217 Tapi waktu itu 

Om B nggak 

kepingin untuk 

pacaran? 

Iya nggak kepikiran 

gitu.. ya itu cuma tak 

anggep temen biasa.. 

kalau jalan ya jalan.. 

biasa.. tapi deen 

nganggepe lain.. Lha 

itu.. masalahe kok rasa-

rasa itu belum tumbuh.. 

SN Subjek 

merasa rasa 

suka belum 

tumbuh dan 

belum 

memikirkan 

hal itu 

Sulit naksir  +++ 

218 Tapi itu belum 

sama yang ? 

Belum.. sama yang kecil 

itu malah tumbuh.. jane 

ya perhatian banget kae 

MSL Subjek 

menyesal 

karena 

justru tidak 

menyukai 

perempuan 

saat kuliah 

Perasaan 

menyesal   

++ 

219 Nyesel nggak 

Om ? Hahaha 

Penyesalan... ada..  MSL Subjek 

pernah 

menyesal 

Perasaan 

menyesal   

++ 
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karena tidak 

ada 

keinginan 

untuk 

menyukai 

perempuan 

pada waktu 

kuliah  

220 Pernah ketemu 

nggak Om? 

Nggak pernah ketemu.. 

ya untunge nggak 

pernah ketemu.. nek 

ketemu bahaya..   

MSL Subjek takut 

ada rasa 

penyesalan 

ketika 

bertemu 

dengan 

teman 

kuliah yang 

pernah 

menyukai 

subjek  

Perasaan 

menyesal  

++ 

221 Berarti ini 

sudah jarang 

ketemu sama 

temen-temen 

kuliah ya Om? 

Nggak pernah..      

222 Reuni ada Om? Wuh nggak ada Ki, 

nggak ada.. nggak tahu 

kalau aku yang nggak 

ngikutin ya.. kan aku 

nggak punya medsos.. 

facebook nggak ada.. 

RK Subjek tidak 

mengikuti 

reuni 

sekolahnya 

dan tidak 

memiliki 

media sosial  

Relasi kurang 

luas 

+++ 

223 Kok nggak 

pingin pakai 

medsos? 

Nggak nggak pingin.. 

males.. ndadak neng 

warnet ngene-ngene.. 

neng HP barang, males..  

kalau pingin ketemu ya 

disamperin ke rumahe, 

ya tapi cuma sebatas 

temen-temen yang kenal  

RK Subjek tidak 

memiliki 

keinginan 

untuk 

mengguna- 

kan media 

sosial dan 

hanya 

berkunjung 

ke rumah 

teman yang 

Relasi kurang 

luas 

+++ 
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kenal saja  

224 Gambaran 

sukses menurut 

Om B itu 

seperti apa?  

Sukses.. sukses.. sukses.. 

apa ya? Sukses tu ya 

mandiri itu to Ki, 

mandiri, bisa hidup 

sendiri, bahagia,  

IM Hadapan 

untuk hidup 

mandiri dan 

bahagia  

Ingin mandiri   +++ 

225 Sekarang 

sudah bahagia? 

Sudah.. sedikit tapi.. ada 

yang belum tercapai 

tapi..  

    

226 Apa om? 

Mandiri? 

Ah.. mandiri belum.. 

cari kerja susah Ki..  

IM Subjek 

merasa 

belum 

mandiri  

Ingin mandiri    +++ 

227 Kan tadi kan 

belajar bahwa 

sebelumnya itu 

harusnya 

membuat target 

atau rencana? 

Adakah 

rencana 

tertentu untuk 

mencapai 

sukses?  

Wah.. nggak ada.. malah 

nggak ada rencana. 

Sampai rak ono rencana,  

umure wis ngene ki.. 

carane kayak wong 

pasrah tok ngono lho 

Ki.. 

PSR Subjek lebih 

memilih 

pasrah 

daripada 

memikirkan 

rencana ke 

depan 

Pasrah  +++ 

228 Tapi kan 

sebelum 

terlambat Om?  

43 sudah terlambat to 

Ki.. kecuali 25 ke atas.. 

 

 

PSR Subjek 

merasa 

sudah 

terlambat 

untuk 

memiliki 

rencana 

hidup  

Pasrah  +++ 

229 Kan 

seharusnya 

jangan putus 

asa Om? 

Kalau putus asa nggak.. 

Cuma kan kayak lebih 

ngikuti arus.. nggak 

neko-neko.. pingin 

ngene-ngene..  

PSR Subjek lebih 

memilih 

untuk 

mengikuti 

arus saja 

Pasrah   +++ 

230 Sudah pernah 

ada tawaran 

lapangan 

pekerjaan 

Biasanya kalau itu kan 

umur maksimal 35 

tahun.. lha umurku kan 

sudah kadaluarsa.. wis 

PSR Subjek juga 

pasrah untuk 

mencari 

pekerjaan 

Pasrah  +++ 
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selain nge-

band? 

overlap.. kecuali kan 

usaha sendiri.. 

baru karena 

merasa 

umurnya 

sudah tidak 

mudah 

pencari 

pekerjaan 

231 Nah itu usaha 

om? 

Lha modale piye.. nggo 

makani merpati wae 

ngutang..  

    

232 Atau kerjasama 

dengan teman?  

Ya kalau cocok ya 

nggak masalah..  

    

233 Hal yang 

membuat hidup 

makin 

bemakna itu 

apa sih Om? 

Makna ki pas kumpul-

kumpul tu lho, ceria 

sama temen-temen, 

kadang sama keluarga.. 

membuat makna enak.. 

ketemu mereka kumpul-

kumpul tu lho Ki.. 

rasane enak ketemu.. 

ceria podo ceriane.. 

temen-temen juga gitu 

enak..  

NP Subjek 

merasa 

berkumpul 

bersama 

teman, 

berbagi 

cerita 

membuat 

hidup 

bermakna  

Teman 

membuat 

hidup 

bermakna  

++ 

234 Pernah 

mendapatkan 

sesuatu atau 

belajar sesuatu 

dari mereka 

Om? 

Kadang yang dari 

pengalaman mereka.. o 

aku ngene-ngene, kok 

tibake ngene-ngene, 

hasile ngene-ngene, suka 

e ngene-ngene..  

NP Subjek 

sering 

belajar dari 

pengalaman 

teman-

teman yang 

bercerita 

padanya  

Teman 

membuat 

hidup 

bermakna 

++ 

235 Temen yang 

paling 

menginspirasi 

ada nggak 

Om?  

Kalau temenku yang di 

kampung tu kan 

sekarang jualan nasi 

goreng, Ki.. ya sukses 

lumayan..itu suka.. ya 

suka e jalan sama itu Ki, 

tadi ke sini de e, main ke 

sini.. paling kalua 

ngomong-ngomong ya 

apa.. persaingan. Nek 
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deen kon 

persaingan..kiwo 

tengene jualan-jualan 

ana sing rak seneng opo 

piye..?  

236 Terus 

bagaimana 

Om? 

Aku tu bingung Ki.. 

makane aku rak tau 

crito-crito..  

ST Subjek tidak 

pernah 

cerita- cerita  

dengan 

orang lain 

tentang 

dirinya 

Sifat tertutup +++ 

237 Bingungnya 

bagaimana? 

Nggak bisa 

mengungkapkan.. untuk 

menyusun cerita yang 

baik gitu nggak bisa..  

    

238 Biasanya kalau 

main ke sini, 

yang sering 

cerita itu 

siapa? 

Sing crito malah temen-

temen, Ki.. aku jarang 

crito malahan..wong aku 

sms we jarang Ki sama 

temen-temen.. dadi 

HPku kuwi cuma 

mbalesi sms sing masuk 

tok.. 

ST Subjek 

jarang 

cerita- cerita  

dengan 

orang lain 

tentang 

dirinya  

Sifat tertutup +++ 

239 Pernah nggak 

Om, merenung 

sendirian, 

kemudian 

terlintas 

pikiran tentang 

keadaan yang 

sekarang 

dialami? 

Nek terlintas-lintas tu 

ya.. kepingine ya.. lebih 

Istiqomah neng ibadah 

kuwi..  

KHB Subjek ingin 

lebih 

Istiqomah 

dalam 

beribadah  

Lebih taat 

beribadah 

 

+++ 

240 Sudah 

dilakukan Om?  

Dikit-dikit Ki, nek 

langsungan kok.. 

bertentangan sama 

nafsuku.. masih pingin 

ini, pingin seneng-

seneng.. kalau spiritual 

itu kan kayak puasa.. 

kadang kan banyak 

KHB Subjek 

sedang 

berusaha 

untuk 

melawan 

hawa nafsu 

untuk 

meningkat 

Lebih taat 

beribadah  

+++ 
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larangan waktu 

pantangan 

kan hidup 

spiritual   

241 Kalau bulan 

puasa 

bagaimana? 

Kalau puasa ya full to 

ya, cuma nggak tahu 

diterima atau nggak 

yang penting full.. Cuma 

kadang menunya waktu 

puasa itu masih banyak.. 

harusnya kan tetep 

diusahakan maghriban 

dulu.. lha itu nggak.. 

makaan terus.. sampai 

nanti waktu 

maghribannya habis.. lha 

itu kan sama aja kayak 

nggak puasa.. kayak 

bales dendam.. 

Hahaha… eman-eman 

KHB Subjek tetap 

ingin 

melakukan 

kewajiban 

ibadahnya  

Lebih taat 

beribadah  

+++ 

242 Pernah 

merenung 

nggak Om, 

kondisi 

sekarang itu 

sesuai dengan 

keinginan atau 

rencana yang 

paling tidak 

pernah 

dipikirkan?  

Ya.. pernah to Ki.. 

rencana pernikahan itu 

to Ki..  

MTT Subjek 

merasa 

bahwa 

dirinya 

pernah 

merenung 

tentang 

rencana 

pernikahan 

yang belum 

tercapai  

Harapan 

menikah tidak 

tercapai    

+++ 

243 Berarti hidup 

sekarang 

belum sesuai 

dengan 

harapan dulu 

ya? 

Iya, iya pasti.. Cuma 

kalau kembali ke 

belakang terus kan jadi.. 

haha. Piye ya Ki? 

Kesel.. mikir sing orak 

ana.. 

PSR Subjek tidak 

ingin 

mengingat 

hidup yang 

lalu 

Pasrah   +++ 

244 Bapak, ibu 

pernah 

membahas 

tentang 

pernikahan? 

Kakak? 

Nggak.. nggak pernah.. PB Keluarga 

tidak pernah 

membahas 

soal 

pernikahan 

Pembiaran 

orang tua   

+++ 
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245 Kalau tadi kan 

belajar 

memaknai dari 

keluarga, sama 

dengan temen 

bahagia 

bersama, kalau 

belajar 

memaknai dari 

hidup sekarang 

itu bagaimana? 

Ada hal positif 

yang bisa 

diambil? 

Hal-hal positif yang bisa 

diambil opo yo…. Hal 

positife tu ya bisa 

mbantu sodara-sodara 

Ki, nek di rumah ini kan 

bisa bantu, ni nanti bisa 

jemput sini. bisa 

ngemong anake, ada 

hiburan, ya gitu tok 

positife bisa bantu-bantu 

sodara-sodara.. Doa dan 

kerja tu lho Ki..  

NB Subjek 

memaknai 

bahwa 

selama 

belum 

menikah 

dirinya 

dapat 

menolong 

keluarga dan 

membantu 

saudara, 

sambil 

berdoa 

kemudian 

bekerja 

Menolong 

keluarga  

+++ 

246 Kalau kumpul 

sama temen di 

mana sih Om? 

Seringe malah ke sini ok 

Ki.. haha.. aku malah 

jarang pergi.. kalau aku 

pingin.. pergi mana.. ke 

tempat Om Sunu.. apa 

ke studio..  

RK Teman- 

teman 

subjek yang 

lebih sering 

datang ke 

rumah 

subjek 

Relasi kurang 

luas  

+++ 

247 Ada rutinitas 

latihan? 

Nggak sekarang ada.. 

Pas kalau ada event tu 

Ki, biasanya rutin.. tapi 

kalau nggak ada event  

ya latihan sendiri-sendiri 

di rumah..  

    

248 Biasanya 

tempat kumpul 

saudara di 

mana Om?  

Kumpulnya di sini.. kan 

bapakku nomor satu Ki, 

jadi kumpulnya di sini..  
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249 Sekarang 

hiburan yang 

paling 

disenengi apa 

Om?  

Lha itu, ngeband, 

ngeband kalau sama 

temen-temen itu lho Ki..  

MSK Kegiatan 

yang sering 

dilakukan 

dan menjadi 

hiburan 

Bermusik 

sebagai 

hiburan  

++ 
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subjek 

adalah 

bermain 

band 

250 Lagi sering-

seringnya ya 

Om? 

Ya.. senenge gitu.. cuma 

kan jarang.. kadang 

seminggu sekali.. 

latihannya..  

MSK Subjek 

menyenangi 

kegiatan 

bermain 

band 

Bermusik 

sebagai 

hiburan  

++ 

251 Selain ngeband 

ngapain lagi 

Om? 

Ya melihara burung..      

251 Itu jadi hiburan 

yang 

menyenangkan 

ya berarti Om? 

Ya.. kayake piye ya.. 

ning ati enak ngono lho 

Ki.   

    

252 Tapi nek 

ditanya, lebih 

suka melihara 

burung dara 

atau musik 

Om? 

Musik to ya..  MSK 

 
Subjek lebih 

senang 

musik 

sebagai 

hiburan  

Bermusik 

sebagai 

hiburan 

++ 

253 Kenapa? Nggak biaya.. biayanya 

dikit.. burung kan dikasi 

makan..  

    

254 Sekarang 

sudah ada 

tanda-tanda 

Om? 

Kayake kemarin 

ditawani kok Ki, umure 

33 Ki.. dosen UNS 

Solo..  

    

255 Dosen apa 

Om? 

Belum tahu, wong masih 

dikenal-kenalke gitu ok..  

    

256 Lewat siapa 

Om? 

Lewat temen.. kamu 

mau nggak sama ini.. 

gitu-gitu tok lho Ki.. 

Cuma Bbnya temenku.. 

Aku.. Siap ngono tok.. 

padal aku nggak berani..  

TPD Walaupun 

sudah 

dikenalkan 

teman, 

subjek tidak 

berani untuk 

mulai 

terlebih 

dahulu 

Tidak percaya 

diri  

+++ 

257 Nggak berani Pinter ok..      
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kenapa Om? 

258 Kalau pinter 

kenapa Om? 

Yo orak enak wae.. 

dosen karo 

pengangguran kui adoh 

banget, bumi dan langit.. 

paling ora podo podo 

nganggure..  

TPD Subjek 

merasa 

bahwa 

dirinya tidak 

pantas untuk 

perempuan 

yang hendak 

dikenalkan 

Tidak percaya 

diri  

+++ 

259 Lha tapi sudah 

siap belum sih 

om B? Sudah 

siap kalau 

menikah? 

Nek siap sih siap Ki.. 

Cuma kan.. piye ya.. 

kene yo ndelok ndelok 

keadaane.. sing 

seimbang mbek posisi 

keadaane..   

TPD Subjek 

memilih 

pasangan 

yang 

seimbang, 

sesuai 

dengan 

keadaan 

Tidak percaya 

diri  

+++ 

260 Usahanya 

sejauh mana 

Om? Nunggu 

tok atau 

bagaimana? 

Iya to, nunggu tok, lha 

mau ngapain? Berdoa 

dan menunggu to ya.. 

Nek mencari nanti 

takute malah. Piye ya.. 

kadang  tu kalau timbul 

apa.. akal kan bisa milih 

Ki.. penglihatan bisa 

milih, telinga bisa milih, 

akal bisa.. nek pilihan 

hati kadang kan susah.. 

PSR Subjek 

hanya 

menunggu 

dan berdoa 

dalam 

mencari 

pasangan 

hidup   

 

 

Pasrah   +++ 

261 Berarti 

milihnya pake 

akal gitu 

maksudnya? 

Kalau hati 

susah itu 

maksudnya 

gimana Om? 

Yaa.. ikut sedikit.. Hati 

sukar.. piye ya.. piye ya.. 

kayak sreg ngono lho 

Ki.. kalau gini kan akale 

melu-melu Ki.. wah.. 

ana ana alasan kayak 

ngene.. ni yang 

dikenalin ini kan 

masuknya akal to Ki.. 

akale melu-melu.. haha..   

EP Lebih baik 

mencari 

yang sreg 

daripada 

mencari tapi 

banyak yang 

dipikir (akal 

ikut) 

Ekspektansi 

berdasarkan 

prasangka 

++ 

262 Cuman 

hatinya? 

He e.. hatine kan belum 

tahu.. susah ok Ki.. 

susah ok.. nek itu susah 

PSR Subjek 

hanya 

pasrah 

Pasrah +++ 
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ok.. nek.. piye ya.. 

mbayangke ngono piye.. 

tapi ya mbuh..  

karena sulit 

untuk 

menyeim- 

bangkan 

antara hati 

dan akal   

263 Tadi ibu bilang 

pokoke manut 

om B ya? 

Santai gitu..  

Santai tur nggak 

membebani tu lho Ki..  

PB Orang tua 

tidak 

membebani  

Pembiaran 

dari orang tua  

+++ 

264 Kalau sekarang 

itu paling 

sering diskusi 

dengan kakak 

atau adik Om? 

Deket semua ok Ki.. 

Cuma ya guyon-guyon 

gitu Ki.. nggak pernah 

ngobrol-ngobrol.. 

ngobrolnya ngobrol 

guyon..  

DKT Subjek 

dekat 

dengan 

seluruh 

anggota 

keluarganya  

Dekat dengan 

semua  

anggota 

keluarga 

++ 

265 Sama ibu 

sering cerita 

atau nggak 

Om? 

Nggak pernah.. nggak 

pernah..  

ST Subjek tidak 

pernah 

cerita 

dengan 

orang tua  

Sifat tertutup  +++ 

266 Dulu waktu om 

B pernah 

pacaran ibu 

nggak tahu? 

Nggak tahu.. padal lama 

lho.. Ngertine yo ora 

duwe.. Haha.. mesake 

tak apusi.. yo ora tak 

apusi.. salahe ora ngerti 

ya Ki..   

    

267 Tapi kan 

pernah diajak 

ke sini Om? 

Yo kadang tak jak ke 

sini.. tapi ngertine 

temenan biasa ok..  

    

268 Ibu e yang 

cewek nggak 

tahu juga Om? 

Nggak.. ya ngertine 

temenan to Ki..  

    

269 Kalau misalnya 

nanti ketemu, 

kayak misalnya 

ini cewek yang 

berumur 33, 

om B berani 

untuk mulai 

kenalan dulu? 

Biasane nek kenalan itu 

jarang ok Ki.. paling dari 

ngobrol-ngobrol gini 

kenalane.. ne nyari sana 

sini nggak pernah ik.  

RK Subjek sulit 

untuk 

memulai 

kenalan atau 

mencari 

kenalan 

Relasi kurang 

luas  

+++ 
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270 Semua 

tergantung 

orange ya Om 

tapi.. 

Heem, tergantung 

orangnya.. mau kayak 

apa.. pinginnya kayak 

apa.. tergantung 

orangnya.. ada yang 

“halah ngono kesuen” 

ada yang bilang kesuen, 

ada yang selak kiamat 

selak bodo, ngenteni 

opo..  

EJK Munculnya 

tanggapan 

dari orang 

lain tentang 

keadaan 

subjek yang 

belum 

menikah 

hingga 

sekarang  

Teman 

mengejek 

subjek  

+++ 

271 Temen 

biasanya Om? 

Heem, temen, piye yo.. 

angel ok.. selak bodo, 

kancane wis do ora ana 

Haha.. kok kowe malah 

hurung apa-apa..  

EJK Munculnya 

tanggapan 

dari orang 

lain tentang 

keadaan 

subjek yang 

belum 

menikah 

hingga 

sekarang 

Teman 

mengejek 

subjek   

+++ 

272 Rada 

nganyelke ya 

Om? Haha 

Lha ya temen-temen 

kalau ngasi semangat 

kayak gitu.. semangat 

karo ngece..  

 

 

Sing bujang ki kepengen 

entuk pasangan, sing wis 

pasangan malah 

kepengin bujang, aneh 

ok Ki.. kadang nek 

kumpul-kumpul sama 

temen-temen aneh.. kene 

malah ketemu 

pasangane, lha sing wis 

ketemu pasangane malah 

pingin pegatan, cerai 

bareng to Ki.. karo 

bojone ora akur.. piye ne 

ngono piye Ki..  

BRT 

 

 

 

 

 

PD 

Subjek 

menganggap 

ejekan itu 

sebagai 

semangat  

 

Subjek 

berusaha 

untuk 

membela 

keadaannya 

sekarang 

dengan 

memban- 

dingkan 

teman yang 

sudah 

menikah 

tapi ingin 

cerai 

Berusaha 

bertahan 

 

 

 

 

Pembelaan 

diri  

+++ 

 

 

 

 

 

++ 

273 Ngaruh nggak 

Om? 

Nggak ngaruh.. Tetep.. 

adhi-adhine wis do 

TKN Subjek 

merasa 

Tekanan 

karena 

++ 
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Keinginan 

untuk menikah 

tetep ada kan? 

nikah kabeh ok.. Haha.. 

ponakan ponakane ana 

sing wis nikah barang.. 

Ini aku keberanian ya Ki 

ya?  

dirinya 

harus tetap 

menikah 

karena adik 

dan 

kakaknya 

sudah 

menikah  

kondisi yang 

berbeda    

274 Keberanian 

gimana 

maksudnya 

Om? 

Berani.. hidup bersama.. 

kan susah to Ki nanti 

Ki.. nek wis ketemu 

bareng kadang kok ke 

depane kadang.. nek 

cocok enak.. nek nggak 

cocok itu yang rumit.. 

hahaha..  

KHW Ada 

ketakutan 

yang 

muncul jika 

menghadapi 

hidup 

pernikahan  

Khawatir  ++ 

275 Rumit hahaha.. Surga itu ya itu Ki.. 

ketemu sing cocok 

kayak ning surga.. nek 

sing ora cocok.. piye..  

KHW Khawatir 

jika 

mendapat 

pasangan 

yang tidak 

cocok   

Khawatir ++ 

276 Kalau jodoh itu 

mintanya yang 

seperti apa 

Om? 

Yang ketoke nek aku 

Ki.. jodoh yang bisa 

memberikan 

ketentraman, 

kenyamanan, dan 

kebahagian.. 

keselamatan..ketemu 

jodone bisa awet, sehat, 

ketemu bojo malah lara 

laranen.. malah.. mosok 

bojone lara laranen..  

    

277 Kalau sama 

ceweknya dulu 

itu bagaimana? 

Ada status 

pacaran gitu 

nggak sih? 

Kalau sing mbiyen itu 

saka kulina, ketoke ada.. 

ada itu Ki, ada.. Cuma 

ya itu to.. bapake to 

nggapleki ok.. bapake tu 

nek aku dolan rana ki 

wajahe ora enak ik..  

    

278 Tapi kan Ya mungkin saka kulina EP Subjek Ekspektansi ++ 
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jaraknya juauh 

buanget ya 

Om? 

kuwi Ki.. wis biasa..  memperca- 

yai bahwa 

perasaan 

cinta 

muncul 

karena 

banyak 

interaksi dan 

terbiasa 

dengan 

pasangannya 

berdasarkan 

pengalaman 

berpacaran 

279 Kalau seneng 

sama anak 

kecil kenapa 

Om? 

Lha nggak tahu, orang 

mereka yang suka sama 

aku ok Ki..  

    

280 Kok Om B 

seneng sema 

anak-anak? 

He e hiburan, nek sama 

cah cilik-cilik bikin 

tentrem, kadang nek 

nangis mbuat hidup 

bahagia ngono Ki.. tapi 

mesake nek sakit.. anak-

anake kancaku yo 

gampang cedhak mbe 

aku.. pawang cah cilik 

apa ya.. Haha nggak 

tahu...  

    

 

TRIANGULASI : 1 April 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Mau tanya Bu, 

dulu om B 

orangnya 

kayak gimana 

Bu? 

Yo koyo ngono kuwi 

modele.. anteng ngono 

kuwi.. ora ana wedokane 

do mrene ora ana.. ora 

duwe.. hehe.. he e piye.. 

    

2 Kan sering 

ngomong kalau 

males, tenanan 

males nggak to 

Bu? 

Endak.. sing ngumbahi 

yo de e..  

    

3 Kalau pas 

sekolah gimana 

Sekolah ya podo wae.. 

balik yo balik.. sekolahe 
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Bu? kan ning nganu.. 

Mikael..  

4 Susah 

dikandani 

nggak Bu? 

Nggak ok, biasa.. ora.. 

tapi tak jak delok film 

ngamuk ning gedung 

bioskop.. wedi.. waaa.. 

waa.. njaluk balik, yo 

aku kepeksone balik to.. 

ya pikire ki, ayo ndelok 

yo,yo ayo ayo.. bar 

tekan kana jedeg, 

ngamuk, bar weruh 

keadaane ngono kan 

film koyok ngana kae..  

    

5 Ndak pernah 

bawa cewek 

pulang Bu? 

Ndak pernah 

dikenalin? 

Ora.. orak.. orak duwe..  ST Subjek tidak 

pernah 

mencerita- kan 

tentang 

kedekatan 

dengan 

perempuan 

pada ibunya  

Sifat 

tertutup  

+++ 

6 Lha pengene 

gimana? 

Nek seko atine deen 

seneng yo iso, nek atine 

orak seneng yo emoh.. 

Nggilani wong wedok 

ok koyok ngono, nek 

atine orak seneng.. kuwi 

ki koyo pak ne..  pakne 

ki yo ora.. dadi seko aku, 

dadi bojoku, yowis, 

nganti wis sakmene.. ora 

ana demenan demenanan 

wis ora ana..  

PB Ibu subjek 

membebas-kan 

subjek untuk 

memilih 

perempuan 

sesuai 

keinginan-nya  

Pembiaran 

dari orang 

tua   

+++ 

7 Tapi seneng 

punya anak om 

B? 

Yo seneng.. isa 

dikongkon.. lha piye jal 

aku dodol jamu ning 

Sampangan.. ora ana 

sing ning ngomah.. lha 

anake Wulan kuwi 

dipetuk.. sing nganu de 

e, metuk..  

PPK Subjek 

membantu 

keluarga untuk 

menjaga rumah 

dan mengantar 

jemput 

ponakan  

Memberi 

perhatian 

pada 

keluarga  

+++ 
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Lampiran 1.2. Verbatim Subjek 2  

 

VERBATIM SUBJEK 2 

 

WAWANCARA I : 28 Februari 2016 

 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema Intensitas 

1 Kehidupan dari 

balita sampai 

TK, di recall 

lagi, 

sebenarnya 

latar belakang 

agama 

keluarga dari 

mb N itu apa? 

Adakah budaya 

khusus yang 

diajarkan?  

Paling masa balita sama 

anak-anaknya ya kayak 

orang lain alami, jadi..  

keluarga emang dari 

lahir itu sudah Kristen, 

terus gerejanya juga 

disini juga sama.. ya 

berjalan seperti anak 

normal lainnya lah dik.. 

nggak ada kepercayaan 

lain atau apa itu nggak.. 

sama seperti keluarga 

yang lain 

    

2 Kan mbak 

Novi orang 

Jawa ya, 

kepercayaan 

khusus sebagai 

orang Jawa 

gitu ada atau 

nggak? 

Nggak.. nggak ada..      

3 Mulai dari 

SMP, SMA 

juga sama 

sampai 

sekarang dalam 

konteks 

agama? 

Iya.. masih sama..      

4 Relasi dengan 

orang tua pada 

saat kecil 

bagaimana 

mbak, relasi 

dengan ibu dan 

bapak?  

Karena aku anak yatim 

piatu, jadinya nggak 

begitu banget ngalami 

apa ya maksude 

relasine.. um.. deket 

banget gitu lho dek.. aku 

udah ditinggal bapak itu 

KOT Subjek 

kehilangan 

ayah sejak 

SD, 

sehingga 

subjek tidak 

dapat 

Kehilangan 

figur orang 

tua   

++++ 
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dari aku SD, jadi waktu 

pas kelas 6 mau cari 

SMP itu bapak kan udah 

nggak ada.. seingetku 

bapakku tu sayang 

ok..orange tipene sayang 

ok, kan aku anak ragil to 

dek, anak bungsu, jadine 

kan, aku masih inget 

dulu kalau udah habis 

mandi tu diajak jalan-

jalan, kayak gitu-gitu, 

terus dari ibu karena 

anak ragil juga kan 

mesti dapet perhatian 

lebih, jadi kalau ada 

makanan gitu aku dikasi 

sing banyak.. hahaha.. 

kayak gitu.. tapi kalau 

misale bandel banget ya 

dianu banget sih, ya 

sama kayak yang 

lainnya, cuma kan, 

umm.. apa ya.. aku 

nggak bisa nyeritake 

profil ayah, maksude 

figur seorang ayah tu 

aku udah hilang stop 

kontaknya di.. di pas itu 

SD. Terus habis itu 

SMP, ya itu kan aku 

langsung lihat to.. 

maksudnya.. 

perubahannya kan, kalau 

dalam proses kayak gitu 

kan cenderung fokusnya 

ke ibu jadi kayak gitu.. 

aku baru ngerasain tu 

pingin, pingin banget tu  

bisa ngerasain ada kasih 

sayang seorang ayah tu 

baru ngerasainnya baru 

mencerita- 

kan figur 

ayah 
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pas kuliah itu, terus 

waktu pas kuliah mau 

wisuda itu ibu sudah 

nggak ada... Terus kan 

ada moment juga kakak 

karena sakit itu kan 

meninggal juga.. mbak 

Murtini.. jadi kan mbak 

Murtini dulu, terus baru 

itu kan ibu..  

5 Kalau mbak M 

itu meninggal 

waktu kapan 

mbak?  

Waktu kuliah.. jadi pas 

aku masuk 2 semester 

atau 3 semester gitu ok.. 

berarti masih awal-

awal.. terus kakakku itu 

udah sempet wisuda.. 

udah sempet wisuda.. 

jadinya kan.. ya itu..  

 

    

 Sakit apa? Kanker..      

 Mbak M anak 

ke berapa 

mbak?  

Bentar (menghitung).. 

um.. kayaknya 6..  

    

 Kalau waktu 

kecil, waktu 

ibu dan bapak 

masih ada, mb 

Novi paling 

dekat dengan 

siapa? 

Ibu sih paling ya.. tapi 

kalau sama bapak 

deket.. mesti kan 

nggondelnya ibu ya 

dek..  

    

 Kalau ibu dulu 

meninggal 

sakit apa 

mbak? 

Dulu kan sempet sakit 

struk to dek, terus jatuh, 

terus habis itu kan udah 

diwanti-wanti sama pak 

dokter, kalau bisa jangan 

jatuh lagi.. posisi waktu 

itu kan ibu lagi sendiri 

di rumah, lha kakakku 

kerja, yang masih di 

rumah lho, yang lain kan 

udah pada nikah, yang 

KOT Subjek 

mencerita- 

kan 

pengalaman 

saat ibunya 

meninggal  

Kehilangan 

figur orang 

tua 

++++ 
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masih di rumah itu 

tinggal kakakku nomor 

9 sama 8, sama aku.. 

jadi kan yang dua kerja, 

aku wis posisi lagi 

kuliah, aku nggak tahu, 

terus ada kabar itu, ibu 

jatuh, terus malamnya.. 

ya itu..   

 Mbak N 

tinggalnya di 

rumah ini atau 

pindah-pindah?  

Ndak. Memang dari 

kecil itu memang rumah 

ibu, maksudnya rumah 

orang tua.. sampai 

sekarang.. Bersyukurnya 

sih dek, kami bukan tipe 

keluarga yang sing 

maksude,  nggak ribut 

soal warisan gitu.. 

jadinya kakak-kakakku 

pada ngerti sih, jadinya 

ya biar buat adik-

adike..jadi rumah 

keluarga berarti kan?  

 

 

 

 

PKB 

 

 

 

 

 

Subjek dan 

saudara-

saudara 

yang lain 

saling 

mendukung 

satu sama 

lain 

 

 

 

 

Peran kakak 

besar  

 

 

 

 

++ 

 

6 Ini mb N kan 

berarti 10 

bersaudara ya? 

Berarti kan 

banyak sekali 

dan ramai, 

kalau dulu 

waktu kecil 

sering mainnya 

sama siapa 

mbak? 

Lha yang..umm.. aku 

kan nggak ngalami 

semuanya gitu kan,  

karena jaraknya 

umurnya kan beda-beda, 

jadi waktu aku lahir, 

maksude masih TK aja 

kakakku tu yang nomor 

1, kakakku sekarang kan 

birthday, dia usianya 

58.. Bayangke to, aku 

tapi masih manggile 

kakak.. kakak nomor 

satu.. lha..kan bisa 

bayangke, jaraknya, 

rentangnya, jauh-jauh 

banget, makane aku 

paling ya kalo yang 

deket sama yang 9, 8 itu, 
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mbakku yang tinggal 

sama aku, sama mas K 

7 Figur kakak-

kakak bagi mb 

N apa waktu 

itu? 

Dulu apa ya.. kalo aku 

nggak.. maksude karena 

mungkin aku tipenya 

pendiem kali ya, jadi 

kalo.. manut 

lah..terutama kalau 

disuruh apa manut.. 

manut gitu lho dek, 

nggak nganu, kadang 

kalau.. pas aku dulu 

katane.. katane tu 

ndugal-ndugale.. haha.. 

maksudnya tu angel 

dikandani gitu lho dek 

itu waktu pas SD, SD 

dulu kan aku suka 

misale ikut temenku ke 

rumahe siapa, nggak 

bilang atau gimana.. 

terus dimarahi sampe 

rumah.. haha.. kalau 

habis itu, udah, SD tok, 

habis itu SMP, pet, itu tu 

nggak ada ini, jadi 

pendieem banget, 

kayake udah nggak ada 

niat pingin apa, pergi ke 

mana, gitu-gitu, sudah 

nggak ada  

MD Subjek 

mulai 

menutup diri 

ketika 

ayahnya 

meninggal  

Menutup diri  

 

++ 

8 Terus kalau 

dari SMP 

sampai 

sekarang, 

saudara 

terdekat, 

misalnya yang 

paling sering 

berkomunikasi, 

atau paling 

sering diajak 

Karena kan kakakku 

yang cowok kan nggak 

sedekat cewek sama 

cewek to, biasane kalau.. 

paling ya Mbak M itu..  
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ngomong? 

9 Kalau sama 

yang nomor 7 

ke atas itu 

nggak deket 

mbẃak?  

Mungkin karena faktor 

umur yang beda kali 

dek, udah pada nikah to, 

terus tinggale juga 

nggak sama di sini 

jadinya kan kalau sudah 

fokus ke keluarga.. 

paling ya nggak.. aku 

nggak kontak-kontak 

gitu.. maksude paling 

kontak hal-hal yang 

biasa to dek, tanya kabar 

aja.. tapi pas soal 

personal itu nggak sih, 

mungkin yang deket 

yang di rumah itu to, 

yang dirumah aja, kan 

tahu karakteristiknya, 

maksude nyamannya  

meh ngomong apa kan 

ya sama itu. Hehe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa lebih 

nyaman 

untuk 

sharing 

dengan 

kakaknya di 

rumah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suka sharing 

dengan kakak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

10 Kalau dari 

kecil sampai 

sekarang itu 

ada nggak sih 

acara khusus 

keluarga? Di 

luar pernikahan 

saudara, 

apakah ada 

kumpul rutin 

keluarga?   

Natal kan.. kalau tiap 

natal tok saja.. Mungkin 

karena momennya 

sekarang.. apa ya dek.. 

beda beda banget sih.. 

yang kemarin aja 

natalnya nggak.. nggak 

ada.. iya.. geregetnya..  

    

11 Kalau waktu 

kecil sendiri, 

acara Natalnya 

apa saja mbak?  

Karena keluargaku 

nggak semuanya Kristen 

to dek..  

    

12 Dari kecil 

mbak?  

Aku tahunya yang sama 

aku tinggal itu ya 

Kristen.. terus habis 

mereka nikah, mereka 

ganti jadi muslim. 
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13 Waktu itu 

mbak Novi 

kelas berapa 

ketika kakak 

berpindah jadi 

muslim? Masih 

ingat?  

Aku lahir itu.. pokoknya 

yang aku tahu Kristen 

itu yang di rumah 

doang..  

    

14 Oh.. berarti 

waktu mbak 

Novi lahir itu 

bahkan sudah 

ada yang 

menikah ya?  

Lha iya to dek.. yang 

nomor 1 kan ya jauh to 

dek jaraknya.. yang tahu 

makanya yang di rumah 

doang, yang lain udah 

pada nikah terus nggak 

tahu.. mereka 

memutuskan kehidupan 

mereka sendiri kan? 

Gitu..  

    

15 Kalau kumpul 

itu makan-

makan atau 

bagaimana?  

Pas pada zamannya.. 

kan ya mungkin waktu 

pas ada ibu lebih enak 

kali ya.. jadi anak-anak 

yang semuanya pada 

dateng, bawa putu-

putune.. maksude masih 

ada yang dituju gitu lho, 

karena ada ibu..gitu 

kan..  terus habis ibu 

meninggal, nggak ada 

itu, masih, maksudnya, 

tahun-tahun berikutnya 

masih oke lah.. tapi 

lama-lama mungkin 

karena pada sibuk.. 

sibuk.. apa ya.. haha.. 

mungkin.. karena kita 

juga kurang deket juga 

sih.. umm.. terus aku 

juga sudah kerja to, 

terus ya kayak gitu, apa 

ya.. pola pikirnya ya 

sudah.. ya pinginnya 

bareng.. tapi sudah.. 

SB Subjek 

merasa tidak 

dekat 

dengan 

saudara- 

saudaranya 

karena pola 

pikir sudah 

berbeda dan 

sulit 

menyesuai- 

kan diri 

dengan 

saudaranya 

yang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulit 

bersosialisasi  

+++ 
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keliatannya sudah.. 

maksude nggak bisa 

sedeket yang dulu.. gitu 

lho dek.. ya ngumpul-

ngumpul.. tapi aku tetep 

aja nggak bisa ngeblend 

ik..   

 

 

 

16 Berarti 

walaupun sama 

kakak sendiri 

tetep nggak 

bisa?  

Sama ponakan itu ya 

deket.. ya ngobrol, 

ngobrol.. tapi tu kayak.. 

kayak apa ya dek.. ya 

ngobrol.. malah kayak 

temen gitu lho dek..  

    

17 Kalau cerita-

cerita juga 

nggak sampai 

mendalam gitu 

ya? Biasanya 

kan keluarga, 

mbahas 

masalah 

keluarga gitu?  

Mungkin  kan karena.. 

yang tinggal yang 

sekarang kan aku sama 

kakakku doang, jadinya 

kalau ada masalah apa 

dek.. kayaknya nggak 

ada masalah..  

    

18 Kalau aku kan 

misalnya 

sepupuku 

punya masalah, 

terus ibu cerita, 

terus ya 

dibahas kayak 

gitu. Kalau 

semacam itu 

bagaimana 

dengan mbak 

Novi? 

Biasanya kalau yang 

cerita kayak gitu 

biasanya yang..kakak-

kakak, antar kakak.. jadi 

misalnya kalau ada 

keluarga gitu lho.. 

kakakku yang nomor 2 

kan cowok, dia kan tapi 

yang tertua to, paling ya 

ngandani, nek anu, ini.. 

tapi konteksnya kan 

mereka nggak 

diomongke ke pas 

ketemu.. jadinya, 

mereka ngobrol sendiri 

kan, piye enaknya kayak 

gitu, terus aku kan mesti 

ngeblendnya sama yang 

ini to, yang ponakan 

atau apa, ngobrole.. 
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gitu.. gitu.. terus kalau 

misalnya udah anu, 

kalau misalnya aku 

pingin tahu nanti aku 

tanya mbakku.. mbak 

tadi piye to? Jadi lebih 

enak kalau ngobrolnya 

gitu. 

SSK Subjek 

nyaman 

untuk 

bercerita 

dengan 

kakak 

perempuan- 

nya  

Suka sharing 

dengan kakak 

++ 

19 Kalau sama 

anaknya kakak 

yang pertama, 

itu berarti 

umur berapa 

mbak itu? 

Udah pada nikah ok..aku 

aja ada buyut ok.. Haha 

    

20 Oh ya? Jadi.. ponakanku wis 

nikah.. terus eh.. anake 

mbakku.. ya bener ya 

ponakanku ya.. yang 

kedua.. udah nikah.. 

terus dia nikahke anake.. 

terus hamil.. berarti aku 

manggile apa.. haha.. itu 

kan sama kayak buyut 

ya.. hahaha.. makane 

aku nggak mau kalau 

kumpul itu panggile 

mbak nggak Bu.. 

Hahaha. Jadi aku masih.. 

apa ya.. Mereka 

manggile budhe gitu.. 

terus misale anake 

mereka, terus berarti 

anake mereka manggil 

seharusnya mbah to.. 

ndak usah.. manggile 

mbak wae.. nggak mau 

lho dek dipanggil mbah.. 

hahaha.. aku pernah 

ngelesi anake 

ponakanku to.. kan 

seharusnya dia manggil 

aku mbah.. panggil miss 
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aja ya.. hahaha .. jadi 

kalau misalnya lha ini 

siapa? Ponakanku 

mbak.. Padal kan 

nggak..  

21 Sekarang soal 

temen ni mbak, 

dari waktu 

kecil aja, 

waktu TK, SD 

biasanya dolan 

ke mana? 

Tetangga, 

orang gereja, 

atau teman 

sekolah? 

Paling tu tetangga.. 

Kalau SD memang ada 

komunitas, itu SD, 

temenan sama temen 

SD.. yang kayak aku 

tadi bilang to, waktu pas 

ndugal-ndugale, masih 

suka pergi-pergi banget 

ya itu kan sama temen-

temen SD itu..  

    

22 Kalau TK?  Aku nggak begitu 

banget nginget, dek. 

Apa ya.. ya paling 

temen-temen sedaerah, 

maksude selingkungan 

tok itu, selingkungan itu 

doang, temen rumah kan 

berarti.  

    

23 Sudah punya 

sahabat belum 

waktu SD 

mbak? 

Aku dulu tu nggak tahu 

konteks sahabat kayak 

apa.. dulu tu kan SD aku 

tu nggak.. maksude 

tipene aku tu apa ya dek, 

mungkin belum mantep 

juga sih, jadine tahunya 

aku temen mbek ini, ya 

udah temen.. terus kan 

karena bagiku ini 

temene enak.. dia baik 

sama aku ya aku baik 

sama dia gitu.. nggak 

tahu itu dikategorike 

temen deket atau nggak.. 

tapi aku lama-lama sama 

dia.. tapi waktu itu ada 

event.. ada kejadian tu 
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misale banyak temenku 

tu yang nggak suka 

sama temenku ini, terus 

kan waktu aku nyoba 

bela tu kok mereka 

bilangnya kamu tu apa? 

Kamu tu cuma istilahe 

ndompleng.. ya aku dulu 

tu.. sekarang nyadar.. oh 

aku ternyata dibully ya.. 

aku baru nginget kayak 

gitu.. jadi temen-

temenku dulu tu.. oh.. 

aku kan cuma langsung 

oh.. iya.. tapi aku nggak 

nyadar.. baru sadarnya 

sekarang rasane dulu 

aku dimanfaatke apa 

gimana.. terus waktu 

SMP ya mungkin ada 

titik balik kehilangan 

bapak itu kan berarti 

agak tertutup waktu itu.. 

aku tu dulu paling takut 

sama ibu wis to.. 

Jadinya kalau ada temen 

sing mau main ke rumah 

atau apa.. nggak usah.. 

nggak usah ya..  jadi 

aku.. paling temen ya.. 

kalau ngerjain soal atau 

tugas ya paling ke 

rumah temen.. jangan ke 

rumahku wae deh..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak 

kehilangan 

ayah, subjek 

mulai 

menutup diri 

dari teman-

temannya 

karena takut 

dengan 

ibunya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menutup diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

24 Kalau SMP 

sudah ada 

temen deket 

berarti? 

Ada.. aku udah mulai 

ngenal temen deket.. 

udah ngerti lah.. udah.. 

Cuma ya itu, tapi tu 

nggak bisa.. nggak bisa.. 

soale dulu tu pernah 

diomongin.. ya dulu tu 

aku tu polos banget yo 

 

 

 

 

 

 

MIN  

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

 

 

 

 

 

 

Minder  

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 



 

220 
 

 

 

dik, maksudnya temen 

cowok tu ngasi aku surat 

gitu.. oh ya.. hahaha.. ya 

ampun culun banget gitu 

lho.. aku cerita gitu lho.. 

aku dikasi surat ini.. 

terus aku bilang, jangan 

bilang sama siapa-siapa.. 

haha.. yaudah.. terus aku 

diceritain, kamu disukai 

yo.. o he e to? Aku 

bilang gitu.. haha.. Jadi 

belum nyantel gitu.. 

Terus aku responnya 

sama dia tu aku belum 

punya hasrat pingin.. 

pingin pacaran atau apa, 

aku nggak mudeng 

kayak gitu.. aku malah 

takut cowok yo.. Jadi 

SMP tu pas kelas 7.. 

Berarti SD tu kan 

prosesnya kan berarti 

aku nggak.. nggak cepet 

banget..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

bahwa 

ketika 

remaja 

dirinya 

polos dan 

culun karena 

belum 

mengerti hal 

berpacaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

sempat takut 

dengan 

cowok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takut cowok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

25 Kalau SD 

pernah suka 

sama cowok 

atau naksir 

nggak mbak? 

Naksir itu kan suka.. 

suka sama cowok gitu.. 

tapi tu nggak pingin 

merasa memiliki atau 

apa.. Cuma suka karena 

sifate bagus.. Maskude 

karena sifate bagus ik.. 

maksude sifate apa.. 

kayak gitu.. Tapi hasrat 

pingin memiliki itu 

nggak ada..  

    

26 Waktu 

disukain ketika 

SMP juga 

belum ada 

hasrat?  

Terus waktu pas.. 

tahunya kan SMP kelas 

9 to baru.. ee.. apa 

namanya ini.. ini.. aku tu 

pernah ada bad feeling, 

maksudnya bad 
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memories gitu lho dek.. 

jadi dulu tu aku tu nggak 

tahu kan.. kelas 7 atau 

kelas 8 gitu lho .. jadi tu 

ada temen cowok gitu.. 

kan itu.. katane aku 

sudah diincer gitu.. 

istilahe dulu aku sekolah 

kan sekolah sing ada 

banyak anak sing 

ndugal-nduga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 SMP nya di 

mana mbak? 

Agustinus.. jadi, 

jebolane sompok, karena 

kan bapak sudah nggak 

ada itu kan aku 

posisinya udah cari 

sekolah to dek waktu 

itu, terus terputus, aku 

daftar ke 9 sama yang 

lainnya sudah nggak 

bisa, terus daripada 

nggak sekolah, yaudah 

kamu ke sini wae.. dulu 

kan karena Nasrani 

dipikire Katolik gitu 

kan, yayasannya 

maksude gitu kan. Ya 

nggak apa-apa lah.. 

nggak tahunya kan, 

akunya kaget, jadinya 

tipene sing sudah teratur 

kayak gitu, jadi ketemu 

sing kayak gitu jadi kan 

keliatan banget to.. 

kamu anak baru gitu 

lho.. jadi tu ya nggak 

tahu, jadi pas kelas 

berapa gitu.. pokoknya 

aku nggak pingin gitu 

lho.. jadi tu, waktu pas 

pulang, kok aku diikuti, 

aku sampe ketakutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takut cowok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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gitu lho dek, lho koe 

ngapain? Lho koe 

ngapain? Aku meh 

dolan.. nggak usah.. 

nggak usah.. Aku sudah 

freaking banget.. nggak 

usah.. nggak usah.. apa, 

kowe meh apa? Aku 

sampe kayak gitu..  

memiliki 

pengalaman

yang 

membuatnya 

takut dengan 

laki-laki 

28 Sendirian itu 

posisinya 

mbak? 

Waktu aku pulang.. kita 

berdua waktu itu lho 

dek.. terus habis itu kan.. 

ee.. apa namane.. wis 

aku bingung, aku 

bingung..  

    

29 Tapi kan kalau 

sama temen 

harusnya aman 

ya pulangnya?  

Lha nggak tahu.. aku 

kan dulu, karena 

rumahku.. dulu aku 

lewate sini lho dek.. 

terus kan ke rumah sini.. 

dikejar gitu lho.. aku 

lewat mana ya.. terus 

aku lari.. sing aku nggak 

pernah masuk gang situ, 

tak masuki.. maksude 

kan biar mereka nggak 

ngikuti.. ya ampun tapi 

tetep.. terus sampe aku 

bingung ik.. aku 

bingung ik.. terus aku ke 

rumah pak N.. duh Bu, 

kula nunut rumiyin 

nggih Bu, terus aku 

cerita sampe ndredeg 

gitu lho dek.. anu bu, 

kula.. di.. niku.. wonten 

temene kula sing niki... 

aku cerita sambil 

bingung gitu lho dek.. 

oo.. kene-kene wuk, ndi 

ndi wonge ndi? Kene 

mlebu wae kene.. Terus 
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ya aku dimasuke gitu.. 

Terus kan aku liat 

temenku..    

30 Mereka masih 

di situ?  

Nggak, de e kan nyari-

nyari gitu.. terus kan 

habis itu, piye wuk, wis 

rak ono wuk.. wis kowe 

balik, tapi aja lewat 

kono.. dicarike dalan 

gitu lho dek.. rak popo 

wis.. maksudnya sudah 

aman gitu.. terus aku 

pulang.. pulang gitu aku 

cerita.. aku nggak berani 

cerita sama ibu.. takute 

kan kepikiran, 

maksudnya kan aku 

lihatnya kakakku kalau 

misalnya sebisa 

mungkin nggak usah 

cerita, soale aku nggak 

pernah lihat kakakku 

cerita soal apa.. tapi aku 

cerita sama kakakku.. 

mbak.. tapi itu sudah 

lewat.. aku tu pernah 

nganu lho, aku cuma 

ceritanya asal gitu lho.. 

nggak berani..  

    

31 Sama kakak 

yang di rumah 

ini atau sama 

kakak yang 

mana mbak? 

Ya.. pas ada kakak-

kakak yang lain juga.. 

aku ceritanya sambil tak 

gawe nyantai.. aku 

pernah iki ok mbak.. 

dianu ok mbak.. malah 

hahaha.. jadi kakakku tu 

halah ngopo to kowe ki 

lho.. paling yo cuma 

ngene..  ketemu ndi.. tak 

takokane.. kakakku yang 

cowok responnya gitu.. 

jadi aku cuman nggak 
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nyantel banget.. nggak 

tahu.. Tapi kok aku 

ngerasa takut juga gitu 

lho.. habis kejadian itu 

aku masuk to dek, 

masuk tu aku nggak 

berani nganu.. nggak 

berani, aku diem wae, 

maksude nggak berani 

ke mukae, lihat mukae..  

 

TC 

 

Subjek 

memiliki 

pengalaman 

negatif yang 

membuatnya 

takut dengan 

laki-laki 

 

Takut cowok  

 

++ 

32 Tapi setelah itu 

ngganggu lagi 

nggak mbak 

cowoknya? 

Engga.. mungkin tahu 

kali karena 

penolakanku.. 

    

33 Itu apakah 

yang suka 

sama mb N? 

Engga.. engga kok.. 

beda orang.. yo nggak 

tahu.. nggak tahu.. 

mungkin karena 

newbie.. orang tahu.. 

terus tahu reaksinya 

kayak gitu, untung dia 

tipenya bukan yang 

nakal banget.. tahu 

reaksiku kayak gitu, 

yaudah.. jangan gitu.. 

terus.. waktu berapa.. 

maksude..dia tahu kalau 

aku diem wae, maksude 

menghindar.. pernah ok 

dia cerita sama temene, 

dia sama temene cedak 

gitu lho dek, karena dia 

sama-sama nasrani kan, 

kita jadi kan kalo misale 

yang kristen sendiri, dia 

katolik to, kristen kan 

sendiri to kalau ada 

kegiatan kerja atau apa.. 

he N, kamu pernah to, 

pas balik pernah di anu.. 

lho kok koe ngerti aku 

bilang gitu.. asline 
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seneng yo mbe kowe.. 

lha medeni ok..  

34 Berarti itu 

mbututin 

karena seneng 

kali mbak?  

Ho o lho dek.. aku 

nggak mau yo dek.. pas 

itu aku wedi banget yo..  

TC Subjek 

memiliki 

rasa takut 

dengan laki-

laki 

Takut cowok  ++ 

35 Temen SMP 

sama SMA 

sama atau 

nggak mbak?  

Beda..      

36 Biasanya kan 

temen SMP itu 

sama kayak 

temen SMA ya 

mbak? 

Lha.. jeleknya gitu.. 

mungkin karena aku 

nggak bisa deket kali.. 

aku pas kelas 9 udah 

mau anu tu.. ditanyai 

mau sekolah mana? 

Terus kan aku ya pernah 

konsultasi ke orang tua, 

kamu masuko SMK 

wae, dulu kan pikire 

karena kan nggak ada 

biaya kuliah to.. nggak 

ada biaya buat kuliah.. 

kan kalau SMK bisa 

istilahe bisa kerja habis 

itu, cari pendidikan D3 

atau apa kan masih 

setara.. ya udah.. 

sebenere tu aku, aku 

istilahe belum punya 

pandangan gitu lho dek, 

belum punya target, jadi 

kan bagusnya kan sudah 

dikasih tahu nih 

keinginanku masuk sini,  

jadi pandanganku gini, 

dulu kan aku nggak 

merasa punya keinginan, 

aku ngikutin jalur yang 

sudah ada, keinginanku 

dewe tu nggak ada, terus 

SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa sulit 

untuk dekat 

dengan 

orang lain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulit 

bersosialisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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aku gelone tu waktu 

masuk SMKne, ya 

ampun, jadi aku masih 

kadang kalau ditelpon 

to, hey aku sama temen 

ini, sama temen SMP 

kan enak, ada temen 

deket..yang kita bisa 

nyaman.. ini kan bener-

bener baru kan?   

37 Jadi harus 

menyesuaikan 

diri lagi ya 

mbak? Dulu 

SMK mana? 

SMK 9.. dibelakange 

Sedes. 

    

38 Jurusan apa 

mbak? 

Nah, dulu tu.. wah itu 

nggak enak banget.. 

dulu tu pas kelas X 

bilange, pas keterima tu 

langsung ke sekretaris 

gitu lho, dah langsung 

dijuruske, eh lha itu ada 

rule lagi, semester 2 

itunya tu dia bilang gini 

kelas X nya masih 

belum ada jurusan, jadi 

ada DK 1, DK 2, kayak 

gitu.. Dasar Keahlian, 

jadi dipikire disaring 

dulu mana yang pas 

masuk ke penjurusannya 

tu baru kelas XI, kelas 

XI pilihannya, lha aku 

langsung milih 

sekretaris nomor 2ne tu 

manajemen bisnis, itu 

wae ancang-ancange, 

akuntansi, aku kan 

lemah di math to, nanti 

nggak bisa, malah 

struggle di situ.. 
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Tahunya waktu posisi 

sekretaris aku nggak 

masuk, nggak kesaring 

waktu itu, wah gelo 

banget, lho kenapa, 

yaudah terpaksa to.. 

katanya yang kesaring 

itu sudah melebihi 

kuota.. jadi tu malah 

kelas yang lain tu 

banyak banget, kelasku 

tu sitik banget, kayak 

merasa nggak adil to? 

Lho kok bisa to? 

Separone kelas kok bisa 

diambil di situ ya dah 

pasti laine nggak 

kesaring to dek.. 

Sisteme piye to.. yaudah 

akhire yang anu 

dibuangin ke 

manajemen bisnis sama 

AK to, yang AK kan 

kelase 2, sekretaris 1, 

dulu tu ada 4 kelas SK 

1, AK 2, yang 1 MB.. 

Awal masuk MB ya 

masih ada penyesalan 

kayak gitu, ndilalahe 

akuntansiku malah 

bagus.. aku malah kaget 

ok dek, ya nggak tahu, 

math e lumayan.. 

39 Kalau 

pergaulannya 

gimana mbak? 

Mungkin karena cewek 

semua ya.. jadinya aku 

ngikut.. dulu tu masih 

tipene yang apik.. dicap 

bagus.. aku sempet jadi 

ketua kelas.. masih jadi 

pengurus gitu lho.. 

KBT Subjek 

memiliki 

prestasi 

yang baik 

ketika SMA 

Keinginan 

berprestasi 

tinggi  

++ 

40 Kalau SD, 

SMP? 

SD tu paling.. 

nggak..nggak.. 

    



 

228 
 

 

 

41 Kalau prestasi? Paling to dulu nari to.. 

kan aku kan dari dulu 

ndilalahe tu.. di TK dulu 

to, ngundang guru tari to 

dek, jadi anak-anak yang 

suka, dari anak kampung 

yang lain nari di situ, 

aku tipe yang rajin, suka 

gitu lho.. terus diteruske 

to dek..  

    

42 Sampai kapan 

itu mbak? 

SMP ok.. lumayan kan.. 

terus waktu SMA, lho 

kok gurune wis ora ana.. 

yang lainnya kok udah, 

maksude kok sedikit, 

yaudah aku stop to. terus 

ada lagi SMA yang nari, 

kan ada ekstra tari, aku 

join di situ malah nggak 

nyaman, maksude nggak 

komitmen, kalau ekstra 

kan ya nari gurunya 

nggak ada, walah 

apaan..malah disitu 

cuma ngobrol, gurune 

nggak dateng, kan jam 3 

to, dateng telat-telat, 

paling cuma 1 tok, 

nggak intensif, keluar 

wae, terus ikut 

kolintang. Haha.. cuma 

karena iseng-iseng 

    

43 Kalau 

akademis, SD, 

SMP 

SD dulu sempet masuk 

ranking, SMP 7,8,9 

masuk ranking lah 1,2,3 

KBT Subjek 

memiliki 

prestasi 

yang bagus 

ketika 

Keinginan 

berprestasi 

tinggi  

++ 

44 Kalau SMK? Kalau SMK nggak.. 

mungkin karena aku 

sing kaget, aku kecewa.. 

terus sudah mulai nggak 

fokus ke studinya juga.. 
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45 Apakah sudah 

ada sahabat 

waktu SMK? 

Iya.. SMK ada.. kita 

grup dulu lho dek.. tapi 

grupku tu grup yang 

ndilalahe, sebangku, 

udah cedak, ada ada 

grupe, tapi habis itu 

nggak ini ok, habis 

keluar dari SMA, nggak 

kontak lagi, karena 

mungkin aku fokus ke 

kuliah, mungkin karena 

kakakku ada yang sakit, 

terus kan pikirane split 

to dek, karena 

keluargaku narik aku 

fokus ke keluarga. 

TIJ Subjek 

merasa 

memiliki 

tanggung 

jawab pada 

keluarganya  

Tidak ingin 

jadi beban 

+++ 

44 Kalau sama 

temen-temen 

gereja 

bagaimana 

mbak? 

Dulu aku katanya, 

seingetku tipene 

pendiem, remaja aja 

pendiem, minder sih, 

nggak aktif, aktif gitu..  

ST, 

MIN 

Subjek 

dinilai orang 

yang 

pendiam dan 

merasa 

minder 

Sifat tertutup, 

Minder  

+++ 

45 Dulu tapi 

sebenernya ada 

mbak M ya? 

Eee.. jujur wae ya aku 

dengan mbakku yang ini 

tidak sedeket itu.. ya.. 

maksude ya 

hubungannya nggak 

deket lah.. nggak deket.. 

jadinya kan aku 

ngerasa.. kok temen-

temenku memiliki 

kakakku.. jadi ya.. 

yaudah..  

MIN Subjek 

merasa 

minder 

karena 

kakaknya 

lebih 

memiliki 

teman-

teman gereja  

Minder  +++ 

46 Beda berapa 

tahun sih 

mbak? 

Aduh berapa tahun ya.. 

Lebih dari 5 tahun lah.. 

Aku sama kakakku yang 

mbak MA ni we, dia 77, 

ini kan lebih lagi, aku 

kan mikire, tahu.. tahu.. 

tahu.. aku maksude bisa 

memahami, mengapa 

selalu begitu, oo.. 

MIN Subjek sulit 

untuk 

menyesuai- 

kan diri 

dengan 

kakaknya 

dan minder 

karena 

kakaknya 

Minder +++ 
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mungkin karena, aku 

cenderunge 

mempertimbangkan,  

kakakku lebih deket 

dengan mereka, ya 

yaudahlah, maksude, 

nyamannya, aku mbalik 

lagi, kalau bahagianya 

dengan mereka ya 

sudah..aku nggak.. “kok 

sama itu”..  

lebih diakui 

oleh teman-

teman gereja 

47 Ikut kegiatan 

di gereja 

sampai kapan? 

Pemuda sih dek..     

48 Kalau 

pengurus? 

Sempet to dek, dulu 

sama mbak L, 

angkatannya I wis to, 

kita sempet jadi 

pengurus, jadi ada 5 

doang penguruse, 

ketuane I, ada mbak Di, 

ada De, aduh cowoke..   

    

49 Di saat 

semuanya 

masih di sini 

ya mbak? hehe 

Iya ho o dek, lha ya aku 

masak dek, ditinggal 

sana sini, yaudah, aku 

jemaat wis mbak.. 

daripada.. mungkin 

karena aku juga nggak 

bisa.. fokus yang.. ya 

pendiem itu to, jadi 

nggak bisa aktif lagi, 

aku merasa sudah bukan 

momentku lagi, jadi aku 

menarik diri 

. 

SB 

 

Subjek lebih 

memilih 

untuk 

menarik diri 

dari 

kegiatan 

gereja 

karena 

teman 

sepantaran 

sudah 

menikah dan 

bekerja     

Sulit 

bersosialisasi  

+++ 

50 Kalau mbak 

Novi sempet 

naksir cowok 

nggak waktu 

SMP, temen 

gereja gitu? 

Nggak ada ik dek.. 

nggak ada ketertarikan 

kayak gitu nggak ada.. 

SMA aja.. mungkin 

karena cewek juga.. aku 

ya selama itu.. nggak 

tertarik.. paling ya ada.. 

MIN Subjek 

merasa 

minder 

karena 

kondisinya 

yang sudah 

tidak 

Minder  +++ 
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pernah ada.. gereja itu.. 

suka suka kayak 

gitu..tapi nggak wis.. 

hahaha..  karena aku 

lihat kondisi aku dek, 

makanya nggak berani 

melangkah lagi  

mempunyai 

ayah dan ibu 

51 Kenapa mbak? Pikirku tu gini, cinta 

tidak memandang 

perbedaan, mandang yo! 

Haha 

CMP Subjek 

percaya 

bahwa cinta 

memandang 

perbedaan  

Cinta 

memandang 

perbedaan 

+++ 

52 Apa itu mbak? 

Maksudnya 

memandang 

apa?  

Sisi lah.. sisi keluarga 

lah.. istilahe tu.. ya aku 

ngerti kondisi keluarga 

kayak gini, nah terus 

aku ngalami lah masa 

pacar-pacaran kayak 

gitu, aku juga langsung 

kok keluarganya kayak 

gini, aku wis minder 

sik..  

MIN Subjek 

merasa 

minder akan 

kondisi 

keluarganya, 

sehingga 

subjek 

minder 

ketika 

berpacaran 

dengan laki-

laki yang 

memiliki 

keluarga 

lebih baik 

darinya  

Minder  +++ 

53 Maksudnya 

keluarga 

cowoknya 

mbak? 

Yo yo.. maksudnya, aku 

nggak bisa maksudnya, 

kan dia udah bilang.. 

nggak, nggak sampe, 

aku bisa nerima, yo yo 

kayak gitu, tapi kan aku 

lihat gitu.. lihat wis ada 

gap e kayak gitu.. 

MIN  Subjek 

merasa 

kondisi 

bahwa 

perbedaan 

kondisi 

keluarga 

membuat 

tidak dapat 

melanjutkan 

hubungan 

dengan 

pacarnya  

Minder  +++ 

54 Itu kapan? Apa ya.. pas kuliah-     
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kuliah kayak gitu.. aku 

pertama kali pacaran, 

kuliah deh kayaknya  

55 Kuliah di mana 

mbak? 

UNISBANK..      

56 Dulu pacaran 

sama yang 

seiman atau 

bagaimana 

mbak? 

Dulu seiman, terus 

pernah habis itu 

muslim..  

BA Subjek 

pernah 

berpacaran 

dengan 

orang yang 

memiliki 

agama 

berbeda 

Beda agama +++ 

57 Berapa kali sih 

mbak 

pacarannya? 

Pertama tu seiman, terus 

habis itu keduanya 

muslim, tiganya seiman, 

empatnya seiman, 

limanya muslim, tapi 

habis ini nggak, yang ini 

tak lepas ok..   

    

58 Berarti yang 

ini dilepas ya 

mbak? 

Ya.. aku mandang lagi 

lah dek.. ya.. memang 

seharusnya mutlaknya 

gitu.. ya.. aku nggak 

pingin lah kelangan.. 

terus aku pegangan 

sama siapa coba? orang 

tuaku sudah nggak ada 

lho dek.. Jadi aku 

pegangan sama siapa? 

Kalau aku nggak yakin 

sama diriku dewe lha 

piye jal?  

TJC Subjek  

tidak ingin 

kehilangan 

orang yang 

memberikan 

pegangan 

hanya 

karena 

memilih 

pasangan 

yang salah  

Takut salah 

jatuh cinta 

++ 

59 Kan dulu 

pernah cerita, 

sekarang kan 

di tempat kerja 

ada yang bisa 

diajak ngobrol, 

bagaimana 

hubungannya 

Karena ini.. eee.. 

Mungkin karena bos.. 

maksudnya aku kerja 

sama bosku doang.. 

jadinya karyawannya 

aku doang.. sampai ya 

pada kaget ok.. jadi aku 

bisa kerja di situ gara-
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sampai 

sekarang? 

garane, dulu aku sempet 

nglamar to semester 5, 

kan fokusnya cuma 

skripsi to.. banyak 

waktu luang.. sudah 

banyak temen-temen.. 

ayo terima.. jadi guru 

les.. coba aja dari sini, 

emang dosen pada 

nyaranin kaya gitu, biar 

ada pengalaman, udah 

sempet ngelamar juga, 

dites juga sudah, 

ndilalahe nggak 

kesaring, belum, 

dianggapnya belum bisa, 

yaudah aku kan cuma 

ikut-ikutan aja, kalau iya 

ya iya.. tapi kan aku 

sudah mulai ngelesi di 

rumah-rumah, aku coba 

yang kecil-kecil lah, 

mereka satu tetanggaku 

itu, dia ngikut aku dari 

SD kelas 3, aku pikir 

dulu tu aku nggak PD, 

yawis aku coba satu sik 

ya, o ya aku bisa, tapi 

kok dia suka gitu lho, 

dia suka, maksude anak-

anak yang tak lesi ini 

kok pada suka.  

60 Terus sekarang 

sama bosnya 

enak nggak 

mbak? 

Terus aku mungkin 

karena, anu juga sih 

sama kakakku, diingetin, 

kamu cedhak nggak 

papa, tapi sebisa 

mungkin jangan sampe 

dekeet banget, takute tu 

kalau chinese tu tipene 

katane kalau misale pas 

sayang tu digemeti 
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banget, tapi kalau 

misalnya nggak tu 

dibaleke meneh gitu lho 

dek, jadi pas dulu.. 

“ngopo koe mbek 

keluargaku ngene-

ngene”.. nah, takute 

kayak gitu, karena 

menurut pengalaman 

kakakku kan juga ikut 

chinese, tipene bos e 

kayak gitu, takute miss 

F nya yang kayak gitu, 

kayak gitu.. jadi kamu 

deket nggak apa-apa, 

meskipun aku tahu kita 

tipenya beda, tapi kalau 

bisa jangan, nek bisa.. 

yaudah kalau aku deket, 

kalau mau cerita, 

maksude, kan bosku 

pernah ngomong, please 

feel free gitu lho.. please 

feel free to me, jadi 

anything feelings about 

our works.. misalnya 

ada apa secara keluarga 

tu kalau bisa diceritakan 

nggak papa, jadi dia 

yakin kalau aku bisa 

dipercaya gitu lho, kan 

lebih enak kalau kita 

kerja.. kadang kan 

ngaruh juga kalau kita 

ada masalah keluarga 

apa, terus di pekerjaan 

jadi nggak enak, bosku 

menghindari kayak gitu, 

gitu lho.. ya kan tipene 

dulu tu belum bisa deket 

gitu lho, jadi dulu tu 

bosku ngeliatin aku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut 

pandangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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tipene sing kayak 

tangguh banget gitu lho 

dek.. aku dulu kan  

belum sempet punya 

kendaraan to.. ngangkot 

gitu.. suka sih mungkin 

karena.. aku dipuji itu 

etos kerjane, etos 

kerjane bagus gitu.. 

Cuma dulu kan masalah 

waktu.. makane aku tu 

dulu ngomong.. maaf 

kalau kondisiku kayak 

gini.. jadinya aku belum 

bisa ini.. belum  bisa.. 

pokoknya kendalanya di 

transportasi.. gitu ya 

yaudah bosku 

memaklumi.. punya.. 

maksude progrese masih 

bagus lah.. kalau sama 

bosku ini deket ya deket, 

tapi kalau dalam konflik 

apa.. sebisa mungkin 

aku nggak sampe cerita 

banget.. cerita ya cerita 

tapi hanya sebatas tahu 

tok kamu masih ngalami 

masalah kayak gini.. tapi 

nggak sampai detail-

detailnya.. gimana miss 

N? Sudah ini? 

Makudnya sudah 

terselesaikan? Oh ya 

sudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 

orang lain, 

subjek 

adalah orang 

yang 

tangguh dan 

memiliki 

etos kerja 

yang tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek tidak 

mencerita- 

kan konflik 

secara detail 

walaupun 

sudah dekat 

dengan bos-

nya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat tertutup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

61 Sekarang 

masih sering 

reunian nggak 

dengan teman-

teman SMP 

atau SMA? 

Aku mesti seringe yang 

dikontak.. tapi lha itu 

lagi.. aku nggak bisa 

gitu lho dek.. aku ketoke 

wis, sudah menarik diri 

gitu lho dek..aku sih 

seringe yang dikontak 

MD Subjek lebih 

memilih 

untuk 

menarik diri 

dari reuni 

dengan 

teman-

Menutup diri ++ 
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kayake.. N ayo to N.. 

terus sampe temenku 

pada marah..   

teman SMP 

62 Maksudnya 

marah 

beneran? 

Jadi tu apa ya dek.. dulu 

kan pas ibu meninggal, 

ya itu kan aku inget 

banget lho itu, kita lagi 

ada tes to, tes Perancis 

itu..ya tes semesteran.. 

Aku sudah semalem itu.. 

apa namane.. kan 

tanggal 9 Mei itu ulang 

tahune temenku.. aku 

heran lho dek, aku tu 

masih bisa muka poker 

face lho dek.. oh 

iya..nggak ngerasa gitu 

lho dek, tapi ning ati tu 

nggregel..maksude 

berduka.. karena 

sebelume itu ibu sudah 

ini to.. sudah kritis.. Aku 

bilang sama temenku, 

sori ya aku nggak bisa 

ngerayake, soale ibuku 

sakit.. aku bilang gitu.. 

jadi aku pulang, itu 

sudah anu lho dek, ibu 

sudah nggak ada, di 

rumah itu sudah mau 

proses pemakaman.. 

istilahe kayak gitu.. aku 

tu masih sempet 

ngikutin tes, tes 

Perancis, terus tu aku 

mbek, ya nggak bisa 

cerita mbek temen..  

ST Subjek tidak 

dapat 

mengung- 

kapkan 

perasaan 

yang 

sebenarnya 

pada teman-

temannya 

dan lebih 

memilih 

untuk 

menutup diri 

untuk tidak 

mencerita- 

kan tentang 

ibunya pada 

teman-

temannya 

Sifat tertutup    +++ 

63 Sampai nggak 

bisa terbuka 

banget ya 

mbak?  

Ho o yo dek, aku heran 

yo dek, aku sampe ya 

ampun to, kok bisa 

kayak gitu to.. kok bisa 

kayak gitu.. aku 
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langsung kayak 

gini..”lho N, kamu ok 

nggak anu kenapa?” 

telfon waktu itu, telfon, 

neng telfon itu aku 

sampe.. aku nggak bisa 

nangis lho pas ditelfon 

temenku.. anu.. sori 

ya..ibuku meninggal.. 

lho kok kamu nggak 

bilang.. temenku bilang 

gitu.. dia tu yang nangis 

lho dek.. dia yang 

nangis.. aku yang bilang 

sori, I.. Dia sempet 

marah.. Dia sampe 

bilang gini “Apa aku 

nggak bisa dipercaya? 

Padal dewe cedak.. Aku 

tu lebih sayang kamu 

lho..” Karena kita nggak 

sengaja to, nomor NIMe 

tu lho dek.. aku 28, dia 

29.. eh, ternyata sama ik 

nomore kita, yaudah 

terus bareng awal-awal 

gitu.. dia ngerti tipeku 

kayak gini kali, terus 

getting along gitu.. terus 

kan mesti ada temen lagi 

to dek, terus temennya 

dia tu konflik sama aku.. 

sing tak liat sih aku sih 

nggak begitu banget. 

Tapi disalah-salahke 

terus.. aku sudah minta 

maaf.. tapi tipene dee 

kan keras, sampe 

temenku yang ini tu 

mbilangin, koe ngerti 

nggak aku tu lebih 

sayang, maksude aku 
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ngerti nek aku salah, 

yowis to dia maafke, dia 

mengakui selama ini, 

persoalane sing asli wis 

bar gitu lho dek.. tapi 

dia itu masih rasane 

nggak lego. “Aku tetep 

milih N yo, 

daripada..aku ngerti 

watake koyo ngene, 

habis deen muni ngono 

ki.. beneran gitu lho” 

aku habis itu, habis ada 

moment kayak gitu, 

terus hari berikute kan 

ke rumah.. sama temen-

temen yang lain ngabari 

to nek ibuku meninggal.. 

pada ke sini.. aku 

langsung maaf I, aku 

nggak bisa.. “yaudah 

yaudah nggak papa”.. 

kan posisinya lagi 

berduka kan waktu itu..  

Terus habis itu.. 

langsung pet, aku nggak 

mau punya temen 

deket..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek tidak 

mengingini 

untuk 

memiliki 

teman dekat 

lagi sejak 

peristiwa 

kehilangan 

ibunya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menutup diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

64 Berarti sampai 

sekarang ini, 

kalau temen-

temennya 

mbak N 

kumpul? 

Aku yang selalu ngecut 

itu.. Ada undangan 

nikah.. aku nggak bisa 

dateng, nggak dateng, 

aku paling nitip tok, aku 

nitip ya.. “lha nopo”.. 

alasanku ya jik anu.. tapi 

ya sing asli yo buruk 

banget ok dek. Aku 

buruk banget nek soal 

pertemanan..  

MP, 

SB 

Subjek lebih 

memilih 

untuk tidak 

datang ke 

pernikahan 

teman 

daripada 

harus 

kumpul 

dengan 

teman 

Menghindari 

pernikahan, 

Sulit 

bersosialiasai 

+++ 

 

+++ 

65 Apakah kurang 

rasa percaya 

Nggak.. yo nggak bukan 

rasa percaya ya.. ya 
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begitu? nggak tahu..  pingine 

selesai gitu lho, tapi tu, 

kenapa ya.. kok rasa 

nggak percaya, tapi ya 

nggak sih.. tapi aku 

nggak pingin ngerepoti 

gitu lho.. nggak pingin 

membebani gitu lho.. 

aku ngeliat keluarga 

juga gitu lho.. jadi waktu 

bapak nggak ada, aku 

sempet bilang, lho Pak, 

kok aku mbok tinggal, 

aku uripe piye.. aku kan 

ngeliat ibu kan falling 

banget to denger kayak 

gitu.. ibu sampe histeris 

kayak gitu.. aku ikutan 

nangis.. tapi kan nggak 

mudeng.. Cuma kan aku 

nangkepe kan 

ketakutane ibu.. yaudah.. 

terus kan kehidupane 

ibu kan jadi gini banget 

to dek, misale kalau 

anak-anak ada masalah 

gitu kan sampe marah-

marah gitu lho dek, 

sampe naik, sampe 

stroke gitu dek.. trus 

sebisa mungkin jangan 

ngasi beban masalah 

lagi ke ibu.. lihat kakak-

kakakku udah ngalami 

gitu kan, jadi kalau 

masalah sekolah atau 

apa kan aku curhatnya 

ke kakakku to.. karena 

ibuku ngertine aku .. 

gitu..  

 

 

 

 

 

TIJ 

 

 

 

 

Subjek tidak 

ingin 

membebani 

keluarga 

sehingga 

memilih 

untuk 

menjauh 

dari teman-

temannya  

 

 

 

 

Tidak ingin 

jadi beban 

 

 

 

 

+++ 

 

 

66 Dulu kan juga 

sempet cerita, 

Oh, nggak nggak 

pernah.. masalah cinta 

ST Subjek tidak 

pernah 

Sifat terutup  +++ 
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bahwa dengan 

kakak itu kan 

tidak bisa 

terbuka banget, 

kalau curhat 

masalah cinta 

bagaimana? 

Pekerjaan?  

nggak pernah.. 

pekerjaan masih.. perlu 

to dek.. kan 

pengalamannya lebih, 

dia lihat gini.. gini.. 

gini.., aku perlu, aku 

masih perlu.. 

mencerita- 

kan masalah 

percintaan 

dengan 

kakak 

67 Kalau masalah 

pribadi? 

Mungkin karena, aku 

lihat kakakku 

nyamannya sama siapa..  

    

68 Kakaknya 

mbak N itu 

biasanya 

cerita-cerita 

nggak? 

Kalau, dia tu bisa cerita 

sama aku.. terus kalau 

aku tanya.. “mbak, gek 

seneng sama ini to? O 

lha piye?” kalau dia 

enjoy cerita sama aku, 

kalau sudah oke, aku 

bisa tanya lebih dalem 

lagi.. kalau sama aku.. 

dia ngliat aku 

sebenernya dia sudah 

tahu aku.. tapi.. tipeku 

kali ya.. kalau aku sudah 

gini kan, langsung ngliat 

kok habis itu sudah 

nggak lagi.. ya sudah 

berarti nggak..  

ST Subjek tidak 

terlalu 

terbuka 

untuk 

mencerita- 

kan masalah 

percintaan 

dengan 

kakaknya  

Sifat tertutup  +++ 

69 Tapi 

sebenernya 

ketika mbak N 

berhubungan 

dengan siapa 

gitu tahu? 

Tahu.. Kayaknya tu 

tahu.. tapi tu lihat aku 

sudah nggak kontak-

kontak lagi.. biasanya 

kan ada telfon.. trus 

udah nggak lagi.. aku 

nggak pernah cerita 

kalau beda agama.. itu 

nggak.. kalau tahu udah 

disuruh ket kae to dek.. 

haha 

BA Subjek 

menutupi 

pengalaman 

pacaran 

beda agama  

Beda agama  +++ 

70 Kalau 

kakaknya 

mbak N ini 

Ada.. ada.. tapi kalau 

yang ini nggak tahu ok 

dek.. Kita saling 

SM   Subjek dan 

kakaknya 

saling 

Saling 

mendukung 

dengan kakak 

+++ 
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sudah ada 

pacar? 

mendoakan ok dek.. kan 

posisinya dia jadi kepala 

keluarga to dek.. aku 

pingin kakakku.. ya 

punya keluarga sendiri, 

yang ngurusi aku gitu 

lho.. Kemarin, dia kan 

ditawari bose kan suru 

bikin paspor.. jadinya 

dia mau ke Singapur, 

Malaysia.. Kan ada 

event SIMA to dek, jadi 

kalau ada pelatihan apa 

dikirim.. kan kakakku 

yang cowok sudah.. tapi 

kan dia sudah punya 

keluarga jadi kan ada 

sing ngopeni.. tapi kan 

aku tinggal dewe, jadi 

dia kepikiran aku.. “Lho 

nek tak tinggal piye N?”  

mendukung 

satu sama 

lain  

71 Berapa lama 

memang ke 

sana rencanya? 

Hoo.. itu berapa 

minggu.. seminggu 

atau.. tapi kan mbakku 

kepikiran to dek.. 

Soalnya dulu kan juga 

sempet diajak ke 

Jakarta, Surabaya.. “piye 

wis maem po durung?‟.. 

trus kan aku takon 

masak tuna nggak bisa.. 

hahaha.. masak sarden 

ki gosong.. “piye to?” 

lha yang penting aku 

maem ok dek “trus sore 

maem mbek opo?” hayo 

jek ana nasi.. ya 

gampang lah.. hehe..  

PRK Subjek 

mendapat- 

kan 

kebutuhan 

untuk 

diperhatikan 

dari 

kakaknya  

Perhatian dari 

kakak 

++ 

72 Kakaknya 

mbak N itu ke 

gereja mana? 

Kita ini.. jadi pas 

remaja.. Kita dulu pas 

kecil ke GKJ semua.. 

tapi karena sudah 
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remaja.. mbak, kok iso 

pindah to? “mboh ki aku 

melu kancaku” kakakku 

mas K, kan pindah 

GIA.. terus pas remaja 

mencar-mencar gitu lho 

dek.. terus punya 

kumpulan dewe.. 

mungkin karena punya 

temen banyak di sana.. 

jadinya, kakakku yang 

cowo itu ke GKI, trus 

mbakku ke GpdI 

Nangka.. Dia lebih free 

dan enjoy di situ 

yaudah.. aku juga 

ngeliat kakakku.. aku 

melu ya mbak.. “halah 

nggak usah, rak sah 

melu-melu” pelit ik.. 

tapi aku memahami juga 

sih, mungkin dia di situ 

merasa lebih bebas.. aku 

dulu kan sempet 

moment aku boring 

banget dan stag banget, 

aku sempet didatengi to 

kok aku nggak ke gereja 

kenapa.. tapi ya tetep 

wae kalau ada masalah 

pekerjaan, tapi ya tetep 

dateng.. mungkin aku 

merindukan kali.. yang 

jemaat adiyuswa... ibuku 

kan ikut-ikut nyanyi.. 

dulu kan pernah geger.. 

suru nyariin papan yang 

buat nyanyi.. ibu dulu tu 

ya.. seneng gitu lho..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 Sempet aktif 

jadi pengurus 

kan? 

Sempet jadi pengurus 

pemuda, tapi karena 

sudah pada mulai 

SB,  Subjek sulit 

menyesuai- 

kan diri 

Sulit 

bersosialisasi  

+++ 
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pindah-pindah semua, 

terus aku ngeliat makin 

sedikit, terus aku nggak 

bisa ngeblend sama 

adek-adek lainnya.. 

yaudah aku narik diri.. 

larinya ke jemaat  

dengan 

orang-orang 

baru 

sehingga 

lebih 

memilih 

untuk 

menarik diri 

74 Apakah sampai 

sekarang ini 

memutuskan 

untuk belum 

menikah ada 

alasan pribadi 

tertentu? 

Kalau alasan pribadinya, 

kalau misalnya tahun 

depan ada seorang ini, 

terus kita cocok, aku 

punya pertimbangan 

keluarganya mesti bisa.. 

kan mesti nilai 

keluarganya to.. kalau 

keluarganya merestui 

dan kita seiman.. terus 

kalau menikah kenapa 

engga gitu.. dulu juga 

pernah ngomong kalau 

misalnya kalau kamu 

ndilalahe udah punya 

jodoh gitu, aku mbok 

lewatin nggak papa 

gitu.. sebenernya kan 

nggak ada masalah.. 

karena memang belum 

ada.. ya nggak tahu sih, 

kita harus mencari atau 

bagaimana.. ya memang 

belum ada sih..  

BMJ Subjek 

mencari 

pasangan 

yang seiman 

dan mau 

menerima 

kondisinya 

yang tidak 

memiliki 

orang tua. 

Sampai 

sekarang 

subjek 

belum 

menemukan 

jodoh yang 

cocok 

Belum 

menemukan 

jodoh 

++ 

75 Pernah nggak 

sih muncul 

rasa tidak 

percaya diri 

dalam masa 

pencarian ini?  

Kadang ya pernah 

depresi.. lihat temen kan 

biasanya.. sudah punya 

anak.. “kapan N?”. 

Dongake ya.. aku bilang 

kayak gitu.. tapi aku 

lihat lagi, apa ya.. aku 

mbalik lagi Tuhan 

nyiptake aku sebagai 

apa sih..  

DP,  

PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

depresi 

karena 

teman-

temannya 

sudah 

menikah dan 

ada 

pertanyaan 

Depresi,  

Pertanyaan 

tentang 

menikah  

 

 

 

 

 

 

++ 

 

+++ 
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SP 

dari orang 

lain  

 

Subjek 

mengalihkan  

hal tersebut 

dengan 

mengembali

kan semua 

kepada 

Tuhan 

 

 

 

Spiritual 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

76 Rasa percaya 

diri yang 

menghambat 

sehingga 

belum menikah 

gitu ada 

nggak? 

Nggak sih..      

77 Ada nggak 

peristiwa 

tertentu yang 

menyebabkan 

sampai 

sekarang 

belum 

mendapatkan? 

Mungkin kurang 

mencari apa ya.. Eee.. 

apa ya.. relasinya kan 

dikit.. kurang luas kali.. 

dulu tu pernah ada juga 

yang tipene misale, dia 

join yang ke biro jodoh 

gitu lho.. nemune malah 

yang nggak ini.. tipene 

yang memang bukan.. 

ya kalo ketemu di biro 

jodoh tahu lah dek..  

RKL Subjek 

merasa 

relasi 

kurang luas 

menyebab- 

kan dirinya 

belum 

menikah 

hingga 

sekarang  

Relasi kurang 

luas 

+++ 

78 Kalau yang 

pernah 

menjalin 

hubungan yang 

terakhir ini? 

Dikenalin temen..      

79 Kalau yang 

dulu? 

Dulu pernah satu 

komunitas lah.. dulu 

pernah ada komunitas..  

    

80 Komunitas apa 

mbak waktu 

kuliah? 

Ya berarti temen kuliah 

to berarti..  
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81 Tapi dulu 

kuliah ikut 

kegiatan nggak 

mbak? 

Oh, nggak sih.. aku dulu 

nggak join kegiatan 

kok.. Karena kan ya juga 

sama ibu.. ibu kan dewe 

an to..  

    

82 Tuntutan yang 

membebani 

kok sampai 

sekarang 

belum 

menikah? 

Mungkin karena kondisi 

keluarga.. dari aku.. ya 

aku juga ngelihat..mana 

ada orang yang 

maksude.. ya aku 

sempet pesimis sih.. 

sempet ada pikiran 

pesimis.. kan karena 

yatim piatu to dek.. 

jadinya kan.. karena 

kondisi jadi statusnya 

kayak gitu kan.. nggak 

punya ayah ibu.. terus.. 

ya.. gimana ya.. enak 

kan kalau ada orang tua 

kan.. lebih enak kalau 

ada orang tua lho dek.. 

kan mungkin karena 

nggak ada orang tuanya 

jadi terlalu cuek kan? 

Kalau kakak kan juga.. 

pingin sih lihat adiknya 

bahagia, tapi kan mereka 

nggak bisa memaksa 

kan.. karena yang 

njalanin adiknya dewe.. 

kalau misale.. kalau 

pingin.. kenalke.. ndang 

kenalke..lha kalau 

memang belum dapet 

mau ya gimana lagi.. 

aku juga nggak tahu sih 

dek.. mungkin juga 

karena kurang relasi 

deh.. apa gimana.. tapi..  

MIN 

 

 

 

 

 

YP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RKL 

Subjek 

minder 

karena tidak 

memiliki 

orang tua 

 

Subjek 

menganggap 

bahwa 

kondisi 

yatim piatu 

membuatnya 

pesimis 

untuk 

mendapat- 

kan jodoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

dirinya 

kurang 

relasi 

sehingga 

sulit 

Minder 

 

 

 

 

 

Kondisi yatim 

piatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relasi kurang 

luas  

+++ 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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mendapat- 

kan jodoh 

 

 

83 Berarti kurang 

relasi juga rasa 

pesimisnya? 

Ya.. kondisi keluarga.. 

pesimis juga.. maksude 

ndilalahe aku dapet 

temen.. ya kalau kurang 

relasi nggak pas juga.. 

trus aku mesti nggak 

bisa ini.. menyandarkan. 

maksude kalau suami 

istri kan enak kalau 

setara gitu lho dek..  

    

84 Berarti mbak N 

merasa kalau 

bibit bebet 

bobot itu perlu 

jika menjadi 

suami istri? 

Hu um.. aku masih 

mandang kayak gitu.. 

kasian soale..nanti 

suamiku kok ngliatnya.. 

wis nggak usah wis.. 

daripada aku yang jadi 

beban kamu gitu..  

TIJ, 

BMJ 

Subjek tidak 

ingin 

menjadi 

beban, 

sehingga 

ingin 

mencari 

pasangan 

yang sesuai 

Tidak ingin 

jadi beban, 

Belum 

menemukan 

jodoh  

+++ 

 

 

++ 

85 Lha kalau yang 

ini dilepas itu 

apakah 

memang 

semata-mata 

faktor agama 

atau 

bagaimana? 

Karena memandangnya 

gitu.. kenapa kok sampe 

sekarang nggak mau.. 

masih belum bisa 

ngenalke.. ke orang 

tuanya.. karena faktor 

itu.. beda agama itu.. 

aku mikire kayak gitu.. 

dah.. mas.. maksudnya 

kita sama-sama dewasa 

lah.. karena kondisi 

umur.. makusde kita kan 

sudah bukan ABG lagi, 

yang pacaran habis itu 

apa.. kita posisine sudah 

wis sudah mau 

menikah.. konteksnya 

sudah mencari 

pasangan.. maksudnya 

target utamanya itu.. aku 

nggak mau mbebani 

BA,  

PD 

Faktor beda 

agama 

membuat 

subjek putus 

dengan 

pacarnya 

Beda agama, 

pengalaman 

diri 

+++ 

+++ 
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kamu.. aku ngelepas 

kamu wae  

86 Sudah berapa 

lama 

pacarannya 

mbak? 

Udah hampir 4 tahun..      

87 Melepas begitu 

kan seharusnya 

tidak mudah ya 

mbak? 

Mungkin bersyukurnya 

karena aku jarak jauh 

kali.. di Ungaran.. 

karena sama-sama sibuk 

juga to.. aku posisi 

ngelesi kayak gitu dek.. 

jame kan ngeri.. paling 

kalau kontak.. kalau 

enggak keluar mana 

kayak gitu.. itu kan 

paling weekend.. kalau 

dia nggak ada acara 

keluarga sama yang 

lain.. aku jik tipe sing 

jarang diapeli ok.. yang 

penting tu komunikasi.. 

sama-sama ngerti gitu 

lho.. ya bersyukurnya 

cuma itu.. Cuma kan 

karena kebiasaan kayak 

gitu, aku kan sempet 

maksude.. tumbling 

over.. belum bisa.. 

biasane kan ada yang.. 

aduh Tuhan.. pokoknya 

aku fokus kerja fokus 

kerja.. makane kan aku 

fokus kerja.. kabeh 

semua tak ambili.. 

kadang masih ada 

kangen..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menyibuk- 

kan diri 

untuk 

melupakan 

pacarnya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyibukkan 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

88 Sampai nangis 

nggak mbak?  

Dulu sempet.. terus 

habis itu mbalik lagi, 

mbalik lagi.. kalau aku 

meratapi nggak pingin 

ah.. aku nggak pingin 

PUK Subjek 

merasa 

pantas 

mendapat- 

kan 

Pantas untuk 

bahagia 

++++ 
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mengasihani diriku gitu 

lho dek.. aku tu masih 

pantes mendapatkan 

kebahagiaan.. istilahe 

gitu..  dah nggak usah.. 

nggak usah nangis-

nangis gini lagi..  

kebahagiaan  

89 Pengalaman 

paling menarik 

yang pernah 

dialami mbak 

N waktu kecil 

apa sih? 

Dulu apa ya dek.. 

mungkin pas moment-

moment disaat bapak 

sama ibu masih ada 

semua.. lebih enaknya 

kan gitu.. aku maksude.. 

pingin.. pingin mbalik 

ke masa itu.. karena kalo 

udah kangen tu.. ya 

ampun dek.. kangen 

banget kangen banget..  

     

90 Sampai 

sekarang itu 

mbak? 

Lha ndilalahe itu kok 

dari kakak-kakak sama 

yang lain tu.. kok aku 

yang mesti didatengi..   

    

91 Maksudnya? Maksudnya didatengi 

kayak.. bapak.. ibu.. ya 

aku sering lihat ibu.. 

dulu kan pernah ada 

kejadian to.. jadi.. pas 

apa ya waktu itu.. kok 

aku kangen ibu.. terus 

kan aku bobok di kamar 

ibu.. ya sekarang jadi 

kamarku sih.. sempet 

kayak dikeloni lho dek.. 

ya aku nggak tahu.. aku 

nggak bisa napas lho.. 

aku ngerasa tu aku 

bobok gini to, ibu tu di 

sebelahku gitu lho dek.. 

kerasa banget..  

    

92 Itu waktu-

waktu setelah 

ibu nggak ada 

Dah lama.. dah lama ok.. 

loh.. ya ampun Tuhan.. 

kerasa lho dek.. kan 
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atau setelah 

sekian lama 

ibu nggak ada?  

kalau aku tidur tak 

matiin lampunya.. 

kerasa banget.. kayak 

ada orang yang naik di 

tempat tidurku.. baue 

kan.. bau ibu mesti.. 

masih inget itu.. ibu.. 

ibu.. Tuhan.. Tuhan.. 

aku wis ngerti kan kalau 

ibuku nggak ada.. lha ini 

siapa.. habis ada 

moment kangen kayak 

gitu.. lha ini siapa.. 

siapa.. aku jadi takut to 

dek, lha sosoknya kan 

beda. Aku cerita sama 

kakakku.. “koe ki 

donga.. donga..”  

93 Berarti 

digunakan 

sama makhluk 

lain itu 

moment 

kangennya..  

Aku kan cenderunge 

mesti mimpi.. jadi aku 

misale mimpi apa gitu.. 

nanti aku mimpi.. eh aku 

ketemu ini.. besoknya tu 

mesti kalau nggak 

tentang orang itu mesti 

ada gitu lho.. aku mimpi 

orang ini ik.. dulu 

pernah, waktu ujian 

akuntansi to dek.. pas 

kuliah gitu akuntansi.. 

aku tu dikasi jawaban 

sama mbak Murtini.. 

persis plek tu lho dek.. 

ya ampun.. aku nggak 

bohong wis to dek.. 

lhoh.. ketoke persis 

mimpi semalem ik.. Wih 

aku lancar banget ik.. 

bener ik dek.. “Ni, 

hasile.. sesuk kan ana 

ulangan tes to?” Aku 

kan di mimpi belajar 

WM Subjek 

percaya 

bahwa 

dirinya 

mendapat- 

kan wangsit 

dari mimpi 

untuk 

melakukan 

sesuatu atau 

dalam 

mengambil 

keputusan 

dan hasilnya 

benar/baik  

Mimpi 

memberikan 

pencerahan  

++ 
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gitu lho.. diajari.. ngene-

ngene.. ki metu.. wis to.. 

ki metu.. loh.. ya ampun 

Tuhan.. aku ngerjake 

sambil.. lhoh ya ampun 

Tuhan.. pas aku 

ngitung.. bener.. aku 

selesai selesai duluan.. 

temen-temenku.. 

wedian.. N wis bar.. lho 

iya ik.. jadi dalam waktu 

setengah jam, harusnya 

kan 1 jam to, tapi 

setengah jam aku dah 

selesai.. terus aku cerita 

to.. mbak mbak mbak.. 

anu to mbak.. “hii 

mosok..” aku ada 

cenderungnya kayak 

gitu..  

94 Itu kan mimpi 

soal orang 

yang sudah 

tidak ada ya, 

kalau mimpi 

soal jodoh gitu 

mbak? Hehe..  

Kalau jodoh nggak.. 

kalau dulu pernah.. 

kayake aku konsul sama 

ibu gitu.. aku curhat 

sama ibu.. Bu, kula niki 

kalih niki.. pripun Bu? 

“ibu ok rak seneng ik 

wuk..” itu mimpi.. jadi 

rasane aku nyari ibu.. 

cerita gitu.. wah kok ibu 

nggak suka ya.. ya 

kayak menerima 

wangsit.. saking kayak 

nggak ada temen curhat, 

aku malah curhat sama 

fantasiku dewe hahaha.. 

aku wedi ne punya 

kepribadian ganda apa  

WM Subjek 

mengakui 

dirinya tidak 

memiliki 

teman 

curhat 

sehingga 

malah 

curhat 

dengan 

fantasinya 

dan 

mendapat 

wangsit 

tentang 

tidak 

cocoknya 

jodoh piye 

Mimpi 

memberikan 

pencerahan  

++ 

95 Kalau SMP, 

SMA, 

pengalaman 

yang membuat 

Nggak sih.. ya biasa.. 

udah biasa..  
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mbak N paling 

seneng apa 

sih? 

96 Kalau 

sekarang-

sekarang ini, 

moment paling 

seneng apa sih 

mbak? 

Apa ya.. apa sih dek.. 

nggak ada ok.. biasa 

aja.. paling ya aku sama  

mbakku.. waktu yang 

family time nya enak..  

SBK Subjek 

senang 

ketika ada 

waktu untuk 

berkumpul 

dengan 

keluarganya 

Senang 

berkumpul 

dengan kakak  

++ 

97 Apakah ada 

hal-hal lain 

yang membuat 

takut selain 

kehilangan 

orang tua? 

Aku takut kalau 

misalnya aku jatuh cinta 

pada orang yang salah 

gitu.. aku menganggap 

itu cinta tapi ternyata itu 

bukan.. mungkin karena 

aku nggak pandai 

menilai sosok laki-

laki..karena kan aku 

kehilangan figur ayah 

to.. kembali lagi.. 

jadinya kan aku nggak 

bisa lihat laki-laki yang 

bener.. karena aku lihat 

kakakku kayak gini, 

beda.. beda yang aku 

temuin, sama yang aku 

kenal temen laki-laki.. 

beda.. karena kan 

porsinya aku kayak gitu 

kan sebagai keluarga.. 

bondingnya kan 

keluarga.. jadi ngeliatin 

kakak kayak gini.. kasih 

sayang kayak gini.. 

kalau kita kan berarti 

sudah lawan jenis to.. 

maskude kan udah 

timbul hasrat kayak 

gitu-gitu kan dek.. jadi 

takute kan aku salah gitu 

lho..  takutnya nanti ya 

TJC, 

KOT  

SML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDM 

 

 

 

 

 

 

Subjek takut 

jatuh cinta 

pada orang 

yang salah 

dan merasa 

tidak pandai 

menilai 

sosok laki-

laki karena 

kehilangan 

figur ayah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek takut 

dimanfaat- 

kan oleh 

laki-laki 

untuk 

memenuhi 

hawa nafsu 

Takut salah 

jatuh cinta, 

Kehilangan 

figur orang 

tua,  

Sulit menilai 

laki-laki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takut 

dimanfaatkan 

 

 

 

 

 

++ 

 

++++ 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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itulah.. konteksnya aku 

kayak dimanfaatke.. 

sekarang kan banyak 

yang ngelakuin itu.. 

mesti kan ada.. nggak 

mas.. aku nggak.. aku 

memang bukan tipe 

seperti itu.. aku pernah 

nemuin tipe cowok 

kayak gitu pernah.. kita 

sempet jalan 3 bulan.. 

aku ngerasa kok.. 

mbakku tu sudah 

curiga.. “kamu nggak 

usah sama ini gitu lho” 

lha mbakku tu pintere 

gitu.. bisa nilai cowok 

nggak baik atau.. aku 

kan nggak bisa.. terus 

aku juga takut 

ngenalke.. ngenalke 

misale aku.. mbak.. aku 

suka.. tak bawane.. aku 

udah.. karena takut 

ngenalke itu lho.. aku 

takute dianggep.. “kamu 

tu belum pantes 

yo..kamu nggak usah 

gini, nggak usah piye” 

tapi kan aku ada rasa 

sing nggak bisa aku 

kekang tu lho dek.. kasih 

sayang yang nggak bisa 

aku kekang.. tapi kan.. 

makanya kadang aku 

mesti backstreet dulu.. 

tapi aku itungannya 

masih konteks baik.. 

masih hubungannya 

wajar.. nggak sampe 

yang aneh-aneh gitu 

nggak.. bersyukure aku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek takut 

mengenal-

kan pacar ke 

kakaknya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak berani 

mengenalkan 

pacar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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masih kuatnya disitu 

gitu.. terus aku juga 

bersyukurnya dapetnya 

yang..ee.. jarak jauh..   

98 Kalau 

tanggapan 

orang lain 

terhadap mbak 

N sebagai 

pribadi 

sekarang? 

Yang pernah di 

dengar itu apa 

mbak? 

Kalau dari lingkungan 

rumah sih, mereka anu 

sih.. liatnya aku kan tipe 

yang nggak suka sing 

dolan-dolan.. tipe 

rumahan.. mereka kan 

tahunya pulang kerja.. 

langsung ke rumah to.. 

kan tipene kayak itu.. 

rumah-rumah.. nggak 

ini.. Cuma kan karena 

aku kurang 

bersosialisasi juga.. 

pendiem juga.. jadi aku 

jarang ngumpul sama 

temen-temen yang di 

lingkungan situ.. jadi 

mbakku yang suka..  

kadang kan kalau ada 

pertemuan apa “lho iki 

adike sing jarang metu” 

ya palingan gitu..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB, 

ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

kurang 

bersosialisa- 

si dengan 

tetangga dan 

lebih 

pendiam 

ketika 

bertemu 

tetangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulit 

bersosialisasi,  

Sifat tertutup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

+++ 

 

99 Kalau selain 

dari keluarga, 

atau orang lain, 

rekan kerja 

dengan kondisi 

mbak N itu 

pernah bilang 

sesuatu tentang 

diri mbak N 

yang belum 

nikah? 

Mereka bilang aku 

nggak berubah.. kok 

masih wae.. nggak 

berubah.. mungkin 

karena mereka nggak 

liat.. jalan.. atau posting 

di medsos.. sama 

cowok.. atau apa.. 

posisinya kan aku 

menganggap hal 

pribadi.. kalau aku 

posting kan mesti rame.. 

mungkin karena aku 

tipene pasif..  

PA Subjek tidak 

suka 

menunjuk- 

kan 

kehidupan 

pribadinya 

di medioa 

sosial dan 

cenderung 

pasif   

Pasif +++ 

100 Pernah ikut 

grup grup gitu 

Aku pernah join habis 

itu nggak ok.. lha 

MD  Subjek tidak 

suka 

Menutup diri  

 

++ 
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nggak mbak? kebanyakan kalau grup 

itu kan cerita.. lha aku 

tipene risih to dek.. ping 

pang ping pang.. agak 

mengganggu.. hahaha  

mengobrol 

dengan 

teman-

temannya 

dan lebih 

memilih 

untuk 

menarik diri 

dari grup 

media sosial 

 

101 Tapi ada nggak 

sih tanggapan 

orang lain yang 

jadi beban? 

Ya.. mungkin karena 

aku jarang kumpul.. 

nggak ngaruh juga sih 

mereka mau nilai apa 

aku juga.. selama aku 

nggak nyalahi mereka 

wae.. gitu aja..   

BB Subjek 

berusaha 

untuk tidak 

memikirkan 

tanggapan 

orang lain 

tentang 

dirinya 

Berusaha 

bertahan 

+++ 
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No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

102 Sepanjang 

hidup ini 

adakah 

stereotip orang 

yang membuat 

mbak N 

merasa 

dihargai atau 

justru tidak 

dihargai? 

Kalau orang lain itu 

ngeliatin aku tu, ya itu 

kayak anak rumah, kalau 

dari sisi aku di rumah 

lho ya.. dari sisi aku 

yang dirumah ya kayak 

gitu.. orange ya pendiem 

kayak gitu.. terus.. ya 

itu.. juga anak rumah 

kan jarang bersosialisasi 

dengan yang lain to.. 

terus.. masih sebatas 

wajar aja sih.. maksude 

kadang ada yang neko-

neko gitu nggak.. orang 

lain nggak sampe gitu.. 

orang lain ya biasa wae.. 

kalau dari kerjaan ya 

bosku ya.. eee.. kalau 

SB Subjek tidak 

pernah 

bersosialisa- 

si dengan 

tetangga, 

pendiam 

jika bertemu 

dengan 

tetangga  

Sulit 

bersosialisasi  

+++ 
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nggak dihargai paling ya 

nggak juga kok dek.. 

nggak juga sih.. kan 

tinggal kita yang 

nanggepinya aja kan? 

Sejauh ini ya baik aja.. 

baik..  

103 Adakah 

pengalaman 

menarik paling 

menyenangkan

? 

Family time kayak gitu.. 

Mungkin karena aku 

sukae di rumah gitu lho.. 

jadi temene ya keluarga 

gitu.. lebih enaknya ya 

kalau misal sama temen-

temen seneng-seneng, 

tetep lebih seneng sama 

keluarga.. maksudnya 

aku bisa jadi diriku di 

situ.. soale nanti kalau 

aku sudah nggabung 

sama temen aku jadi 

yang tipene yo pasif..  

SBK, 

SB, 

PA 

Subjek 

menyukai 

waktu- 

waktu saat 

kumpul 

dengan 

kakak 

karena 

subjek lebih 

menjadi 

dirinya 

sendiri di 

keluarga 

daripada 

saat 

berkumpul 

dengan 

teman-

teman 

Senang 

berkumpul 

dengan 

kakak,  

Sulit 

bersosialisasi, 

Pasif 

++ 

 

 

 

+++ 

 

+++ 

104 Kalau 

pengalaman 

paling 

menyenangkan 

dan tak 

terlupakan ada 

nggak sih 

mbak?  

Seneng banget? Umm.. 

Kalau seneng-seneng 

banget biasanya kan.. 

seneng plus sedih sih.. 

jadi aku seneng tapi juga 

sedih.. waktu pas denger 

pengumuman waktu 

lulus.. kuliah.. kayak 

gitu kan.. akhirnya aku 

bisa lulus.. terus kan aku 

cumlaude to dek, dapet 

cumlaude.. terus kan aku 

nggak ini kan.. di 

posisinya aku udah 

nggak ada ibu.. jadinya 

pulang rumah tu aku 

 

 

 

 

 

 

 

KBT 

 

 

 

 

 

 

 

KOT 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

dapat lulus 

dengan nilai 

cumlaude 

waktu 

kuliah  

 

Subjek 

merasa 

 

 

 

 

 

 

 

Keinginan 

berprestasi 

tinggi 

 

 

 

 

Kehilangan 

figur orang 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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nyampeinnya nggak Bu, 

aku dapet ini.. 

kepinginnya.. berapa 

bulan habis ibu nggak 

ada kan itu.. aku juga 

bingung juga waktu itu.. 

terus, hadir yang di 

wisudaku siapa.. 

akhirnya kakak yang di 

rumah.. mbak M itu.. 

sama kakakku yang 

nomor 8.. cowok.. terus 

kan temen-temen juga 

pada nanya to, “nanti 

yang dateng ke wisuda 

mu siapa?” aku 

nghubungin kakakku 

yang tua nggak bisa.. ya 

sudah to..ya sudah yang 

ada aja to.. daripada 

nanti bingung juga 

gimana.. kan mendekati 

kan kayak gitu.. ribet 

juga kalau wisuda..  

sangat 

kehilangan 

ibu  

tua   

 

 

 

 

 

 

105 Menurut mbak 

N, perilaku 

positif yang 

dimiliki itu 

apa? Perilaku 

positif yang 

pernah 

dilakukan atau 

juga perilaku 

negatif yang 

pernah 

dilakukan?  

Kalau positif mungkin 

karena aku kan tipenya 

rajin gitu lho dek, sama 

suka yang detail gitu lho 

dek.. jadi nanti kalau 

misale.. kalau di 

pekerjaan memang 

ndilalahe bosku ya juga 

suka tipene kayak gitu.. 

tipene perfeksionis.. 

terus kan kita cocok juga 

kan.. terus kalau di 

rumah.. paling kan di 

rumah juga ini.. detail 

detail.. ngurusi 

keuangan.. kan aku yang 

bagian bulanane.. 

kakakku yang hariane.. 

RP, 

PK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

adalah orang 

yang rajin, 

detail, teliti, 

dan 

perfeksionis. 

Segala 

pekerjaan 

dapat 

dilakukan 

dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

Rajin dan 

perfeksionis,  

Pekerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

+++ 
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jadi tahu gini, gini.. 

menurutku aku sudah 

bagus di situ.. bisa 

ngatur.. maksude rumah 

tangga gitu.. kerjaan 

juga rumah yo bisa.. 

terus kalau yang... 

kembali lagi.. aku kan 

kurang pergaulan to.. 

sama tipeku tu apa ya.. 

pasifnya tadi itu.. ya 

ampun pingin, ya pingin 

banget to, tapi kalau 

sudah dapet lingkungan 

yang memang aku sudah 

masuk sana sini, tapi 

kok mbalik lagi.. aku 

nanti tipene jadi yang 

pasif lagi.. di jemaat 

deh..habis itu ya tetep 

tipenya haha.. ya pasif 

lah, pendiem, lha 

gimana dek.. haha.. tapi 

kalau aku udah ketemu 

yang anu ya bisa 

cerewet gitu..      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA, 

SB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

cenderung 

pasif dan 

pendiam 

ketika harus 

memulai 

pergaulan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasif,  

Sulit 

bersosialisasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

+++ 

 

 

106 Kalau gejolak 

yang dialami 

waktu remaja 

itu apa mbak? 

Kan ada yang 

membuat 

minder, tapi 

kan di samping 

itu juga ada 

kelebihan diri 

sebenernya? 

Apa saja yang 

dialami mbak? 

Kalau remaja kan 

paling.. Mungkin karena 

ada momentnya pas aku 

ditinggal kayak gitu kan, 

jadi sifate kan jadinya 

tertutup.. malah nggak 

bisa mbuka diri kan..  

MD Sejak 

ditinggal 

ayah, subjek 

menjadi 

lebih 

menutup diri  

Menutup diri  ++ 

107 Padahal waktu 

SD bagaimana 

mbak? 

SD aku malah punya 

banyak temen to.. aku 

pol mbelinge dek.. 

ST Subjek 

memiliki 

tipe 

Sifat tertutup +++ 
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hehe.. trus SMP aku stop 

kayak gitu lho dek.. 

jadinya orang nilai aku 

beda lagi.. tipenya sing 

pendiem.. sampe ada 

yang ngerjain aku itu to.. 

sampe aku takut.. 

jadinya kan sudah ada 

kayak gitu..  

pendiam 

sehingga 

ada teman 

yang 

mengerjain 

subjek  

108 Tapi hal positif 

yang dinilai 

oleh teman-

teman mbak N 

pada saat itu 

bagaimana? 

Kalau dari pertemanan 

gitu orangnya baik sih.. 

temenku sing bilang 

gitu.. haha..  

    

109 Kalau bagi 

mbak N 

sendiri? 

Umm.. apa ya.. waktu 

pas.. sebenernya 

bingung juga pas aku 

memosisikan.. aku 

mikirnya dari sekarang.. 

kan berarti kan aku udah 

tahu seharusnya aku 

kayak gini.. seharusnya 

dulu coba kalau kembali 

ke SMP to.. aku pingin 

tu jadi orang tu nggak 

terlalu menutup diri.. 

terus meski temen-

temen nilai aku baik gitu 

lho.. kalau dari sisi 

akademis ya juga baik 

gitu.. bisa 

membanggakan gitu.. 

kalau kembali lagi pas 

zamanku SMP kenapa 

kok bisa sifate kayak 

gitu..aku bisa.. oh ya aku 

dulu ngalami kayak 

gini.. banyak kejadian tu 

gini.. kalau aku nginget-

nginget tadi tu aku 

tipenya kalau ada 

 

 

 

 

 

ILT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek ingin 

menjadi 

orang yang 

tidak terlalu 

menutup diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingin lebih 

terbuka    

 

 

 

 

 

 

+++ 
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kejadian yang bikin aku 

sedih tu aku langsung 

bad gitu lho dek.. nggak 

mau nginget lagi.. 

makanya kan aku 

langsung ngelupain.. 

nglupake.. kakak-

kakaku malah yang 

ngingetin.. “kamu tu 

dulu pernah gini..” 

mosok to mbak? Karena 

aku nggak pingin 

mengingatnya gitu..  

110 Kalau mbak N 

nggak 

keberatan 

untuk 

mengingatnya, 

satu hal yang 

tidak ingin 

diingat bisa 

disharingkan? 

Ya itu dek, kalau orang 

nanyain aku soal 

parents.. aku nggak 

bisa.. Aku pernah 

diwawancarai waktu 

kerja, waktu pas 

semester 5 kan harus 

nyari ini to.. nyari apa 

namanya.. pengalaman 

kerja. Kita kan tipene 

sudah skripsi gitu.. bisa 

nyambi nyambi jadi 

guru les gitu.. terus ada 

wawancara membahas 

tentang family gitu.. aku 

sampai nggak bisa 

jawab lho dek.. aku jadi 

kayak muka poker face 

lagi.. “orang tua 

gimana..masih?” udah 

nggak ada.. tapi aku 

disini tu gini lho dek 

(mencontohkan keadaan 

pada saat itu, yaitu 

mencengkeram tangan) 

aku sampai nggak bisa.. 

aku nggak mau 

mengingat banget waktu 

itu.. gimana kejadian 

KOT Subjek akan 

menjadi 

sensitif 

ketika 

ditanyakan 

soal orang 

tua 

Kehilangan 

figur orang 

tua   

+++ 
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sama ibu gimana..  

111 Pernah nggak 

mbak merasa 

kalau orang 

tanya tentang 

parents itu jadi 

mikir terus? 

Atau jangan-

jangan 

wawancara ini 

memberi 

dampak pada 

mbak N?  

Aku sebenere waktu dek 

Kiki menghubungi tu 

aku dah sempet, waduh.. 

kalau tentang family 

piye jal.. haha.. nggak 

tau wis.. wis..  

    

112 Tapi pada saat 

wawancara ini 

apakah ada 

dampak 

tertentu? 

Paling jadi malah bisa 

ngingetin aku lagi gitu.. 

jadi kalau ada sisi kayak 

gini aku malah bisa.. 

oo.. ternyata.. jadi bisa 

mengenali diri lebih..  

    

113 Berkaitan 

dengan apa 

yang dialami 

oleh mbak N 

sekarang, kan 

memang 

banyak orang 

mengatakan 

bahwa di umur 

segini 

seharusnya 

sudah 

menikah, tapi 

kan memang 

belum 

mendapatkan 

jodoh, nah 

penilaian orang 

terhadap mbak 

N bagaimana 

sih? 

Aku nggak tahu sih 

kalau temenku.. paling 

ya mestilah.. kalau kita 

ketemu atau di hp kan 

ada temen yang udah.. 

“terus gimana kamu?” 

nanya kayak gitu kan hal 

yang lumrah gitu.. aku 

belum ok.. terus ada 

yang bilang.. “piye to 

kok malah kamu tu 

seharusnya kan udah..” 

istilahe kita tu ya.. 

haruse udah hal yang 

aku udah tahu.. tapi 

mereka ngomongnya 

kadang itu.. ya kadang 

aku sempet  sensitif.. 

tapi ya ngapain juga aku 

sampai harus 

membenarkan diri gitu 

lho.. aku ya ngerti 

pandangannya kayak 

SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOL, 

BB 

Subjek 

merasa 

sensitif dan 

sakit hati 

ketika ada 

teman atau 

orang lain 

yang 

menying- 

gung soal 

diri subjek 

yang belum 

menikah di 

usianya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sindiran 

orang lain,  

 

 

 

 

 

 

 

Sensitif dan 

sakit hati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasihat orang 

lain, 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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gitu.. orang ngomong.. 

mesti ada dampak.. 

umur segini kan sudah 

seharusnya sudah punya 

anak.. sudah nikah gitu 

lho.. “wis to nggak usah 

ngoyo kerja” jadi orang 

mikirnya aku sing ngoyo 

kerja gitu lho.. nggak 

usah jadi wanita karir.. 

orang tu mesti 

cenderungnya gitu.. 

karena orang tahu kali 

dulu kan aku tipene kan 

rajin.. waktu pas kuliah 

gitu lho dek.. aku paling 

nanggepi “oke siap, 

nanti aku 

pertimbangkan” jawab 

sebasa basinya kan dek.. 

maksude ya biar aku 

nggak jawab lagi..  

nanti.. malah kepikiran 

atau gimana.. sempet 

juga kan kalau aku tanya 

ke kakakku tu.. sama 

juga kayak 

menyinggung sisi 

sensitifnya kakak.. 

sebenere aku udah tahu 

kakak sama juga kan 

pemikirannya kayak 

aku.. memang belum 

dapet kan.. maksude ada 

lah kerinduan kayak 

gitu.. tapi ternyata 

gimana.. kalau apa kita 

mau nyalahin, akunya tu 

siapa kok bisa bilang 

kayak gitu.. mungkin 

kan dari sisi kita, apa 

kita yang kurang nyari.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

berusaha 

menanggapi 

tanggapan 

dengan 

positif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

memiliki 

harapan 

untuk 

menikah 

 

 

 

 

 

Berusaha 

bertahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berusaha 

bertahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rindu untuk 

menikah  
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+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 
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kemarin kan temenku 

cowok.. kalau cowok 

lebih nyelekit.. aku kan 

memang temenannya 

emang temen biasa 

nggak tahu personalnya 

kayak gimana.. kadang 

kan orang yang nggak 

tahu kita jadi sok tahu.. 

“mbak.. ikut biro jodoh” 

oya to dek? Tapi 

sayangnya aku nggak 

tertarik.. “lho nopo 

mbak? Daripada nanti 

ada istilah nggak laku” 

gitu lho dek.. Ya 

Tuhanku.. jadi sampai 

aku tu ya.. ya ampun 

Tuhan jangan sampai 

kata-kata itu membekas 

di hati.. anggap wae 

kayak cuma omongan 

kayak gitu.. apaan hal 

yang nggak penting gitu 

lho.. kalau aku mikir 

masuk ke hati.. tambah 

depresi to nanti.. jadinya 

kan malah sisi positif 

yang aku pegang selama 

ini, maksudnya 

optimisme aku tu masih 

punya hak, pantes buat 

bahagia kan malah jadi 

kegeser.. mungkin aku 

milih temen cowok 

seharusnya.. apa aku 

sing salah temenan atau 

gimana.. jadinya kok 

ada beberapa temen 

yang bilang kayak gitu.. 

ada beberapa temen 

yang mungkin apa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada teman 

subjek yang 

mengatakan 

istilah tidak 

laku pada 

subjek  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

bahwa 

dirinya 

punya hak 

untuk 

bahagia 

sehingga 

subjek 

berusaha 

untuk 

bertahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istilah tidak 

laku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantas untuk 

bahagia  
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++++ 
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namanya..  

114 Itu temen apa 

mbak? Kuliah 

atau? 

Itu temen biasa.. jadi tu 

aku pernah sama 

kakake.. sama kakake ya 

biasa.. aku kenal sama 

kakake to.. habis itu kan 

dia punya adik.. nggak 

tahu kok dia bisa 

gabung.. kan dulu dia 

juga suka tanya tanya 

pelajaran gitu lho dek. 

Aku sama cowok kayak 

gitu nggak terlalu open, 

nggak terlalu mbuka 

diri.. orang ngertine 

aku.. maksude aku bisa 

mainke peran yang lain 

gitu lho jadinya tipene 

yang masalah nggak 

begitu dibuka..  

    

115 Kalau waktu 

kerja gitu 

mbak? 

Waktu kerja juga ada 

murid yang nyeletuk.. 

“kok nggak nikah to 

miss?” biasa lah kalau 

murid kayak gitu.. tau 

lah.. wis aku sudah 

biasa.. “miss umurnya 

berapa? Kok nggak 

nikah sih miss?” nanti 

ya tahun depan ya.. 

namanya murid ada lah 

yang kayak gitu.. aku 

nanggepinya ya udah. 

Bosku kan juga sudah 

tahu gitu.. jadi kalau 

misalnya ada, ya 

nenangke hati.. jangan 

kepikiran lah.. namanya 

anak kan mesti 

mengutarakan.. itu rasa 

penasarannya.. oh ini 

udah nikah.. ini belum..  

PM, 

BB 
Subjek 

menghadapi 

pertanyaan 

tentang 

keadaannya 

belum 

menikah 

dari murid- 

murid les 

Pertanyaan 

tentang 

menikah,  

Berusaha 

bertahan  

+++ 

 

 

+++ 
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116 Bagaimana 

pengalaman 

mbak N selama 

ini, proses 

untuk 

menerima 

keadaan, 

mungkin dulu 

kan tidak 

semudah ini 

ketika ada 

orang tanya, 

tapi kan 

sekarang sudah 

bisa menerima, 

apakah dulu 

sulit untuk 

menerima 

keadaan 

sekarang atau 

bagaimana? 

Apa ya.. kalau mau 

menerima keadaan itu 

istilahnya nanti jatuhnya 

ke pasrah banget.. 

istilahnya nanti habis itu 

kita nggak mau ada 

usaha buat nyari.. sisi 

jeleknya kepasrahan kan 

kayak gitu.. umm.. 

berarti kan aku bisa 

ngomong kayak gini 

mungkin karena, karena 

aku sudah banyak.. 

maksude aku cari-cari 

pandangan orang   gitu 

lho.. aku kan juga 

sempet searching 

tentang kayak gitu.. tapi 

juga dari sisi rohani.. 

lebih ayem nya gitu.. 

nanti kalau dari 

pandangan orang yang 

kayak gimana, karena 

nanti kembali lagi ke 

stereotip umum.. 

bahaya.. secara medis 

kan ada runtutannya 

kayak gitu.. sempet juga 

ada yang di rohani itu 

kita harus merelakan 

kita tidak bisa 

mengalami fase seperti 

itu.. tapi, dikasi ayat apa 

gitu..lupa.. nenangke 

banget.. ada comforting 

nya gitu.. proses kayak 

gitu kan masih 

ngandalke emosi kan 

dek..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

menerima 

keadaan 

dengan 

mencari 

informasi 

dari sisi 

rohani yang 

dapat 

menenang- 

kan subjek    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiritual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

117 Masih 

mengandalkan 

emosi waktu 

Dulu kan aku target 

mesti 25 to.. Kalau 

engga 28 deh nikah.. 

EM, 
UME 

 

Subjek telah 

melakukan 

usaha untuk 

Ekspektansi 

menika tidak 

tercapai 

+++ 
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kapan mbak? sebisa mungkin umur 30 

tu aku udah nikah.. Jadi 

karena.. aku udah 

berenti bikin list itu 

umur 22.. karena dulu 

kan mikirnya sudah 

punya pacar, langkah 

selanjutnya apaa.. 

menuju ke.. itu kan.. 

yang dicari kan nikah..  

 

karena gagal, nggak bisa 

berarti kan mundur lagi.. 

aku kok ngapain bikin 

list kayak gini.. kok 

malah nanti.. malah 

jadinya tu ngejar banget 

gitu lho.. yaudah aku 

stop, makusde aku 

ngerasa nggak, kayake 

nggak bagus buat aku ke 

depane.. jadinya trus aku 

mbalik lagi, nanti kalau 

misale aku.. misalnya 

dapet lagi kayak gitu.. 

semakin tahu kan jadi 

karakter orang gitu kan.. 

kok masih belum bisa..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM,  

MMT 

menuju ke 

pernikahan 

dengan 

mencari 

pacar dan 

memiliki 

ekspektansi 

umur 30 

tahun sudah 

menikah  

sejak umur 

22 tahun  

 

Subjek 

merasa 

ekspektansi 

tidak sesuai 

dan 

membuat 

subjek 

berhenti 

untuk 

membuat 

rencana 

menikah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum 

menikah, 

Menyerah 

membuat 

target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 

 

+++ 

 

 

 

 

118 Berarti dulu 

sudah sempet 

buat list ya 

mbak? 

Iya iya.. udah.. jadi 

umur 25 udah nggak 

buat.. karena udah 

melewati kan, berarti 

memang nggak sesuai 

kan..  berarti udah nggak 

ada harapan juga kan.. 

aku maksude sudah stop 

buat nargetin sesuatu 

yang berhubungan 

dengan menikah, karena 

aku mbalik lagi 

bahagianya aku 

pinginnya seperti apa.. 

BM,

MMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUK 

 

 

Ekspektansi 

menikah 

umur 25 

tidak 

tercapai 

sehingga 

berhenti 

untuk 

menargetkan 

sesuatu  

 

Subjek 

merasa 

bahwa 

Belum 

menikah, 

Menyerah 

membuat 

target 

 

 

 

 

 

 

Pantas untuk 

bahagia  

 

++++ 

 

+++ 
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gitu lho dek.. orang 

nyuruh aku nikah kayak 

gitu yang njalaninya 

nanti siapa.. kan aku, 

tahunya aku bahagia 

atau nggak mereka 

nggak tahu juga.. kalau 

aku faktanya harus 

dengan bahagianya 

nunjukin kalau kamu 

sudah nikah, kamu 

punya anak, sebenernya 

kalau kita mau menikah 

gitu kan memasuki 

kehidupan yang beda 

lagi.. njalani kehidupan 

yang bener-bener beda 

gitu lho dek.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dirinya yang 

menentukan 

bisa bahagia 

atau tidak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 Berarti kalau 

menanggapi 

orang begitu 

masih emosi? 

Dulu kan.. Karena masih 

kebanyakan emosi, 

masih mengandalkan 

perasaan..  

    

120 Biasanya siapa 

yang sering 

menyinggung? 

Temen lah biasa.. tapi 

kalau dari keluarga sih.. 

kalau dari keluarga, 

mungkin karena aku 

punya kakak, jadi 

dampaknya nggak ke 

aku, ke kakak..  tapi 

kasihan juga sih.. 

seharusnya mereka juga 

ngerti gitu lho.. open 

minded gitu lho dek.. 

haha.. namanya orang.. 

kalau nggak tahu dulu 

kan.. makanya kita, 

kalau aku sama kakakku 

tuh kalau udah mau 

mbahas kayak gitu tu.. 

nyantai dek.. saling 

menguatkan lah.. saling 

KS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM 

Subjek 

merasa 

aman karena 

memiliki 

kakak yang 

belum 

menikah 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek dan 

kakaknya 

saling 

mendukung 

dan 

Memiliki 

kakak yang 

senasib  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saling 

mendukung 

dengan kakak  

++ 
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mendoakan juga..  menguatkan 

satu sama 

lain  

121 Kalau dulu kan 

pasti sering 

mengalami 

permasalahan 

ya mbak.. 

ketika remaja 

itu pasti kan 

ada masalah..  

Aku tu.. maturenya tu 

lambat.. mungkin karena 

nggak ada yang 

ndampingi atau gimana 

gitu dek.. ya kembali 

lagi karena nggak ada 

yang ndampingi itu 

kali.. jadinya baru 

mengenali, oh.. ada 

masalah.. gini gini gini..  

    

122 Kalau cerita 

permasalahan 

itu ke siapa 

biasanya?  

Kalau dulu masih ada 

temen, karena dulu di 

komunitas kan, sekolah 

sama kuliah.. jadi kalau 

berhubungan dengan 

akademis paling sama 

temen-temen.. saling 

support atau apa.. kalau 

masalah akademis aku 

jarang tak bawa ke 

rumah, karena aku 

merasa masalah aku bisa 

atasi kalau sama temen-

temen, karena yang 

ngerti masalahe kan, ya 

sama gitu lho, secara 

akademis lho. Kalau di 

luar akademisnya paling 

aku cerita sama kakak. 

Mbak gimana? Gitu..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

nyaman 

untuk 

sharing 

dengan 

kakak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suka sharing 

dengan kakak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

123 Ketika orang 

menanyakan 

tentang parents 

itu bagaimana 

cara mengatasi 

gejolak atau 

perasaan yang 

sedih begitu 

mbak? 

SMP.. SMP tu ee.. aku 

udah tahu, maksude, ini 

ok orange udah nggak 

punya ayah.. jadi nggak 

banyak yang tanya.. 

SMA juga.. maksudnya 

tahulah.. udah nggak ada 

lama dari kapan.. dari 

SD.. yasudah stop.. 
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orang tanya cuma gitu 

tok.. paling malah dari 

ini.. mungkin karena aku 

tipe anak sing alim kali 

dek.. jadine ya orang 

nggak nyinggung banget 

soal parents 

124 Tapi tadikan 

cerita tentang 

yang 

menyinggung 

parents, terus 

bagaimana cara 

mengendalikan 

diri? 

Kalau wawancara itu 

beda lagi.. aku nggak 

nyangka.. karena aku 

nggak nyangka aku 

sempet ngalami itu.. 

langsung aku gini.. aku 

langsung nglupain gitu.. 

karena pelarianku tu tak 

lupake.. makane sampe 

aku heran.. kok aku bisa 

lupa ya maksude rasa 

kasih sayang ibu sama 

ayah itu kayak piye.. 

dulu sampai aku takut 

lho dek.. aku kok jadi 

anak kayak gini.. gitu.. 

tapi ya.. ada ngarahe ke 

sana memang ada.. 

cenderungnya gitu.. 

jeleknya melupakan ada 

kayak gitu.. tapi kan, 

kembali lagi mungkin 

karena sudah dewasa 

kali.. karena sudah bisa 

mengatasi.. mungkin 

karena aku sudah bisa 

menghandle emosi aku..  

 

 

 

 

 

MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelarian 

masalah 

subjek  

adalah 

dengan cara 

melupakan 

permasala- 

han tersebut  

 

 

 

 

 

 

 

Melupakan 

masalah  

 

 

 

 

 

++ 

 

125 Kalau diri ideal 

bagi mbak N 

seperti apa? 

Sebenernya 

yang mbak N 

inginkan 

seperti apa? 

Pingin bisa kuat.. 

mandiri tapi kuat..  

    

126 Sekarang mbak Aku sih merasa aku     
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N sudah 

merasa mandiri 

dan kuat? 

sudah sampai di situ..  

127 Adakah diri 

ideal mbak N 

yang belum 

tercapai? 

Eee.. apa ya.. apa 

mungkin karena 

cenderungnya eee.. udah 

bisa mandiri itu.. jadinya 

cenderungnya malah 

nggak kayak aku nggak 

ngenal seharusnya kan 

cewe tipenya kayak 

gini.. aku malah tidak 

memenuhi kriteria cewe 

seumuranku kayak gitu.. 

karena mesti kan 

pikirannya sudah beda 

gitu lho dek.. 

maksudnya kan kalau 

cewek-cewek umur se- 

aku kan ngomonginnya 

kan sudah hal yang 

beda.. kalau aku kan 

masih lingkupya masih 

itu.. masih mandirinya 

gitu lho dek.. seharusnya 

kan nggak boleh.. nggak 

boleh terlalu mandiri. 

Kamu harus bisa rely 

someone gitu lho dek.. 

lha itu.. takutnya malah 

nggak butuh sosok 

cowok gitu lho dek..  

LBM Subjek lebih 

ingin bisa 

bersandar 

pada 

seseorang 

dan tidak 

terlalu 

mandiri, 

khususnya 

pada laki-

laki  

Lebih bisa 

menyandar  

+++ 

128 Mbak N tadi 

kan cerita, 

bahwa mbak N 

membuat 

semacam list 

list begitu ya.. 

menentukan 

tujuan hidup 

itu kapan? 

Ya mulai umur twenty-

an lah.. 20an.. 

    

129 SMP SMA Belum lah.. kan karena THJ Subjek Tujuan hidup +++ 
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belum berarti 

ya mbak? 

itu jenjangnya sudah 

ada.. SMP lanjut ke 

SMA.. maksudnya 

cenderungnya kan 

akademis.. kalau 

berhubungan dengan 

cita-cita kan memang 

sesuai.. karena kan 

memang suka bahasa.. 

suka language.. karena 

linguisnya bagus.. secara 

akademis lho.. terus 

habis itu kan lingkup 

kuliah beda lagi.. aku 

sudah mulai ngenal 

pacaran, ya gitu-gitu, 

berarti kan ada target 

yang lain juga to.. itu 

baru ini.. 

memiliki 

target dan 

tujuan hidup 

yang jelas 

sejak akan 

masuk 

kuliah 

jelas  

130 Kalau  mulai 

menentukan 

kuliah di 

jurusan inggris 

itu mulai 

kapan? 

Aku lihat kakakku.. 

mungkin karena aku 

sering cerita.. jadi aku 

disaraninnya kayak 

gitu.. dari SMA itu 

sudah menentukan.. 

sebenernya kan aku juga 

pingin masuknya SMA 

tapi malah sudah.. 

pikirnya nggak ada dana 

itu kan.. Mbak aku 

sudah terlanjur masuk 

SMK ik, masih ada 

kesempatan nggak? “Itu 

tu nggak papa” Terus 

dilihat nilaiku inggris 

sama yang lain ya 

sudah.. masih bisa..  

    

131 Pegangan yang 

dimiliki dari 

kecil itu hingga 

sekarang apa 

mbak? 

Kadang kan, kalau SD 

ya to dek.. aku harus 

ngikutin orang tua.. 

kalau aku nakal mesti 

ada yang ngingetke gitu 
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lho.. aku mesti ngikutin 

kata orang tua to.. SMP 

juga masih.. terus udah 

stop..berarti fokusnya 

udah beda.. kalau 

berhubungan dengan sisi 

religi.. Sempet aku aktif 

itu waktu SMA.. Terus 

di situ aku harus 

gabung, balik lagi ke 

pemuda.. istilahe aku 

jadi anak hilang, terus 

bisa ditarik lagi.. bisa 

jadi ikut terlibat dalam 

kepanitiaan.. dulu kan 

sempet nggak punya 

pegangan.. istilahe kan 

habis.. ngeliat apa.. 

mungkin karena.. aku 

tumbuh tu.. kayak aku 

udah tumbuh sendiri 

gitu lho dek.. masih 

remaja itu aku masih 

nggondeli ibu.. Cuma 

posisinya SMA dulu kan 

sudah ada temen-temen.. 

aku nggak bolehin 

temen-temen main ke 

rumah gitu lho dek.. lha 

itu kan.. sisinya ya..  

132 Ibu 

mengajarkan 

apa untuk jadi 

pegangan? 

Pegangannya.. ibu 

nggak ngajarin secara 

spesifik gitu lho dek.. 

aku lihate kakak.. malah 

justru kakak.. trus kakak 

juga, mungkin karena 

nggak.. Ya aku juga 

herannya aku bisa 

mengalami masa SMA 

dengan mulus, nggak 

terlalu jadi anak nakal 

banget.. mungkin karena 

PKB Subjek 

merasa 

kakak 

memiliki 

peran besar 

dalam 

perkem- 

bangan 

dirinya  

Peran kakak 

besar 

++ 
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lihat kakak kali.. aku 

kan kalau sama kakakku 

yang satu ini kan cerita.. 

mungkin karena 

pengaruh kakak kali..  

133 Adakah 

harapan dari 

orang tua atau 

pegangan 

sebagai 

patokan tujuan 

hidup? 

Aku tu kalau sama ibu 

jarang konsultasi kayak 

gitu itu jarang.. Aku 

nggak pernah terlibat.. 

mungkin karena 

jaraknya sudah jauh 

kali.. itu kan sudah 

sepuh masuknya.. jadi 

yang paling banyak 

yang ngasih itu paling 

kakak.. peran kakak 

kan.. kakak 

mengarahkan.. 

sepanjang apa yang 

kamu lakukan itu sesuai, 

arahe bener.. makanya 

kan aku cerita, mbak 

aku piye? “Ya udah 

kamu masuk sini sini 

sini.” Jadi ada yang 

ngarahke.. Tapi kalau 

dari sisi rohani itu, 

tipeku tu slack off, 

cenderungnya ada rasa 

malese kalau nggak 

diingetin.. kakak yang 

ngingetin.. ayo ke 

gereja..  

PKB  Sejak subjek 

kecil, kakak 

memegang 

peran lebih 

besar 

daripada 

ibunya 

untuk 

mengarah- 

kan subjek 

melakukan 

hal yang 

benar  

Peran kakak 

besar 

++ 

134 Kalau ajaran 

Tuhan Yesus 

sendiri yang 

paling 

dijadikan 

pegangan? 

Jangan khawatir.. apa 

to.. yang Yeremia itu lho 

dek.. Jangan khawatir 

akan hari esok, kayak 

gitu-gitu..   

    

135 Kalau sekarang 

kan merasakan 

enak dan tidak 

Kalau masih sendirian.. 

haha.. mungkin karena 

nggak terbeban.. haha.. 

TAB Subjek 

merasa 

hidup single 

Tidak ada 

beban 

+++ 
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enaknya masa 

sendirian.. 

enaknya apa 

sih mbak? 

kalau sudah nikah kan 

sudah ada prioritas yang 

lain to.. suami, anak-

anak.. ada temenku yang 

bilang gini, “enak kamu 

masih single, masih bisa 

ngapa-ngapain” tapi ya 

iya sih aku ngatur waktu 

itu bisa.. kalau sudah 

nikah mesti nyesuain 

dengan suami to, kita 

sudah manut sama yang 

lain juga, istilahe kan 

kita punya kepala rumah 

tangga yang harus kita 

ikutin.. kalau masih 

single tu enaknya gitu..   

tidak ada 

beban dan 

masih bebas 

136 Nggak enaknya 

bagaimana 

mbak? 

Nggak enaknya kan 

nggak punya temen.. 

partner hiduplah kayak 

gitu.. adalah sisi mellow 

mellow gitu kan.. adalah 

sisi kayak gitu kan.. 

nggak tahu, kadang 

muncul kan, kalau mulai 

kayak gitu merindukan 

lah sisi kayak gitu.  

RUM Subjek 

merasa 

bahwa 

masih ada 

kerinduan 

yang tidak 

tercapai 

karena tidak 

punya 

partner 

hidup  

Rindu untuk 

menikah 

++++ 

137 Kriteria 

pasangan hidup 

ada nggak sih 

mbak? 

Aku sekarang 

kriterianya seiman dulu 

lah dek..  

    

138 Kalau dulu 

waktu 

menentukan 

terget itu nulis 

juga nggak 

kriteria cowok 

seperti apa? 

Aku dulu sempet 

nulisnya seiman.. nomor 

satu itu.. kan memang 

diajarene di gereja tu.. 

pak pendeta juga, kalau 

cari yang seiman.. 

Nomor satu.. nomor 2 

itu ini.. bisa saling 

mencintai.. hahaha.. isin 

dek..3-nya tu kalau 

MKP Subjek 

memiliki 

kriteria 

pasangan 

hidup yang 

diinginkan 

dan 

membuat 

list kriteria 

tersebut  

Memiliki 

kriteria 

pasangan 

+++ 
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misalnya punya 

kelebihan-kelebihan lain 

kan berarti nilai plus.. 

dulu tu.. seiman.. proses 

lho dek.. bisa berubah-

rubah.. terus ngikutin 

temen-temen kayak 

gitu.. biasalah.. 

mapannya.. kan kamu 

enak, masak kamu yang 

kerja.. habis seiman, 

saling suka, habis itu 

mapan, itu ada listnya.. 

hahaha.. isin yoo.. hih 

aku kayak matre 

banget..  

139 Kapan itu 

mbak? 

Umur 20 tahunan to 

dek.. karena pengaruh 

teman kali ya dek ya.. 

soale temenku kan bikin 

listnya kayak gitu.. 

temen kuliah.. dia itu 

kayak princess banget 

gitu lho.. dia muluk-

muluk banget.. 

    

140 Berarti nentuin 

kriteria ya 

mbak? 

Heem, karena temen-

temen kan pada suka 

kayak gitu.. kalau aku 

main ke kos temen.. 

terus habis itu aku 

sudah.. kan sebelum 

umur 25 aku sudah stop 

tu.. sebelum umur 25.. 

aku sudah 

menghilangin, sudah 

mencoret hal-hal kayak 

gitu.. dulu aku sempet 

jalan sama yang non-

kristen.. orang yang 

muslim.. jadinya yang 

seiman tu kayaknya aku 

bisa geser.. jadi nomor 

BM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengalami 

ketidak- 

sesuaian 

ekspektansi 

menikah 

umur 25 

tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum 

menikah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++ 
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satunya tu.. cinta yang 

nggak saling 

memandang.. kan aku 

sudah sempet cerita 

kenapa sih harus ada 

batasan kayak gitu.. kan 

nggak masalah kalau 

kamu cinta.. tapi aku 

nggak bisa nerapin itu.. 

mungkin karena pas 

jalan sama yang itu dek.. 

jadi aku memaksakan 

hal yang seharusnya.. 

makanya kau seneng 

banget aku bisa melepas 

ini.. kalau kamu tanya 

gini, aku bisa 

mengembalikan list ku 

yang dulu, nomor 1 

seiman.. 

141 Dulu kan 

membuat list 

perencanaan ya 

mbak? 

Menurut mbak 

N bagaimana 

kesesuaian list 

tersebut 

dengan 

keadaan 

sekarang? 

Apakah 

ekspektasi dulu 

sudah sesuai? 

Kalau aku back then, 

maksudnya aku 

posisinya aku mbalik 

SMA, aku ngelihat 

posisiku sekarang berarti 

aku merasa bersyukur 

dong.. aku bisa kerja.. 

bisa kerja sesuai dengan 

apa yang memang aku 

mau.. berarti sudah 

tercapai.. kalau lihat dari 

sisi sekarang, aku 

memang harus keluar 

dari zona nyaman 

jangan maksudnya.. 

pingin mengalami 

suasana yang berbeda.. 

apa aku mampu dengan 

masa adaptasi.. kadang 

aku tanya sama 

mbakku.. terus miss F 

gimana.. wong dia tahu 

MH  Subjek 

mensyukuri 

hidup saat 

ini karena 

masih bisa 

bekerja 

sesuai 

dengan apa 

yang subjek 

inginkan  

Mensyukuri 

hidup 

+++ 
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kondisi aku.. aku 

bersyukur ketemu bos 

yang kayak gitu 

142 Waktu kecil 

punya tokoh 

idola nggak 

mbak?  

Aku dulu suka Agnes 

Monica.. kan dulu aku 

ngeliat dia punya tujuan 

tujuan gitu.. aku suka.. 

tapi dari situ juga.. 

mungkin dia bisa 

mengalami kayak gitu 

karena ada backing 

family, bonding family 

yang kuat gitu.. aku bisa 

ngomong ini dari 

sekarang, kenapa kok 

bisa memilih sosok 

kayak gitu.. tapi 

sekarang menjadi diri 

sendiri wae sik lah..  

    

143 Gambaran 

sukses menurut 

mbak N? 

Apa ya.. aku ada 2 

versi.. jadi kalau sukses 

yang sekarang itu 

seharusnya ya punya 

family to.. menjalankan 

peran yang memang 

harus sesuai.. tapi 

karena melihat kondisi 

aku yang seperti ini ya.. 

apa yang aku lakukan  

selama itu menghasilkan 

sesuatu yang baik ya aku 

menganggap itu sukses.. 

RUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSB 

Subjek 

memiliki 

harapan 

untuk 

memiliki 

keluarga  

 

Menurut 

subjek, 

kesuksesan 

adalah 

melakukan 

sesuatu yang 

baik  

Rindu untuk 

menikah  

 

 

 

 

 

Melakukan 

sesuatu yang 

baik  

++++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

144 Makna mbak N 

dilahirkan di 

dunia ini? 

Ada satu yang aku 

masih wondering juga 

lho dek.. aku masih 

mempertanyakan lho 

dek.. sampai sekarang 

masih 

mempertanyakan.. 

proses hidup itu.. aku 

mbandingkene sama 
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yang lain gitu lho dek.. 

Tuhan kok kenapa kok 

manggil ayah? Kenapa 

kok aku ndilalahe 

menikmati mempunyai 

ayah cuma sebentar? 

Terus habis itu, 

prosesnya kayak gitu.. 

terus habis itu nggak 

punya ibu.. kenapa kok 

aku nggak dikasih.. aku 

sempet curhat sama 

kakakku.. kenapa kok 

kita nggak dilahirkan 

yang keluarga..kan kita 

lahir dari mana..  tapi 

bersyukurlah.. kita kan 

nggak merencanakan.. 

nanti ah lahir di keluarga 

yang lengkap..  tapi 

bersyukur  kita masih 

punya nafas.. 

bersyukurlah sampai 

sekarang Tuhan itu 

mbantu banget.. keadaan 

keluargaku nggak 

sampai morat maret.. 

kalau ada masalah 

apapun kakak sama aku 

masih bisa.. 

bersyukurlah Tuhan 

masih melihara kamu..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mensyukuri 

keadaan 

yang 

dialami 

sekarang 

dan 

menyadari 

bahwa 

Tuhan 

membantu 

keluarganya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensyukuri 

hidup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

145 Kegiatan apa 

yang membuat 

mbak N sadar 

bahwa mbak N 

berharga dan 

hidup mbak N 

bermakna? 

Mungkin karena ngajar 

kali.. karena aku punya 

kemampuan mengajar 

jadi, aku seneng apa 

yang aku ajarkan bikin 

anaknya jadi baik.. jadi 

kayak manen.. jadi kita 

nanem biji.. kalau biji 

itu menghasilkan 

sesuatu yang baik kan 

MSB Subjek 

merasakan 

bahwa 

dengan 

mengajar 

dia 

menghasil- 

kan sesuatu 

yang baik 

maka akan 

Menghasilkan 

sesuatu yang 

baik  

+++ 
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kita ya bersyukur kan 

dek.. tabur tuai.. terus 

kalau misalnya kok 

malah kayak gini, kan 

sedih juga to dek.. ya 

pengalaman mengajar 

itu.. aku bisa bantu 

orang lain lah..  

sangat 

bermakna 

bagi dirinya  

146 Pengalaman 

dari SD hingga 

SMA, 

pengalaman 

yang 

mengajarkan 

banyak hal dan 

bikin bermakna 

apa saja mbak?  

Kalau dari pengalaman.. 

ya nggak tahu.. dari 

kehilangan orang tua 

kali.. jadi bisa 

memahami pribadi.. 

maksudnya.. sampai 

sekarang lho.. bukan 

karena menyalahkan.. 

maksude nanti balik-

balike kok orang tua lagi 

gitu lho dek.. aku nggak 

pingin menyalahkan gitu 

lho dek.. dari situ bikin 

jadi mandiri.. kenapa 

bisa mandiri.. aku bisa 

memutuskan bisa 

mandiri dan jadi kuat 

gitu kan..  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 Kalau kegiatan 

waktu remaja 

hingga kuliah, 

kegiatan apa 

mbak yang 

bikin 

bermakna? 

Kalau masa.. SMP aku 

nggak ngaruh banget 

sih.. kuliah kali.. karena 

sudah ada kegiatan..  

    

148 Memasuki 

proses 

pencarian dan 

melewati masa 

single, apa 

makna yang 

bisa diambil? 

Pelajaran hidup 

saat ini 

Aku mbalik lagi.. 

memang belum saatnya 

kan..tapi kan aku nggak 

berhenti buat pingin 

nyari kan.. aku mikirnya 

masih ada harapan..  

 

jadi aku menjalaninya 

ya masih sama.. orang 

RUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB, 

Subjek 

masih 

memiliki 

kerinduan 

untuk 

menikah  

 

Subjek tidak 

peduli apa 

Rindu untuk 

menikah  

 

 

 

 

 

Berusaha 

bertahan,  

++++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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begitulah.. mau ngomong apapun 

ya sudah.. itu kan 

penilaian orang.. mbalik 

lagi kan bahagianya 

pribadi aku seperti apa.. 

fokusnya kan 

membahagiakan diriku..  

ya meskipun nanti 

seharusnya ada 

pasangan.. tapi karena 

belum dapetnya itu dek.. 

aku juga nggak bisa juga 

nggak bisa memenuhi.. 

kan seharusnya kan.. 

tapi karena aku belum.. 

belum bisa memenuhi 

itu ya mau gimana lagi.. 

lha mau nargetin lagi.. 

nggak deh.. aku udah 

give up.. istilahnya nanti 

kalau ketemunya nggak 

bener.. ntar kalau 

terburu-buru malah 

nikah yang nggak 

sesuai.. malah 

mengambil keputusan 

yang salah..  

PUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMT 

 

 

 

 

 

kata orang, 

yang 

penting 

dirinya 

berhak 

untuk 

bahagia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek tidak 

ingin 

menargetkan 

apapun 

berkaitan 

dengan 

pasangan 

hidup  

Pantas untuk 

bahagia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyerah 

memasang 

target 

 

 

 

 

 

++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

149 Ketika mencari 

makna hidup, 

biasanya paling 

banyak dari 

pengalaman 

yang mana 

mbak? 

Pekerjaan sih dek.. 

ketemu banyak orang 

kan.. jadi tahu tipe-tipe 

orang..  

    

150 Ada harapan 

tertentu nggak 

ke depan ini? 

Berharapnya.. aku 

nggak.. jangan 

maksudnya tu.. jangan 

pernah nyerah buat 

kamu merasa hidup 

bahagia.. peganganku 

masih itulah dek.. pantas 

buat bahagia.. jadi 

PUK Subjek 

berusaha 

tetap 

optimis dan 

pantas untuk 

bahagia dan 

dapat 

memiliki 

Pantas untuk 

bahagia   

 

 

++++ 

 



 

280 
 

 

 

menuju ke arah itupun 

ya tetep optimis aja deh 

dek.. aku sudah balik 

lagi untuk cari yang 

seiman.. inilah sebisa 

mungkin aku masih 

tetap berada di jalur 

yang benar.. ya yang 

sama-sama Kristen..  

pasangan 

yang seiman  

 

TRIANGULASI : 10 April 2016 

 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis Tema Intensitas 

1 Sebenarnya 

kalau 

kesehariannya 

mbak N sendiri 

di rumah 

orangnya 

bagaimana sih 

mbak? 

Ya biasa sih ya, paling 

kalau nggak ngerjain 

sesuatu ya dia sukanya 

baca komik.. gitu gitu.. 

kadang kalau pas.. pas.. 

dia kan kebetulan ngajar 

juga ya.. jadi kalau pas 

waktu-waktu sibuknya 

dia itu kalau bikin soal.. 

bikin soal materi-

materi.. soal buat tes 

tes..  

    

2 Terus kalau 

misalnya, 

pernah nggak 

ngajak temen 

ke sini mbak? 

Jarang sih ya.  Heem..     

3 Kalau pergi 

sama temennya 

mbak? 

Kadang sih kalau 

nganu.. haha.. 

lingkupnya kan cuma 

gereja, pekerjaan, balik 

lagi ke rumah sih..  

RKL Rutinitas 

subjek 

membuat 

subjek 

kurang 

relasinya 

Relasi kurang 

luas 

+++ 

4 Berarti jarang 

kalau misal 

mau pamit ke 

mana, ketemu 

temannya? 

Jarang sih, jarang.. dia 

lebih suka ke itu kok.. 

apa.. ke tempat 

persewaan komik gitu 

gitu sih.. lebih suka.. 
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lebih nyaman gitu kali 

ya..  

5 Kalau kegiatan 

bareng sama 

mbak M 

biasanya 

ngapain? 

Umm.. kebetulan kan 

kalau aku kerjanya kan 

pagi, N masih di rumah, 

pulang kerja dia masih 

kerja, jarang sih paling.. 

ya ketemu ketemu sudah 

pada capek gitu lihat 

TV, gitu gitu tok.. dia 

pulang kerja kan ngelesi 

juga di rumah  

    

6 Oh ada juga 

yang les di 

sini? 

Iya, heem di rumah, jadi 

ya, paling ya, ketemu 

pas malem itu aja, lihat 

TV, terus apa, sudah 

pada capek, haha  

    

7 Berarti kalau 

pergi bareng 

gitu biasanya 

ke mana? 

Oh, paling ya ke mall, 

gitu.. jalan-jalan gitu 

lah..  

    

8 Biasanya hari 

Sabtu, Minggu 

gitu? 

Iya nggak mesti sih, 

kadang kalau males ya 

di rumah aja lah.. 

ngapain gitu haha 

    

9 Kalau dari 

sifat, menurut 

mbak M, mbak 

N itu gimana 

sih orangnya? 

Sebagai kakak 

melihat 

adiknya gitu 

gimana mbak? 

Haha.. kalau dia 

orangnya, kalau di 

lingkungan baru sih ya 

dia itu agak pendiem, 

orangnya kan pendiem, 

cuma kalau sudah kenal 

gitu ya, lucu sih..   

SB Subjek 

menjadi 

orang yang 

pendiam di 

lingkungan 

baru  

Sulit 

bersosialisasi 

+++ 

10 Tapi kalau 

baru, untuk 

menyesuaikan 

diri gitu? 

Huum, rada sulit dia 

untuk lingkungan 

lingkungan baru.. tapi 

kalau sudah ketemu, 

sudah ngobrol, sudah 

nganu, ya nggak nganu 

sih, baru ketauan 

SB Subjek 

cukup sulit 

untuk 

bersosialisa- 

si dengan 

lingkungan 

baru 

Sulit 

bersosialisasi 

+++ 
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sifatnya.. haha.. tapi 

untuk yang baru baru 

gitu penyesuaiannya 

yang rada nganu, 

mungkin kan karna 

lingkungan kerjanya 

juga dia nggak banyak 

berinteraksi dengan 

banyak orang kan? 

kebanyakan murid.. tapi 

kan kalau di luar jarang.. 

paling ya gereja, itu aja 

sih, jadi kan pengaruh 

juga dari lingkungan..  

   

11 Kalau ke 

gerejanya 

mbak M 

pernah nggak 

untuk ikut 

kegiatannya? 

Jarang sih.. kadang.. ho 

oh.. kan temen-temenku 

beda sih ya..  

    

12 Berarti kalau 

temennya 

mbak M 

memang mbak 

N nggak kenal 

gitu mbak? 

Ya banyak yang kenal, 

cuma paling sekedar say 

hello atau ngobrol 

sebentar, nggak sampe 

nganu banget sih, tapi 

tahu..  

    

13 Berarti sebatas 

tahu gitu ya, 

nggak sampe 

ikut kegiatan di 

sana? 

Jarang sih jarang, 

anaknya lebih, apa .. apa 

ya.. kalau pas sibuk 

sibuk dia capek gitu kan, 

mending buat istirahat di 

rumah atau, ya itu baca 

komik online..  

    

14 Kalau sharing 

gitu sering 

nggak sama 

mbak M? 

Oh jarang sih jarang, dia 

lebih sukanya, kadang-

kadang hal tertentu aja.. 

nggak semua 

diceritakan.. paling 

masalah kerja, masalah 

apa..  
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15 Berarti kalau 

sharing tentang 

hal-hal seperti 

pasangan hidup 

atau tentang 

cowok gitu? 

Jarang sih jarang, ho oh,      

16 Tapi pernah 

ya? 

Pertimbangan 

gitu? 

Ya pernah sih, tapi.. ya 

paling sekedar kenal, ini 

masih gini gini, cuma 

nggak sampe, umm, 

mendetail sih nggak..  

    

17 Kalau mbak M 

melihat dari 

kecil, apakah 

mbak N itu 

orangnya sama 

seperti yang 

sekarang atau 

ada perubahan? 

Misalnya, 

apakah ya dari 

dulu pendiem? 

Memang dia seperti itu 

sih ya dari, tapi waktu 

kecil ya nggak sih ya, 

cuman mungkin dari 

lingkungannya juga sih, 

kan orang-orang tertentu 

aja yang dia kenal  

RKL Subjek 

hanya 

mengenal 

orang-orang 

tertentu saja  

Relasi kurang 

luas  

+++ 

18 Dari dulu 

sudah tinggal 

di sini ya 

mbak? 

Iya di sini.. emang jarak 

usianya juga kan beda 

sama aku, kan jauh ya 

sekitar 7 tahunan, jadi 

banyak hal yang beda 

gitu kan..  

    

19 Kalau dulu 

SMP atau 

SMA sering 

ngajak temen 

ke rumah? 

Dia lebih suka main ke 

tempat temene sih, soale 

kan dia anak kecil, 

mungkin kan lebih, 

daripada di rumah terus 

kan mending keluar ke 

mana, sama temen-

temene.. 

    

20 Tapi tetep 

main sama 

temen-temen 

gitu kan?  

Biasa lah seperti 

kehidupan sehari-hari, 

anak-anak sekolah gitu 

kan..  

    

21 Tapi kalau Ada beberapa sih..      
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misalnya 

pernah cerita 

nggak tentang 

cowok, 

dikenalin ke 

sini pernah 

mbak? 

22 Tapi memang 

akhirnya belum 

cocok ya? 

Heem.. hahaha     

23 Kalau sharing 

mendalam, 

atau terbuka 

satu sama lain 

gitu? 

Nggak sih ya, kan 

karena sekedar temen 

sih ya bukan untuk jadi 

pasangan, itu nggak 

masalah sih, kecuali 

kalau sudah serius, lain 

lagi kan? 

    

24 Kalau sebagai 

seorang kakak, 

bagaimana 

mbak M 

mengarahkan 

adiknya soal 

pasangan? 

Ya selama dia masih 

baik sih nggak masalah 

ya, dia nggak pernah 

neko-neko sih anaknya, 

jarang, jarang banget, 

dia sudah ngerti sih..  

    

25 Kalau sama 

saudara-

saudara 

berinteraksinya 

pendiemkah? 

Nggak, dia nggak kok, 

kan beda kan kalau sama 

saudara-saudara, lebih 

nyaman sih..  

    

26 Terus ada 

nggak harapan 

dari mbak M 

untuk mbak N? 

Ya, apa ya, hahaha, 

malah kepikiran, ya 

harapannya sih ya 

semakin anu aja sih, apa, 

emm, apa namane, aku 

bingung, baik semua 

lah.. Ya baik sih dalam 

segala hal, terus punya 

lingkungan ya baik sih, 

banyak interaksi, di 

gereja juga, kan dia 

selama ini kalau ke 

RKL Subjek tidak 

memiliki 

teman di 

gereja 

Relasi kurang 

luas  

+++ 
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gereja kayaknya nggak 

punya temen gitu..  

27 Kalau menurut 

pengamatan 

mbak M, mbak 

N itu di rumah 

sering terlihat 

ceria atau 

sebaliknya? 

Ya banyak ceria sih ya, 

Cuma hal-hal tertentu 

kadang orang kerja kan 

ada di titik jenuh juga 

kan ya, materi, pas tes, 

pas apa, dituntut banyak 

kerjaan yang kadang.. 

haha.. kalau itu sudah, 

ya sudah nggak masalah 

sih..  

    

28 Kalau ada 

ngerasa 

tertekan atau 

diem gitu, 

langsung 

sharing atau 

bagaimana? 

Ndak sih, selama paling 

beban kerja aja, itu kan 

nggak setiap hari, kalau  

tes kan per semester gitu 

kan, kalau sudah tes kan 

sudah biasa lagi..  

    

29 Kalau sahabat 

deket yang 

sering diajak 

ke sini ada 

nggak? 

Nggak sih.. dulu waktu 

kuliah kuliah, SMA itu 

ada, Cuma kan sekarang 

sudah pada sibuk kan 

mungkin.. 

    

30 Ini kan ada 

peristiwa , 

ditinggal orang 

tua, salah 

satunya, 

bagaimana 

bentuk 

dukungan 

seorang kakak? 

Ya kita saling 

mendukung sih ya, 

semenjak orang tua 

meninggal itu kan, 

untungnya waktu kita 

masih kecil kecil kan 

orang tua mendidik kita 

secara mandiri, jadi 

nggak bergantung 

dengan orang lain, 

dimana kita bisa mandiri 

dalam segala hal, jadi 

ketika orang tua sudah   

nggak ada kita tetep 

survive gitu, nggak 

masalah sih, kan ada 

kakak yang pertama 

yang menguatkan..  

SM Subjek 

dengan 

kakaknya 

saling 

mendukung 

satu sama 

lain  

Saling 

mendukung 

dengan kakak 

+++ 
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Lampiran 1.3. Verbatim Subjek 3 

VERBATIM SUBJEK 3 

WAWANCARA I : 6 Maret 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Saya ingin 

mengenal 

Mbak N lebih 

jauh, ya 

sebagai jomblo 

juga boleh, 

hehe, tapi 

sebelum itu 

saya pingin 

tahu tentang 

mbak N dari 

masa kecil 

sekitar TK, SD 

atau sebelum 

TK, keluarga 

bagaimana, 

hubungan 

dengan ibu 

bapak 

bagaimana? 

Dari SD itu.. ya.. aku 

sudah ditinggal 

bapakku.. punya istri 

lagi SD itu.. kan 

bapakku dulu kan di 

Jakarta ya.. kok nggak 

balik balik Semarang 

gitu..  

OTH Ayah subjek 

meninggal- 

kan subjek 

dan ibunya 

untuk 

menikah 

dengan 

wanita lain 

Hubungan 

orang tua 

tidak 

harmonis  

++ 

2 SD kelas 

berapa mbak? 

SD ne.. Ya menginjak 

kelas 2 SD.. 

    

3 Berarti TK 

masih ada 

bapak? 

Masih ada.. tapi kan ya 

itu.. nggak sepenuhnya 

lah.. aku ki.. njupuk 

rapot yo.. bapakku orak 

nganu.. gitu.. wis biasa.. 

ket cilik nggak ada 

perhatian sama 

anaknya.. ke mana mana 

ke pasar yo karo ibu.. ke 

mana mana karo ibu.. 

bapakku kan profesine 

kan sopir ya.. dulune 

sopir Banyumanik ki lo.. 

dari pagi sampe malem 

KKB Subjek 

merasa 

bahwa 

ayahnya 

tidak pernah 

memberikan 

perhatian 

dari subjek 

kecil  

Kurang kasih 

sayang bapak   

++ 
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gitu terus.. jadi kan aku 

jarang diurus..  

4 Nggak pernah 

ngajak jalan-

jalan ya 

walaupun jadi 

sopir? 

Yo.. jaman kui paling 

nek ngajak lunga ning 

Wonosobo kan 

ndesone.. bapakku 

Wonosobo.. paling kan 

dalam rangka opo.. 

sedelok..  

    

5 Nek 

hubungane ibu 

sama bapak 

waktu Mbak N 

kecil? 

Ya biasa biasa aja.. 

melayani suami.. kalau 

pulang dimasakin.. 

dianu dilayani lah..tugas 

istri gitu.. tapi nek 

permasalahan mereka 

berdua aku nggak 

mudeng.. tau tau lunga 

wae.. punya istri lagi.. 

OTH Ayah subjek 

pergi 

meninggal- 

kan keluarga 

dan 

mempunyai 

istri lagi  

Hubungan 

orang tua 

tidak 

harmonis  

++ 

6 Waktu kecil itu 

sudah tahu 

kalau bapak 

punya istri 

lagi?  

Yaa.. wis gedhi to aku.. 

wis menginjak.. yo umur 

wis SD wis umur 10 

tahunan.. aku kan 

merantau.. merantau 

ning lampung kui to.. 

kelas 3 SD itu umur 

berapa.. 9 tahunan ya? 

Ibu kok..kok ora ngajak 

bapak.. kok mung ibu 

tok.. begitu di sana aku 

yo sekolah, dibiayai.. 

tapi kan ikut orang.. ikut 

adhike ibuku.. ikut 

orang kayak ikut orang 

lah.. ibuku ya jadi 

pembantu juga di sana..  

OTH  Subjek 

mengetahui 

ayahnya 

meninggal-

kan ibunya 

pada umur 

10 tahun 

ketika pergi 

merantau 

Hubungan 

orang tua 

tidak 

harmonis  

++ 

7 Berarti di 

Lampung ibu 

nenangke diri? 

Iya.. di sana juga nggak 

cocok 

    

8 Lingkungane 

atau? 

Engga sih.. kerjanane 

biasane pindah-pindah..  

    

9 Balik Balik Semarang itu aku     
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Semarang 

kapan mbak? 

lulus SD.. terus ya itu.. 

sekolah.. 

10 SMP nya 

mana? 

10 November.. Klipang.. 

deket rumah sakit 

Klipang.. arah Ketileng.. 

hampir mendekati 

rumah sakit 

    

11 SMAnya di 

mana? 

SMAku ning nggone 

Sudirman.. Sudirman tu 

Jangli sing arah.. SMA 

Sint Louis.. SMA, SMK 

Muhammadiyah, lurus 

lagi.. nek diluruske ning 

nggone golf, lha kui 

didepane, jalane kan 

nanjak kan itu.. mengko 

mlebu perumahan sing 

elit-elit nek aku ning 

nggone WB kui to, sing 

water water.. water 

blaster nek olah raga 

rono.. jadi nek SMA, 

ayo jalan-jalan.. ning 

kawasan perumahan kui 

dalane munggah 

mudhun, munggah 

mudhun, terus mengko 

tembus jalan tol.. 

maksude ketok.. 

maksude perumahane 

luas banget.. yo neng 

kana ki aku mbiyen 

sekolah isine wong 

lanang tok.. dadi aku wis 

minder sik.. tapi 

sebenere aku nggak mau 

sekolah.. trus dikon 

omku sekolah.. wis 

sekolah.. sekolaho sik 

ben isa kerja.. kowe 

tamat SMP ora ana sing 

nrimo kowe.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

sempat 

merasa 

minder pada 

saat sekolah 

karena 

sebagian 

besar siswa 

adalah laki-

laki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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disekolahke omku.. 

SMP sampe SMA.. lha 

SMPnya tu kan aku wis.. 

ibuku di sini.. malah 

hurung rene sampeyan.. 

hurung ana ruangan 

rene..  

12 Dari dulu 

memang 

muslim ya 

mbak? Kan 

kita podo2 

wong jowo.. 

wong jowo ki 

ajarane akeh.. 

kepercayaane 

akeh.. mbak N 

percaya nggak? 

Nek aku sih percaya.. 

ya.. muslim mbek jowo 

ki saling berkatian erat.. 

yo misale yo.. apa ya.. 

yo nggak tahu.. nek 

pokoke dalam istilah 

jawa banyak sih agama 

Islam.. di rumahe juga 

ada keris..   

    

13 Aku ki tau 

krungu mbak, 

kan ada sing 

sudah pacaran, 

katane nek di 

muslim itu 

lebih baik 

nikah muda.. 

sajane piye to 

mbak? 

Iki nyrempet-nyrempet 

agama ya.. nek di Islam 

itu orang yang sudah 

cukup umur, sudah 

mapan dibolehkan 

menikah berapa pun 

usiane.. sing penting 

jangan sebelum balek, 

maksude sebelum mens 

kok wis menikah. 

Kudune ya melewati 

balek.. sudah dewasa.. 

ya SD 12, 13.. daripada 

menuju ke maksiat.. kan 

Islam menganjurkan 

lebih baik nikah 

daripada menuju ke 

maksiat, maksude apa 

nanti bergaul dengan 

orang yang nggak 

bener.. itu diarahkan 

agama gitu lho.. caranya 

mengarahkan gitu lho.. 

lebih baik menikah 
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kalau memang sudah 

cukup harta, sudah 

cukup perkerjaane, 

kemapanan..  

14 Cewek cowok 

hidup sendiri-

sendiri itu apa 

ya mbak 

istilahnya? 

Ta‟aruf? Ta‟aruf itu 

tetep komunikasi, cuma, 

dalam Islam sebenere 

pegangan nggak boleh, 

haram, ciuman haram..  

    

15 Kadang saya 

nggak mudeng 

kalau aturan 

Islam.. hehe  

Ya mestikan penting, 

kalau orang mau 

pendekatan harus tahu 

sifatnya, jadi kan, ya aku 

sih orangnya nggak 

milih-milih harus dapet 

orang yang soleh, yang 

pinter ngaji, pinter 

sembayang, kalau 

orang-orang kayak gitu 

kan njaga pandangan 

banget.. kalaupun 

berdekatan dengan 

cewek itu 

(memeragakan) 

KTM Subjek 

memiliki 

kriteria yang 

tidak muluk-

muluk  

Kriteria tidak 

muluk-muluk 

++ 

16 Kalau mbak N 

bibit bebet 

bobot 

dipertimbang-

kan? 

Kalau bibit bebet bobot 

itu kaitannya dengan 

jodoh, dia pingin yang 

berbibit, berbebet opo 

berbobot. Deknen pingin 

sing berbibit, berbebet, 

dan berbobot. Kalau aku 

sih nggak milih milih 

yang bibit bebet bobot 

ya.. pengalaman sing tak 

alami ki malah wong 

sing ora duwe-duwe.. 

bener.. orang yang 

nggak punya.. ya 

alhamdu.. apa.. ya 

seneng wae.. takute 

kalau aku dapet orang 

sing kaya malah 

 

 

 

 

 

 

 

KTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek tidak 

terlalu 

memandang 

bibit bebet 

bobot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria tidak 

muluk-muluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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gimana.. malah di sio-

sio ngono.. nek sing 

dapet sing podho podho 

kan bisa kerja bareng.. 

gotong royong.. mengko 

nek misal ana rezeki ya 

gawe omah..  

tapi ibuku tu bilang.. 

kerjo.. nggolek pacar 

sing nggenah.. sing 

kerjaane tenanan.. 

ngono.. bener-bener 

kerja ngono lho.. kan 

aku sampe orang 

nganggur ya tak 

pacarin.. aku kasian.. dia 

nggak mau kerja atau 

gimana.. sampe 

sekarang pun.. putus 

akhirnya.. malah diambil 

orang lain..  Mboh ki.. 

Permasalahanku ki 

sajane banyak banget.. 

dari cowok, dari pabrik.. 

dadi ki berpengaruh 

karo tubuhku..   

 

 

 

KTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSI 

 

 

Subjek ingin 

pasangan 

yang bisa 

diajak kerja 

bareng, 

penganggu- 

ran tidak 

masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengaku 

bahwa 

permasala- 

han yang 

dialami 

berpengaruh 

ke tubuh  

 

 

Kriteria tidak 

muluk-muluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikosomatis  

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

17 Hubungan 

sama saudara 

paling deket itu 

sama siapa? 

Sama Om.. dari ibu.. 

dari adiknya ibu..  

    

18 Yang di rumah 

itu siapa saja 

mbak? 

Mbah, Omku yang 

namanya Amat, ibu, 

sama aku..  

    

19 Om nggak 

berkeluarga ya 

Bu?  

Nggak, nggak mau 

berkeluarga.. ya wis 

kaya pak Jojo itu.. patah 

hati.. pinginnya ya 

seneng-seneng sendiri 

aja..  
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20 Jaman mbiyen, 

jaman cilik, SD 

itu seneng 

pergi sama ibu 

nggak mbak? 

Nggak.. aku nek lunga 

lunga seneng sendiri..  

TS Subjek 

sudah 

terbiasa 

mengerjakan 

sesuatu 

sendiri  

Terbiasa 

sendiri    

++ 

21 Kalau keluarga 

dari jauh 

pernah dateng 

ke rumah 

nggak mbak 

waktu bulan 

ramadhan? Pas 

itu katanya 

mak Yah ada 

keluarga yang 

sering dateng 

ya?  

Ya nggak tahu.. mereka 

komunikasi sik to.. 

komunikasi.. biasane 

omku sing sering 

dateng..  

    

22 Di mana to 

mbak omnya? 

Surabaya tu to.. Kadang 

kalau ada acara sana.. ya 

nggak mesti sih, wong 

ibuku ke Surabaya itu 

nggak mesti.. kalau 

acara besar.. kalau ada 

yang nikah kayak 

kemarin itu.. kalau 

nggak ya nggak..  

    

23 SMP, SMA ya 

perginya 

sendiri? 

Ke pasar Johar sendiri..  TS Subjek 

senang 

pergi-pergi 

sendiri  

Terbiasa 

sendiri   

++ 

24 Kalau sama 

saudara-

saudara, ya 

sama Om, 

pernah piknik 

bareng gitu 

nggak? 

Nggak.. nggak.. piknik 

ki orak tahu.. aku ki 

jarang piknik wis.. isine 

ki neng omah, nek 

minggu nek ngomah, 

nduwe pacar ya ora tau 

diurusi.. dadi ki.. ada 

nggak ada pacar tu aku 

bisa sendiri..  

TS,  

TDP 

Subjek 

menganggap 

punya pacar 

atau tidak 

punya pacar 

sama saja 

karena tidak 

pernah 

diurusi oleh 

pacar 

Terbiasa 

sendiri,  

Tidak diurusi 

pacar  

++ 

 

+++ 
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25 Kalau lebaran 

kumpul di 

mana? 

Lebaran.. lebaran ke sini 

mereka.. silaturahmi.. 

kalau muter ya pas hari 

H nya.. muter kampung 

biasa.. sodara deket ok 

sini, tandang, durian, 

tapi jauh-jauh ya ada.. 

kalau arisan keluarga ya 

ada.. di Gajah.. 

    

26 Kalau sama 

bapak masih 

sering 

komunikasi?  

Nggak.. sudah nggak 

ada komunikasi..  

    

27 Pernah ke 

rumah nggak 

mbak?  

Ya pernah.. ya itu 

kesini.. bawa anaknya.. 

siapa sih yang nggak 

sakit.. ke sini mbawa 

anaknya.. tapi aku ya 

berusaha diladeni..  

SHA Subjek 

merasa sakit 

hati pada 

ayahnya 

karena 

membawa 

anak dari 

istri lainnya 

ke rumah 

Sakit hati 

pada ayah  

++ 

28 Kalau ke 

rumah 

ngapain? 

Ya biasa.. ya memang 

bapakku juga ndableg 

wae masih sering ngono 

bawa anake..  

SHA  Subjek 

menganggap 

ayahnya 

tidak tahu 

malu karena 

masih berani 

membawa 

anaknya dari 

istri lain ke 

rumah  

Sakit hati 

pada ayah 

++ 

29 Anaknya 

berapa? 

Dua laki-laki.. sudah 

besar semua.. sudah 

SMA, sudah kerja.. yang 

satu SMA, yang satu 

kerja 

    

30 Terus ngapain? Kalau ke sini ya nginep 

di sini..  

    

31 Masih sering 

ke sini sampai 

Enggak.. semenjak apa.. 

sekarang sudah nggak 
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sekarang? lagi..  

32 Terakhir kapan 

ke sini mbak? 

Yo wis ana.. 2 tahunan 

lah..  

    

33 Sekarang di 

mana? 

Jakarta.. sama istrinya.. 

di sana pun yo bapakku 

hidupe sengsara di 

Jakarta sana..  

    

34 Di Jakarta 

mana mbak? 

Jakarta Selatan..      

35 Kalau sama 

istrinya pernah 

ketemu? 

Pernah.. ya cuma tahu 

lihat fisike ya sama 

kayak ibu.. kecil..  

    

36 Berarti sama 

bapak sudah 

nggak 

komunikasi 

ya? 

Nggak.. tapi ya nanti 

kalau nikah tetep tak 

panggil, soalnya kan 

waliku.. nggak ada kan 

mantan bapak.. ya 

sebejat-bejatpun 

bapakku..  

    

37 Berarti 

sekarang bapak 

kerjanya apa 

mbak? 

Kerjanya itu yang.. 

nggak tahu nggak jelas.. 

kadang mbenerin ban.. 

ban ban lah.. ngurusi 

ban ban bocor, ban-ban 

gembes, tambal ban..  

    

38 Berarti waktu 

mbak N SMP, 

SMA, bapak 

juga masih 

sering ke sini? 

Ya itu.. ke sini nggak 

bawa nafkah.. nggak 

ngasi apa-apa ke ibu.. 

semua ditanggung sama 

Om.. ke sini ya.. digawe 

ndableg.. ke sini ya 

nggak bawa apa-apa..  

SHA Subjek 

merasa sakit 

hati karena 

bapaknya 

tidak pernah 

membawa 

nafkah ke 

rumah untuk 

membantu 

ibu 

Sakit hati 

pada ayah 

++ 

39 Terus ke sini 

ngapain mbak? 

Ya bertamu, makan 

tidur, makan tidur. Terus 

pulang, pamit.. 

    

40 Tetep mau 

ngobrol tapi? 

Ya ngomong-ngomong.. 

biasa..  

    

41 Berarti mau He em, tapi ya sudah     
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nerima gitu 

mbak? 

kayak orang lain.. 

komunikasine jarang.. 

malah tak tinggal lunga.. 

haha  

42 Mbak N punya 

temen deket? 

Kebanyaken temenku 

kan nek sudah nikah 

yawis bar.. punya 

sahabat ya gitu tu, 

rakeeeet banget.. 

Mbiyen sekolah ngono.. 

bareng.. tapi ni kalau 

sudah nikah sudah lupa.. 

sudah meninggalkan 

aku, karena aku dewe 

sing rung nikah.. haha 

biasanya gitu.. ditelpon 

sudah nggak aktif.. kita 

sudah pencar semua.. 

aku mbiyen grup grupan 

nek SMP, nek lunga ya 

cah lima, makan es krim 

bareng..  

KTD Subjek 

kehilangan 

teman dekat 

karena 

teman-

temannya 

sudah 

menikah dan 

subjek 

menganggap 

teman-

teman 

melupakan-

nya 

Kehilangan 

teman dekat  

++ 

43 Nek SD 

gimana mbak? 

Nek SD, semua sama.. 

nggak ada grup-grupan..  

    

44 Kalau tetangga 

waktu cilik?  

Oh, nek tetangga itu ada, 

yang deket banget.. 

itupun sudah menikah 

ya nggak tahu ke 

rumah.. padal ketemu 

pas sholat tok..     

KTD  Subjek 

merasa 

kehilangan 

tetangga 

yang dulu 

menjadi 

teman 

dekatnya, 

karena 

temannya 

sudah 

menikah    

Kehilangan 

teman dekat  

++ 

45 Padahal waktu 

dari kecil ya 

mbak? Satu 

angkatan 

mbak? 

Ket bayi waktu di 

kampung.. heem, satu 

angkatan.. dah nikah ya 

wis bar.. dia sudah 

ngurusi keluargane, nek 

ke sini ya sebentar.. 

KTD Subjek dan 

tetangganya 

sudah jarang 

bertemu 

teman 

dekatnya 

Kehilangan 

teman dekat  

++ 
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kerjone nganu sih ning 

rumah sakti Sultan 

Agung, dadi balike 

mbengi mbengi, dadi ki..  

karena 

temannya 

sudah 

memiliki 

keluarga  

46 Perawat?  Pramusaji.. sing 

mbawake makanan buat 

pasien.. kerjane kan 

shift.. kalau minggu pun 

di rumah sakit kan 

kerja.. kalau libur pun ya 

beda hari..  

    

37 Sekarang kalau 

cerita cerita 

sama siapa 

mbak?  

Nek aku crito-crito ya 

mungkin crito-crito karo 

temen kerja tok.. 

masalah kerjaan..   

    

38 Nek sama 

temen kerja 

kumpule 

biasane piye 

mbak? 

Ya kumpule ya wis.. 

ngobrol.. ya mesti ada 

yang saling rak seneng.. 

cah iki ngene.. saling 

gosip gosip ngoten.. 

haha.. masalahku nanti 

ditimpal timpalke trus 

nggolek-nggolek rai 

koreane.. cari perhatian 

sama bosnya.. seolah-

olah kita yang salah 

padal orang lain.. pabrik 

mesti ngono..  

    

39 Kan mbak N 

bagian di 

pabrik kan 

pindah pindah, 

nek nggolek 

kanca ya mesti 

anyar meneh 

ya? Enak ora 

mbak?  

Nek aku podo kabeh, 

kabeh ora ana sing tak 

curhati, ora ana sing tak 

ceritani.. yo cuma 

kancaku siji tok kui 

kancaku senengane 

“mbak nggone market ki 

yo ora enak..” nek aku 

salah nggambar, salah 

nganu aku disalahke.. 

kan aku bagian ngecek.. 

ya begitu juga.. nggonku 

yo ora enak.. aku nek 

ST Subjek tidak 

mudah 

untuk 

bercerita 

dengan 

orang lain 

tentang 

permasala- 

han dirinya  

Sifat tertutup ++ 
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aku salah setumpuk nek 

ngerti korea ne.. hhh.. 

diamuki.. sampe idune 

muncrat muncrat wis.. 

ya gitu.. critane soal 

kerjaan..  

40 Lha nek nangis 

soal pekerjaan 

apa ana 

permasalahan 

sing lain itu 

dipendem 

dewe mbak?  

Heem.. ya meh crita 

mbek sapa.. aku mbek.. 

kancaku kui sing 

sahabatku itu juga kalau 

aku cerita ya nanti cerita 

sama bojone, adhine, 

kakange, ibue, kabeh.. 

waduh.. ya mending aku  

diem aja.. aku wis ngerti 

sifate, dimana-mana 

sahabatku itu ya nggak 

ada sing.. ya ngono.. 

kadang ya aku dulu 

jamane SMP, SMA, 

nulis diary diary.. nek 

entuk pengalaman baru 

di sekolahan.. nek entuk 

kesenangan.. mesti yo 

mbiyen senenge nulis-

nulis.. tapi saiki aku ora 

tau nulis nulis.. balik 

kerja yo pikiran.. 

pingine kepala 

diselehke.. tapi tetep 

wae kepikiran gawean.. 

kaya aku kan, sewing, 

sweing ki nek salah bisa 

dipermak, didedel.. lha 

kalo cutting saabrek 

ngene.. salah.. fatal.. 

guwak sampah.. korea 

ne mbek muncrat-

muncrat sik.. ngamuk.. 

“kenapa gambar 

salah?kenapa tidak 

checking? Mata di 

ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek tidak 

senang 

mencerita- 

kan 

pengalaman 

pada 

temannya 

karena takut 

dibocorkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat tertutup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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mana?” ya mbodoh-

mbodohi.. ngono lah 

pokoke.. yo.. kepala 

ganti kepala ganti.. kan 

bahasa korea kana.. wis 

kasar.. tapi kan dewe 

orang ngerti.. hachiong 

chong.. bahasa 

Indonesiane kata-kata 

binatang lah.. jadi 

dinggape wong 

Indonesia goblok-

goblok..  nek krungu.. 

ngamuk-ngamuk.. nek 

orang sewing krungu 

kabeh nek pas diseneni.. 

koyok wingi aku 

nganggo batik, biasane 

nek dina jumat aku 

nganggo batik.. aku ki 

lali saking kebak 

masalah.. nah 

pengalaman sing sudah, 

seragame diselehi.. tapi 

malah aku kon balik.. hi, 

aku wis niat kerja, 

malah kon balik.. lha itu, 

jomblo ki rasane piye 

ya.. balik dewe ora ana 

sing methuk.. jadi 

mlaku, nggolek 

tebengan..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

hidup belum 

menikah 

tidak enak 

karena tidak 

ada yang 

dimintai 

pertolongan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada 

tempat 

bersandar     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

41 Nggolek 

tebengane 

biasane piye? 

Ya ngawe ngawe orang.. 

mas nunut, mbak nunut..  

    

42 Ora wedi 

mbak? 

Sing dinunuti wong 

wedok wae.. aja wong 

lanang.. container lewat, 

truk lewat, semua lewat, 

kan kawasan, tapi kan 

durung jalan raya.. dadi 
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kawasan ora ana 

angkot.. dadi nggolek 

tebengan saka kawasan.. 

nek mangkat telat 

ketinggalan bis, nggolek 

ojek saka ayam suharti 

ki to..  

43 Abot ya mbak..  Tapi aku sering ok nek 

ketinggalan bis.. nunut 

sing kendaraan roda tiga 

tapi mburine kotak 

cilik.. kan mbawa aqua 

galon.. Pak Pak.. 

nebeng.. aku ning 

nggone kumpulan aqua 

kui.. haha..  

    

44 Biasane kan 

yang dinunuti 

orang yang 

kenal ya 

mbak? Ini 

nggak wedi ya 

mbak? 

Ya.. harus diberani-

beraniin.. yawis gitu to 

susahe nggak punya 

motor.. banyak 

kebutuhan.. mau beli 

motor maju mundur 

maju mundur.. terus ibu 

wedi.. wis cilik.. 

mengko nek ana 

container lewat malah 

oleng aku.. tapi nek 

ibuku tak kon neng 

omah.. ora ana sing 

piye.. nek numpak 

transport lek Amat, ya 

mbayari lek Amat 

bensin..  

    

45 Lek Amat 

kerja apa? 

Rokok gulung.. ya gitu.. 

Aku ki ket mbiyen 

luntang luntung dewe.. 

ke mana-mana dewe.. 

ning pasar yo dewe.. nek 

duwe kenalan misale.. 

aku pernah duwe 

kenalan orang 

Purwodadi.. ngono yo 
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ora tau ning nggonku.. 

seminggu pisan ora tau.. 

sebulan dua bulan yo 

durung tau, dadi aku 

duwe pacar wong adoh 

adoh ora tau diurus.. 

Purwodadi..  

46 Oalah mbak..  Aku sampe diece-ece 

kancaku kok ora duwe 

motor.. Kancaku ki lho.. 

anyar-anyar podo tuku 

montor.. padal 

pekerjaane hurung 

tetap.. berani kredit.. aku 

nggak berani kredit.. 

nggak.. aku nggak 

pingin apa-apa ok.. 

pingin ne tu.. sekarang 

cita-citane pingin 

menikah.. jadi ben ibuku 

berenti aja.. kan wis 

sepuh kan ibuku.. 

kasihan..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM, 

 

TMI 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek ingin  

cepat 

menikah 

sehingga 

ibunya tidak 

perlu 

bekerja 

keras lagi  

 

 

 

 

 

 

 

Ingin 

menikah,  

Tidak ingin 

membebani 

ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

+++ 

 

 

 

 

47 Umur ibu 

berapa? 

Umure.. sekitar 60an.. 

kayaknya undha undhi 

sama ibu e sampeyan.. 

Kacek 2 bulan apa 

berapa gitu lho..  

    

48 Mulai pacaran 

kapan to 

mbak? 

Nek aku pacaran kui.. 

SMA pun cuma kenal-

kenal biasa..  

    

49 SD atau SMP 

sudah belum? 

Nggak.. aku SD susah 

ok.. susah banget aku 

SD.. merantau..  

    

50 Susahe 

merantau apa 

mbak? 

Susahe.. jauh dari 

saudara kan? Terus 

sekolahpun jalan kaki..  

    

51 Kan mbak N 

pindahan? 

Enak nggak 

temen-

Mereka biasa-biasa aja.. 

mesti kan ditakok-

takoki.. dari mana? Dari 

Semarang.. gitu.. 
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temennya 

waktu itu? 

52 Abotnya di 

sana apa lagi 

mbak? 

Abotnya tu juga 

pelajaran bahasa juga.. 

kalau di sini kan Ha Na 

Ca Ra Ka.. di sana 

beda.. hurufnya juga 

beda. Cuma bahasa 

daerahnya yang susah.. 

di sana banyak orang 

merantau 

    

53 Di Lampung 

sama di sini 

enak di mana 

mbak? 

Ya enak di sini lah.. di 

sini saudara banyak.. Di 

sana saudara satu tok.. 

Pengalamane ya numpak 

kapal.. numpak 

kapalpun ya desek 

desekan..  

    

54 Kembali lagi 

mbak, tadi 

pacaran berarti 

mulai SMA? 

SMA.. SMA pun paling 

yo sekedar kenal-kenal 

biasa.. cuma ora tahu 

dolan rumahku, akupun 

ya ora tahu dolan ke 

rumahe, maksude ki 

kenal kenale ya biasa 

ning nggone sekolah..  

    

55 Oh satu 

sekolah mbak? 

Cuma yo lingguh 

mbahas PR, mbahas apa 

ngana ki.. terus lunga 

metu, mengko balik yo 

dewe dewe.. haha  

    

56 Berapa kali 

pacaran mbak? 

SMA ya sekali itu.. 

Terus nek kerja ki yo 

sudah pernah beberapa 

kali..  

    

57 Biasanya 

kenap mbak 

nggak 

cocoknya? 

Ya nggak cocoke yo.. ya 

percuma diteruske, 

wong aku nggak 

diurusi.. pacaran.. duwe 

pacar ora duwe pacar 

ora tau diurusi.. sekedar 

TDP 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa tidak 

pernah 

diperhatikan 

dan tidak 

diurusi oleh 

Tidak 

diperhatikan 

dan diurusi 

pacar 

 

 

+++ 
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perhatian aja nggak.. ke 

sini aja nggak.. bahkan 

yo aku pernah duwe 

pacar satu kawasan, itu 

pun dia punya montor, 

aku berangkat sendiri 

pulang sendiri.. aku 

numpak bis ya numpak 

bis dewe.. jadi tu nggak 

piye yo.. ora nggenah 

lah ceritane.. yo.. 

rumahe kan Kapling.. 

misale Ning ayo bareng 

mbe aku, ngomonge kan 

pacarku.. mengko nek 

balik tak pethuk ya.. 

nggak.. dia pulang 

sendiri, balik sendiri.. 

aku pun numpak bis ya 

numpak bis sendiri.. jadi 

nggak pernah 

diperhatiin..  

jadi ya pacaran ki selalu 

tidak ada yang 

menyenangkan.. jadi ki 

mendingan yo ora usah 

duwe pacar.. ngono lho, 

maksude aku pikire 

ngono wae.. ya wis 

memang dudu saate lah.. 

mungkin nek aku duwe 

bojo, sekali memang 

jodoku ya muga-muga 

mending langsung nikah 

ngono lho, nggak usah 

pacaran.. daripada punya 

pacar nggak diperhatiin..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pacarnya 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

mending 

tidak usah 

punya pacar 

daripada 

tidak 

diperhatikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak pernah 

bahagia 

berpacaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

58 Biasanya kalau 

memulai 

hubungan 

bagaimana 

mbak?  

Nek memulai hubungan 

yo.. nggak.. bahkan nek 

deknen dolan neng 

omahkupun dolan tok.. 

biasa..   
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59 Pernah 

komunikasi 

sama mak Y? 

Komunikasi ya 

komunikasi.. tapi ora 

wani ngomong serius..  

    

60 Berarti nggak 

ada yang 

berani untuk 

ngajak serius? 

Nggak ada yang berani.. 

Pingine ya pingin 

serius.. tapi pihak 

lanange, mengko sik.. 

nunggu..  

TBB Subjek ingin 

menjalani 

hubungan 

serius tetapi 

pacarnya 

tidak  

Tidak pernah 

bahagia 

berpacaran  

+++ 

61 Mbak N 

pernah ikut 

pengajian atau 

kegiatan di 

masjid? 

Nek aku pengajian.. ibu 

sing sering ikut kegiatan 

di masjid.. Yasinan, 

Tahlil.. Hari minggi 

kadang ya ikut ngaji.. 

sampai keluar keluar 

kota.. ngaji..ikut ikut 

sana..  

    

62 Lha mbak N? Nggak.. wis.. balik kerja 

kesel wis.. makane 

ibuku ke mana-mana..  

    

63 Lha nek 

kampung 

mbak? 

Kampung paling malem 

Jumat tok.. kayak 

Yasinan..  

    

64 Kalau ikut 

kegiatan lain? 

Nggak.. kayak arisan 

pemuda remaja itu 

nggak..  

    

65 Dulu pernah 

apa nggak? 

Ya aku tua sendiri..      

66 Waktu SMP 

SMA ikut? 

Ikut.. SMP SMA..      

67 Kegiatannya 

apa mbak? 

Biasane nek kumpul ya 

wis kumpul.. nek 

mendekati lomba 

Agustusan, ya lomba 

Agustusan.. nek ora 

ngono nek hari biasa ya 

kumpul biasa, makan-

makan bersama.. 

    

68 Biasanya kalau 

mencari cowok 

itu bagaimana? 

Nek aku nggolek dewe 

ora isa.. Biasane aku 

dikenalke kancaku.. 
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Mbak N tak kenalke..  

69 Biasanya yang 

ngenalke siapa 

mbak? 

Temen-temenku kerja..      

70 Berarti selama 

ini dapet 

cowoknya 

dikenalin 

semua ya 

mbak? 

Heem, nggak ada yang 

nyari sendiri.. 

Kebanyakan bukan 

orang Semarang.. 

bahkan ini aku kenal 

orang Jawa, kerjane di 

Kalimantan, Cuma 

ketemu foto, katanya sih 

mau serius, tapi 

akhirnya dia mbatalin 

juga.. Nggak mau 

ketemu aku.. pertama ya 

ditelepon ya lihat fotoku 

ya seneng-seneng aja.. 

wah iki kowe dadi 

bojoku dek.. memberi 

harapan gitu.. ternyata 

Cuma PHP.. Dadi aku 

belum pernah ketemu 

orange, sudah putus, jadi 

tu sebenere ketemu 

lewat HP..  

DP Subjek 

bertemu 

dengan 

seseorang 

yang sudah 

mengakui 

bahwa 

subjek akan 

menjadi 

istrinya, 

namun 

orang 

tersebut 

pada 

akhirnya 

memutus 

hubungan 

dengan  

subjek   

Diputus oleh 

pacar  

+++ 

71 Biasanya lewat 

apa mbak? 

Facebook?  

Ketemune ora.. Kenale 

tu aku dari temenku 

dulu, bocahe kerjane 

ning Kalimantan, wonge 

serius, jajal N, tuker-

tukeran foto, mbok 

menawa cocok.. tukeran 

foto, dia merasa cocok 

sama aku, yawis to 

dijalani.. kamu mau 

jarak jauh kayak gini? 

Ya nggak papa dijalani 

dulu, siapa tahu jodoh, 

terus lama-lama ya 

komunikasi memudar, 

memudar nggak tahu 
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sebabe.. ya gitu.. 

pacaran ya kayak gitu.. 

ya ora duwe kabeh, ya 

nggak apa-apa nggak 

duwe, ya sing penting 

serius sama aku.. nggak 

mandang bibit, bobot, 

bebet.. tapi ibuku sih 

pingine sing kerjane 

mapan, aja milih bocah 

sembarangan..  

 

KTM  
Subjek tidak 

memperma- 

salahkan 

bibit bebet 

bobot, yang 

penting 

serius, tidak 

harus mapan  

 

Kriteria tidak 

muluk-muluk 

 

 

++ 

 

 

72 Berarti selama 

ini belum 

menikah 

memang gara-

gara belum 

menemukan 

yang cocok ya 

mbak? 

Heem... nggak tahu.. 

pusing.. nek mikirke 

wong lanang.. ya kadang 

kancaku senenge 

menghibur.. yang tukang 

motong.. hiburanku 

kuwi to, nyanyi nyanyi..  

STR 

 

 

 

 

 

TM 

Subjek 

merasa 

stress 

memikirkan 

laki-laki  

 

Subjek 

memiliki 

teman yang 

dapat 

menghibur 

ketika 

subjek 

tertekan 

Stres 

 

 

 

 

 

Bersenang- 

senang 

bersama 

teman 

+++ 

 

 

 

 

++ 

73 Sajane 

pisahnya bapak 

ibu membebani 

mbak N? Ana 

rasa wedi 

nggak? 

Oh ya mesti ada.. wedi 

nek bernasib kayak 

gitu.. mesti ada.. lha itu.. 

trus aku ya ngerasa 

nggak punya rumah..   

TBI Ada 

perasaan 

takut 

mengalami 

hal yang 

sama seperti 

ibu, yaitu 

ditinggal 

bapak  

Takut 

bernasib 

seperti ibu 

++ 

74 Melihat bapak 

ibu gitu berarti 

tetep ada rasa 

takut ya? 

Ya ada.. mesti ada.. tapi 

ya pinginnya sih ya satu 

untuk selamanya..  

TBI Ada 

perasaan 

takut 

mengalami 

hal yang 

sama seperti 

ibu, yaitu 

ditinggal 

Takut 

bernasib 

seperti ibu 

++ 
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bapak 

75 Pertimbangan 

sing dijaga 

banget, ketika 

mengenal..  

Yoo.. dekne harusnya 

menunjukkan perhatian.. 

aku seneng kalau wong 

menunjukkan perhatian.. 

berarti wis menuju ke 

serius.. tapi ya 

kebanyakan sing tak 

alami ya.. perhatian 

pertama.. perhatian 

kedua.. bar ngono kalau 

bosen ya nggak.. 

tetangga ki ya iya.. kok 

ya gampangmen.. kenal 

langsung jadi.. ya itu.. 

mereka pacaran sing 

nggak duwe mereka 

pertimbangane 

keuangan..  

TDP,  

 

 

 

BBJ 

Pasangan 

yang 

menunjuk- 

kan 

perhatian 

dianggap 

serius oleh 

subjek, 

namun 

subjek 

belum 

mendapat 

pasangan 

yang seperti 

itu  

Tidak 

diperhatikan 

pacar,  

Belum 

bertemu 

jodoh  

+++ 

 

 

+++ 

76 Pertimbangan 

berarti 

pokoknya bisa 

perhatian..  

Pokoke ya kudune sing 

seneng mbek aku ya 

bekerja itu.. nggak mau 

yang nggak bekerja.. 

aku pernah ya kenal 

sama orang malah ora 

kerja.. kayak 

menyepelekan gitu.. 

nyepeleke aku..  

DOP Subjek 

merasa 

pernah 

disepelekan 

oleh 

pacarnya  

Disakiti oleh 

pacar 

+++ 

77 Kan kayaknya 

Mak Yah yang 

kepingin 

banget mbak N 

nikah ya ? 

Heem.. pingin banget.. 

pingiiiin.. banget.. ndang 

ndang.. kok orang ndang 

ndang.. alon alon.. 

tunggu.. sudah berdoa.. 

sudah segala macem.. 

beban.. beban 

pekerjaan.. beban 

hurung duwe bojo..  

MHI  Ibu subjek 

sangat 

mengingin- 

kan subjek 

untuk segera 

menikah  

Memenuhi 

harapan ibu  

+++ 

78 Pernah kumpul 

sama temen 

mbak selama 

ini? 

Kumpul..      
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79 Biasane sama 

siapa saja 

mbak?  

Pada satu bagian, bar 

istirahat..  

    

80 Pernah 

nyinggung-

nyinggung 

nggak masalah 

jodo? Sudah 

pada nikah 

belum temen-

temennya? 

Ya mesti nek 

nyinggung-nyinggung 

sambil nyanyi nyanyi.. 

masak.. masak sendiri.. 

biasane wis ngono.. rata-

rata sudah berkeluarga.. 

padal ya cilik-cilik 

isihan.. cilik-cilik wis 

pada nikah.. mlebu 

pertama pabrik, satu 

bulan dua bulan tahu-

tahu sudah nikah.. di 

sanapun banyak yang 

janda muda.. kecil-kecil 

sudah janda.. ditinggal.. 

enom, ayu-ayu, ngerti-

ngerti wis janda.. 

mentel-mentel ngana to, 

penampilane kaya 

penyanyi ternyata wis 

janda..  

ST Teman- 

teman 

subjek 

pernah 

menying- 

gung 

keadaan 

subjek yang 

belum 

menikah  

Sindiran 

teman  

++ 

81 Itu juga sempet 

jadi pemikiran 

sendiri nggak 

mbak? 

Aku mikire ya itu sudah 

urusane mereka.. aku ya 

jangan sampai kayak 

gitu 

    

82 Sebenernya 

keinginan 

untuk menikah 

apakah karena 

ibu atau butuh? 

Soalnya kan 

lihat kejadian 

negatif, kayak 

bapak terus liat 

temen-temen.. 

Dari diri.. dari umur aku 

25 wis pingin serius.. 

mencari mencari 

mencari.. sudah punya 

keinginan.. soalnya kan 

kalau dalam Islam 

nggak boleh.. malah 

kalau nggak nikah itu 

berdosa.. nggak 

mengikuti Rosul.. 

TMD Subjek 

berusaha 

menaati 

amanah 

rosul, yaitu 

jika 

menikah 

maka 

berdosa 

Tidak 

menikah 

adalah dosa  

 

 

 

 

 

+++ 

83 Berarti sing 

penting nikah 

ya umur 

Syarat orang masuk 

Sorga kalau di Islam itu 

menikah.. menikah itu 

MGS Subjek 

percaya 

bahwa 

Menikah 

adalah 

gerbang 

++ 
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berapapun ya? gerbang menuju Sorga.. 

karena kan menghindari 

dari kemaksiatan itu.. 

daripada orang nakal-

nakal.. yang halal aja 

bisa masuk Sorga, 

mengapa cari yang 

haram haram, maka 

Islam menganjurkan 

untuk berpasang-

pasangan.. bumi dan air, 

panjang dan pendek..  

menikah 

adalah salah 

satu jalan 

menuju 

sorga 

menuju sorga 
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84 Kemarin itu 

kan berbicara 

soal sahabat, 

punya nggak 

sih mbak 

sahabat buat 

cerita-cerita? 

Ya temen kerja.. Cuma 

ceritanya tu masalah 

pekerjaan.. kalau 

masalah pribadi ya 

jarang-jarang..  

ST Subjek tidak 

pernah 

mencerita- 

kan masalah 

pribadi 

dengan 

temannya 

Sifat tertutup ++ 

85 Kalau masalah 

pribadi 

ceritanya ke 

siapa mbak? 

Aku? Nggak.. ceritanya 

paling ke ibu.. ibu 

kadang.. paling ibuku 

ngrungoke sambil tidur.. 

ngecipras, ngecipris.. 

ibuku malah udah 

tidur..haha.. paling ya 

urusan cowok cowok 

sama ibu..  

SDI Subjek lebih 

nyaman 

sharing 

dengan 

ibunya 

tentang 

masalah 

laki-laki 

Sharing 

dengan ibu  

++ 

86 Berarti kan ada 

temen sharing 

ya paling 

tidak.. berarti 

lebih ke ibu 

ya..  

Tapi ya nggak semuanya 

aku ceritain.. Karena 

kan apa.. Kadang ibu 

kan juga mikir.. paling 

ya cerita tentang sifat 

sifatya cowok gini lho 

bu.. Nggak saya ceritain 

yang terlalu mendetail 

itu nggak.. takutnya jadi 

TMI Subjek tidak 

bercerita 

detail 

tentang 

permasala- 

hannya 

karena takut 

membebani 

ibu  

Tidak ingin 

membebani 

ibu 

 

+++ 
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beban.. kowe kok 

dingeneke..   

87 Sebenernya 

kan ibu sudah 

kepingin 

banget ya 

mbak? 

Iya sudah kepingin 

banget.. sudah Ikhtiad 

ke mana-mana.. Ikhtiad 

itu cari orang tua gitu 

lho.. kan selain doa kita, 

juga didoain orang lain 

gitu, perantara..  

MHI  Ibu subjek 

sangat 

mengingin- 

kan subjek 

untuk segera 

menikah  

Memenuhi 

harapan ibu  

+++ 

88 Pernah nggak 

jadi beban buat 

mbak N? 

Ya beban.. kalau ada 

masalah spaneng jadine.. 

masalahnya.. masalah 

pribadi jadi pekerjaan.. 

pekerjaan juga 

bermasalah.. jadinya 

beban aja.. kalau kerja 

ya masalaaah lagi.. 

Perasaan aku wis 

nggambar bener.. 

didapat komplainan.. 

banyak komplainan 

setelah dipotong, dijahit, 

nanti sewingnya kembali 

lagi.. yang penjahit itu 

datang, kok gini.. 

hasilnya nggak pas.. 

nanti akhire digunting 

lagi satu-satu padal tebel 

segini.. masalahnya 

biasanya gitu.. 

STR Subjek 

merasa 

terbeban 

karena 

banyak 

masalah 

yang 

dihadapi 

karena dan 

dapat  

mempenga- 

ruhi 

pekerjaan  

Stres +++ 

89 Sampai 

sekarang kan 

kondisinya 

belum menikah 

ya, nah, apakah 

ada alasan 

pribadi tertentu 

menurut mbak 

N atau ya 

hanya sekedar 

belum 

mendapatkan 

Pertama aku mikire.. 

nanti sik ah.. nanti sik 

ah.. aku wis ada 

keinginan nikah umur 

25an.. nanti sik ah. 

Nanti sih ah.. karena 

sudah gagal.. gagal 

gagal terus.. tapi ini ya 

usaha lagi.. tetep 

berusaha sampai dapat..  

TY Subjek 

merasa 

sudah telat 

menyadari 

saatnya 

menikah 

Telat 

menyadari 

++ 
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jodoh yang 

tepat? 

90 Berarti 

memang tidak 

ada alasan lain 

ya? 

Ya nggak.. ya mesti 

alasane takutnya kalau 

dimatrein apa 

digimanain.. 

    

91 Ada nggak sih 

pengalaman 

tertentu, ya 

kayak kemarin, 

bapak 

meninggalkan 

ibu, 

mempengaruhi 

nggak sih 

mbak? 

Pengaruhnya sudah lama 

banget, dari kecil itu aku 

jadi takut atau minderan 

sama cowok.. gelem rak 

ya.. sing kondisiku 

kayak gini, kurus.. mau 

nggak ya..  

MIN  Subjek 

merasa 

minder pada 

cowok 

berkaitan 

dengan 

fisiknya 

Minder 

 

  

+++ 

92 Berarti minder 

masalah fisik 

ya mbak? 

Kalau kondisi 

dirumah? 

Ya juga iya.. takutnya 

bernasib sama.. tapi aku 

mantep aja.. semuanya 

kan tinggal yang 

menjalani gitu..  

IM Subjek tetap 

berharap 

untuk dapat 

menikah  

Ingin 

menikah 

+++ 

93 Ada 

pengalaman 

yang 

menyenangkan 

sekali, apapun 

itu, yang 

dirasakan 

sepanjang 

hidup sampai 

sekarang? 

Nggak ada sih yang 

menyenangkan.. 

bermain ya bermain 

biasa.. sekolah ya 

berangkat sekolah, 

pulang ya pulang, nggak 

ada yang menyenangkan 

sih, ya kayak anak-anak 

biasa.. seneng seneng, 

kumpul bareng-bareng 

seneng, nanti kalau 

sudah di rumah sendiri.. 

yang menyenangkan ya 

di pabrik punya temen 

banyak.. kerja di pabrik 

yang besar ini..  kalau di 

SD, SMP, SMA.. SMA 

pun aku tu kalau sekolah 

tu Cuma SMA 1 IPS, 

nggak ada IPS IPS lain.. 

nanti sebelahe IPA.. jadi 
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sekolahe Cuma 2.. jadi 

tu ya ya nggak enak.. di 

situpun juga nggak 

enak.. terus orange juga 

cowok-cowok.. kalau 

aku berangkat ya 

berangkat.. pulang ya 

pulang.. sekedar keluar 

main paling ya enaknya 

ya makan-makan bareng 

temen kalau dia ulang 

tahun 

94 Kalau 

peristiwa yang 

tidak 

terlupakan 

yang seneng 

banget gitu 

mbak? 

Apa ya.. aku lupa.. 

pokoke ya nggak 

sampe.. ya 

menyenangkane ya.. ya 

jaman kecil 

menyenangkane.. 

sekolahe di Lampung itu 

aku seneng... walaupun 

aku anak baru tapi bisa 

berbaur.. lihat orang-

orang kampung di sana.. 

ya seneng aja.. di sana 

tenang..  

    

95 Kalau 

pengalaman 

yang tidak 

menyenangkan 

yang diinget?  

Ya mesti ana.. sering.. 

wah sering banget.. 

saking banyaknya jadi 

lebih sering inget nggak 

enaknya.. kayak pulang 

sekolah ngejar ngejar 

bus juga jatuh.. itu juga 

pernah.. di SMP.. terus 

diketawain anak STM.. 

kan aku SMP.. bis bis.. 

lha temenku nggak 

langsung naik.. posisi 

dia langsung mak 

bleng.. malah 

ngelambatin jalane.. lha 

aku sing sikile isih 

kecantol siji bise 
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langsung mak wer.. 

terus aku jatuh 

kepental.. terus 

diketawain anak STM.. 

aku bangun sendiri.. kan 

sekolahe ada STM, ada 

SMP.. jadi SMP di kelas 

atas.. kalau STM itu di 

kelas bawah.. kalau 

pulang ya bareng-bareng 

kalau berangkat bareng-

bareng.. aduh adek 

jatuh.. tapi aku lukanya 

nggak parah sih.. Cuma 

diketawain.. nggak papa 

sih.. nggak pengaruh..  

96 Pengalaman 

berpacaran itu 

bagaimana 

mbak? Boleh 

lah diceritain..  

Nggak enak lah 

pokoknya.. intine 

pacaran tu orang jauh-

jauh.. nggak ada rasa 

bahagia..  

TBB Subjek 

merasa tidak 

pernah 

bahagia saat 

berpacaran  

Tidak pernah 

bahagia 

berpacaran  

+++ 

97 Mbak N kan 

punya orang-

orang terdekat, 

saudara, 

tetangga, ada 

nggak sih 

tanggapan dari 

orang lain 

tentang mbak 

N? Mbak N 

orangnya 

seperti apa?  

Kalau biasanya ibu-ibu 

kampung itu ya ngrasani 

lah.. tapi nggak tahu 

yang diomongi macem-

macem.. Cuma ya.. 

banyak yang nyindir-

nyindir..  

ST Ibu-ibu 

kampung 

sering 

menyindiri 

keadaan 

subjek  

Sindiran 

orang lain 

++ 

98 Nyindir apa 

mbak? 

Bahasanya nyrempet-

nyrempet.. kok kowe 

nggak nikah-nikah to N? 

Mesti gitu.. Pertanyaane 

menjurus ke situ.. Jadi 

aku ya.. ya.. belum 

jodoh.. belum ketemu 

aku bilang gitu..  

 

PM, 

BB 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

diberi 

pertanyaan 

soal belum 

menikah  

dan 

berusaha 

menjawab 

dengan  

Pertanyaan 

tentang 

menikah,  

Berusaha 

bertahan 

 

 

 

 

++ 
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Tapi ya mesti mereka 

tetep aja.. ngrasani.. 

bawa cowok ya 

ngrasani.. tetangga-

tetangga kan gitu.. 

misale aku juga kenal 

banyak orang, terus tak 

bawa rumah, ketemu di 

jalan gitu aku nggak 

mau.. mesti tak bawa 

rumah.. ini lho 

kondisiku kayak gini..  

 

 

JBG 

baik-baik  

 

Banyak 

tetangga 

subjek yang 

membicara- 

kan subjek  

 

 

Jadi bahan 

gosip 

 

 

++ 

 

 

99 Perilaku positif 

apa yang 

membuat mbak 

N disenengi 

sama orang 

lain? 

Positif? Banyak negatif 

he.. positife ya aku tu 

kalau kerja nggak.. 

kalau nggak ada gawean 

ya mbantu-mbantu aja.. 

kayak di cutting kadang 

kan orderane sepi.. kan 

nggak ada buyer masuk, 

itu kadang sampe bengi-

bengi nggak ada gawean 

aku ke sewing, bantu-

bantu.. ya itu aja..  

    

100 Dari TK, SD, 

SMP, SMA , 

orang-orang itu 

ngelem, seneng 

sama mbak N 

itu karena apa? 

Kalau ngelem sih nggak 

ada yang ngelem.. ya 

biasa kerja ya kerja.. 

mereka itu pada cari 

amannya sendiri.. 

maksdunya kalau kerja 

cari aman..  

    

101 Itu kan waktu 

kerja, kalau 

waktu kecil 

gimana? 

Kanca, 

keluarga 

biasanya orang 

mau bergaul 

atau senang 

Ya.. nggak tahu.. 

mereka juga kadang 

mereka datang sendiri.. 

kadang pergi sendiri.. 

banyakan gitu.. seneng, 

seneng sesaat sama aku.. 

kalau sudah mereka 

berkeluarga.. yaudah 

pergi.. biasane dulu 

 

 

 

 

 

 

KTD 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

kehilangan 

teman 

 

 

 

 

 

Kehilangan 

teman dekat 

 

 

 

 

 

 

++ 
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bergaul dengan 

mbak N karena 

apa? 

temenku yang sering ke 

rumahku yang sering 

bantu-bantu aku.. 

sekedar ngelempiti 

kumbahan.. temen ket 

kecil, tetangga.. 

sekarang sudah menikah 

yasudah.. sudah ilang 

lagi.. ya Cuma yang 

ngelem-ngelem aku dia 

itu, yang sering pergi ke 

mana-mana sama aku 

karena 

kondisi yang 

berbeda, 

yaitu teman-

temannya 

sudah pada 

menikah  

 

 

102 Ada nggak to 

orang yang 

nggak seneng 

sama mbak N 

waktu SD atau 

remaja ya SMP 

SMA itu?  

Nggak sih, kalau 

sekolah tu ya paling.. ya 

nggak ada masalah besar 

kok sekolah.. paling ya 

PR.. dari dulu kecil 

jangan sampai lah ada 

masalah.. nggak ada 

yang dibesar-besarkan.. 

Cuma dulu memang 

sekolahnya itu terlalu 

bodo banget, SD lah 

paling males belajar.. 

haha.. ya dulu 

kebiasaanku yang dulu.. 

males belajar.. jadi ya 

males aja..  

    

103 Kalau sekarang 

perilaku apa 

yang nggak 

disukai orang 

lain? 

Sekarang itu sering 

lupa.. itu kalau sekedar 

gunting, pinjem, tak 

tinggal lunga.. biasa.. 

kebiasaan mbak N kalau 

pinjam nggak 

dikembalikan.. 

    

104 Pernah 

mengalami 

stress 

seringnya 

waktu apa? 

Stressnya itu kalau ada 

masalah, terus nggak 

ada kain.. Ya itu.. 

dilaporke mr.Jo, kalau 

kesalahanku itu besar, 

nanti dilaporkan mr.Jo, 

malu banget, sedih, 
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kerja Cuma 

menggambar saja kok 

salah.. bener-bener 

kesalahan fatal.. kalau 

malam nggak bisa tidur.. 

kok salah meneh.. kok 

salaha meneh..  

105 Berkaitan 

dengan 

ditinggal 

bapak, yang 

dirasakan 

mbak N dulu 

apa? Ada 

pengaruh sama 

pergaulan 

nggak? 

Ya itu.. pengaruhnya 

itu.. lebih males 

malahan.. nggak ada 

semangat.. apalagi pas 

merantau di Lampung.. 

walaupun di sana 

seneng, rasanya pingin 

balik ke Semarang aja, 

pingin pulang 

Semarang.. kan di 

sekolah enak, tapi kalau 

di rumah itu kan ikut 

orang, jadine itu harus 

jaga perilaku nggak 

kayak rumah sendiri, 

nggak nyamannya gitu..   

    

106 SMP SMA kan 

sempet 

minder.. itu 

kenapa mbak? 

Ya.. mindernya sih ya 

kan kalau keluar itu aku 

dari SMP emang nggak 

pernah keluar dari 

kelas.. situ kan mesti 

kalau istirahat pada 

makan di kantin, kan 

banyak anak STM, nah 

itu, dari SMP itu nggak 

pernah jajan keluar, 

nggak pernah ke mana-

mana.. kalau makan ya 

pesen, pesen nanti 

dianter.. kumpul ya 

biasa, satu dua orang, 

lha banyak STM malu 

kok.. kalau keluar malu.. 

mesti cicuit, cicuit, 

nggak enak, risih aku 

MIN Subjek 

mudah 

minder dan 

tidak 

percaya diri 

pada saat 

subjek SMP 

dan SMA  

Minder  +++ 
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ndengerin kayak gitu tu.. 

kalau temenku tu mesti 

ayo ke kantin, cari 

makan, tapi aku kalau 

dilihatin STM takut..  

107 Berkaitan 

dengan kondisi 

sekarang, pasti 

kan muncul 

rasanya yang 

kurang karena 

durung duwe 

bojo.. nah itu 

yang dirasain 

gimana? 

Yang dirasain malah di 

badan.. pikiran.. terus 

badannya ikut nggak 

enak.. sering sakit.. 

sedikit-sedikit sakit.. 

sedikit-sedikit sakit.. 

Cuma tetep mangkat 

kerja.. Cuma kalau tidur 

itu badan itu mau tidur 

itu resah gitu.. padahal 

nggak ada masalah.. 

misalnya masalah sudah 

selesai.. tapi ki tetep aja 

kalau tidur nggak enak.. 

tulang-tulang rasanya 

nggak enak.. kenapa 

gitu..  

STR, 

PSI 

Subjek 

merasa 

terbeban 

karena 

belum 

menikah dan 

berdampak 

pada 

tubuhnya 

karena stres 

Stres,  

Psikosomatis  

+++ 

++ 

108 Pikiran atau 

rasa yang 

muncul apa? 

Munculnya itu nggak 

pikiran aneh-aneh.. 

Cuma mbayang-

bayangke aja.. kok gini 

ya.. kok gini ya.. ya 

maksude.. ya kalau 

kenal kok mesti gagal, 

kalau kenal mesti gagal 

gitu..  

PD 

 

 

PTS 

Subjek 

merasa 

terbeban 

karena 

pacaran 

tidak pernah 

berhasil  

Pengalaman 

diri,  

Pacar tidak 

sesuai,  

 

+++ 

 

+++ 

109 Pasti kan ini 

banyak proses 

yang dilalu 

dalam mencari 

yang cocok.. 

pengalaman- 

nya kayak 

gimana? Proses 

mencari 

bagaimana? 

Kalau aku proses 

mencarine nggak bisa 

dari sendiri.. biasane 

kancaku sing ngenalke.. 

sini tak kenalke iki.. ya 

gitu.. terus nanti 

pendekatan.. terus yo 

ketemuan gitu.. ya gitu 

aja..  
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110 Kalau menurut 

mbak N, 

sebenernya 

mbak N pingin 

jadi diri yang 

seperi apa? 

Kalau aku pingine 

berubah jadi baik lah, 

nggak mungkin terus 

begini terus, mosok 

kancaku sudah nikah, 

kok aku belum, ya 

berusaha untuk merubah 

pikiran.. jadi sregep lah 

pokoknya kalau di 

rumah..  

IM Subjek ingin 

segera 

menikah 

karena 

teman-

teman yang 

lain sudah 

pada 

menikah  

Ingin 

menikah  

+++ 

111 Sekarang 

sudah sregep 

belum? Hehe 

Ya itu.. kadang.. 

sregepnya kadang.. 

kalau capek ya nggak.. 

masih bergantung sama 

ibu..  

    

112 Berarti pingin 

mandiri ya 

mbak? 

Pingin mandiri, pingin 

keluar dari rumah ini, 

pingin ikut suami, mesti 

pikirane itu..  

IM, 

LM 

Subjek ingin 

hidup lebih 

mandiri dan 

hidup 

berkeluarga   

Ingin 

menikah, 

Mandiri 

+++ 

113 Kalau pas hari 

Minggu, pas 

nggak kerja, 

biasanya yang 

dilakukan apa 

mbak?  

Di rumah ya tadi bersih-

bersih, nyapu, ngepel, 

ngumbahi..  

    

114 Pergi pergi 

nggak mbak? 

Nggak kadang.. kalau 

pergi itu kalau ada 

resepsi.. kalau nggak 

pergi itu ke indomaret 

beli apa..  

    

115 Dolan sama 

temen? 

Dolan itu nggak pernah.. 

dolan itu.. ya kemarin 

tak ceritain, dolan itu 

pernah tapi seringnya 

sendiri.. ke Johar pun 

sendiri.. paling ngajak 

ibu kalau ada keperluan 

beli panci.. Bu pingin 

apa bu, tuku panci apa 

tuku apa.. kalau nggak 

TS Subjek 

senang 

mencari 

hiburan 

dengan 

pergi sendiri 

ke pasar 

untuk 

melihat 

pernak 

Terbiasa 

sendiri  

++ 
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ada perlu ya aku yang 

eprlu mesti kadang 

seneng ke asesoris.. apa 

ya.. jepet-jepet, bros-

bros, seneng.   

pernik 

116 Kalau ada 

masalah 

larinya ke 

mana mbak? 

Ada masalah ya.. kalau.. 

Allah.. maksudnya 

ibadah lah.. ibadahnya 

itu lamaaa banget, 

maksudnya penyesalan 

gitu gitu..  

ILK Jika ada 

masalah, 

subjek akan 

melakukan 

ibadah yang 

lebih 

khusyuk 

Ibadah lebih 

khusyuk 

+++ 

117 Tadi kan cerita 

kalau ada 

tetangga yang 

ngrasani, tanya 

soal menikah 

itu pernah 

merasa 

tersinggung? 

Nek tersinggung nggak 

sih.. sudah ngerti wong 

kampung mesti macem-

macem ya.. nggak ada 

rasa tersinggung.. biasa 

aja.. biarkan mereka 

begitu... sudah adate 

wong kampung..  

BB Subjek 

berusaha 

menerima 

sindirian 

atau 

pertanyaan 

orang lain  

Berusaha 

bertahan  

++ 

118 Pernah tidak 

disakiti oleh 

orang lain? 

Ya pernah.. mesti ya 

sering.. ya itu.. terutama 

ya para cowok cowok 

itu.. tapi kan ya aku bisa 

ikhlas.. biarin mungkin.. 

mumpung belum 

terlanjur.. daripada nanti 

aku dikasarin lebih kasar 

lagi.. aku mikirnya gitu.. 

jadi sudah ketahuan 

sifatnya, berarti bukan 

yang baik untukku.. 

ngomongnya sudah 

macem-macem.. 

ngomong kotor pun 

keluar.. nggak pernah 

ketemu pun keluar kata-

kata kotor kayak gitu.. 

pokokonya tanggapan 

miring soal aku.. kan 

aku jadi takut, jadi 

minder.. yawislah.. 

DOP,  

MIN,  

PTS 

Subjek lebih 

memilih 

untuk putus 

dengan 

pacarnya 

yang sudah 

banyak 

menyakiti 

bahkan 

omong kotor 

dan 

menyepele- 

kan subjek  

 

 

Disakiti oleh 

pacar,  

Minder,  

Pacar tidak 

sesuai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 
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putus aja..maksudnya 

aku yang memutuskan.. 

gara-gara mungkin aku 

memutuskan orang..  

119 Kan kalau 

sudah sayang, 

terus putus kan 

nggak enak, 

biasanya 

setelah itu 

yang dilakuke 

apa mbak? 

Habis putus.. plong 

malahan saya.. plong 

sudah nggak ada beban, 

daripada aku sama dia 

nggak bisa diteruskan, 

ketemu ya jarang-jarang, 

ketemu nggak enak kan.. 

rata-rata gitu.. aku Cuma 

menuntut mereka itu 

perhatian saja.. mereka 

itu cinta-cintanya itu 

cinta sesaat..jadi sudah.. 

tak relain dia pilih yang 

lain..  

DOP, 

PTS,  
Subjek 

merasa lebih 

tenang 

setelah 

putus 

dengan 

pacarnya  

Disakiti oleh 

pacar, 

Pacar tidak 

sesuai, 

 

+++ 

 

+++ 

120 Pernah nggak 

sayang banget 

tapi susah 

ngelepas? 

Ya pernah, sayaang 

banget tapi dia itu 

disayang tapi malah 

milih orang lain.. jadi 

kita sama-sama seneng, 

tapi dia nggak tahu 

karena sesuatu hal dia 

ninggalin aku tanpa 

kabar, tahu-tahu dapet 

kabar dia sudah nikah, 

padal dia juga sayang 

banget sama aku..  

DOP Subjek 

pernah 

ditinggal 

oleh 

pacarnya 

menikah 

pada saat 

subjek 

sayang 

dengannya  

Disakiti oleh 

pacar  

+++ 

121 Itu kapan? Ya dua tahun ini.. dia itu 

dapet kabar dari temene, 

dia itu malah kemarin 

minta ketemu tanpa 

sepengetahuan istrinya 

malahan.. jadi aku 

nggak mau, kalau sudah 

menikah ya sudah.. jaga 

perasaan istri.. aku 

bilang gitu.. putus putus 

nggak papa.. sodaraan 

itu, aku nggak mau 
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mengganggu rumah 

tangga orang.. ya itu sih 

yang paling tak sayang..  

122 Sampai nangis 

nggak? 

Ya mesti nangis.. kan 

dia itu orang nggak 

punya gitu lho.. dia itu 

kerjapun sulit.. padahal 

sarjana.. aku mencoba.. 

ayo mas, nikah mbek 

aku.. tapi ya nanti kerja 

bareng-bareng.. nggak 

tahu dia kok malah 

pergi.. mungkin dia apa 

nggak ada biaya.. apa 

gimana.. malu.. 

DP  Subjek 

memiliki 

rencana 

hidup 

dengan 

pacarnya, 

namun 

pacarnya 

malah 

memilih 

orang lain 

Diputus oleh 

pacar 

+++ 

123 Bisa 

melupakan 

atau legowo 

lah? 

Ya legowo.. legowone 

setahunan..  

    

124 Selama 

setahun, untuk 

menghilangkan 

perasaan sedih 

bagaimana? 

Ya itu.. sholat.. 

beribadah.. 

menenangkan diri lah..  

BRH Subjek 

menghilang

kan rasa 

sedih 

dengan 

berdoa  

Beribadah  +++ 

/125 SMP atau 

SMA itu sudah 

mulai taat 

beribadah?  

Kalau SMP, SMA 

nggak.. sholat.. ya 

sholat.. gitu..  

    

126 Kalau dulu ada 

masalah terus 

gimana waktu 

SMP atau 

SMA?  

Kalau dulu SMP, SMA 

ya pinjem-pinjem buku.. 

kalau ada masalah itu ya 

pinjem-pinjem buku 

tentangga.. terus belajar-

belajar sendiri..  

    

127 Berarti dulu 

permasalahann

ya hanya 

sebatas nilai? 

Iya nilai.. terus apa 

jenenge.. ya itu aku 

sering minjem tetangga 

buku..  

    

128 Berarti dulu 

waktu SMP, 

Nggak.. soale kan belum 

berhubungan dengan 
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SMA belum 

ada masalah 

serius ya 

mbak? 

cowok.. Jadi masalahe 

juga paling ya.. nilaiku 

jelek, terus olahragaku 

juga nggak bisa 

129 Paling inget 

nasihat ibu apa 

mbak? 

Nasihat ibu ya banyak 

banget, pokoke suruh 

hati-hati dimanapun 

berada, selalu berdoa.. 

selalu berdoa keluar 

rumah, demi 

keselamatan, ibuku 

modelnya gitu.. 

keselamatan aku gitu 

lho, selalu berdoa. Kalau 

mau pergi-pergi ya 

berdoa. 

    

130 Pelajaran Islam 

paling melekat 

di hati apa? 

Nggak sih.. nggak 

sampe melekat atau 

mendetail ceritane..  

    

131 Tapi yang 

dijadikan 

pegangan 

hidup apa 

mbak? 

Ya kalau itu sih pokoke, 

intine tu jangan 

bersedih.. Islam itu 

mengajarkan suru 

bersemangat.. masalah 

apapun ada jalan keluar.  

    

132 Waktu kecil 

atau remaja, 

kan kondisi 

waktu SD kan 

ditinggal sama 

bapak? Ibu 

bilangnya sama 

Mbak N? 

Bilang.. bilang nggak 

bilang.. ya tahu sendiri 

gitu.. tahu sendiri.. 

soalnya apa.. yang 

istrinya yang baru ini, ke 

rumahku gitu.. terus 

sudah punya anakpun ke 

rumahku, terus ya jadi 

tahu..  

    

133 Terus dielingke 

sama ibu 

berkatian 

dengan 

nggolek bojo 

gitu? 

Ya mesti.. kalau 

dielingke mesti 

dielingke, sing kerja, 

sing tanggung jawab.. 

ora nelantarke kowe.. 

ibu sih nggak milih-

milih kaya, bibit, bobot, 

MHI Ibu subjek 

memiliki 

harapan 

tertentu 

tentang 

pasangan 

dan subjek 

Memenuhi 

harapan ibu 

+++ 
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bebet, itu nggak.. kamu 

yang menjalani.. yang 

menjalani kamu usaha 

yang dewasa lah 

mengatasinya..  

berusaha 

menyesuai- 

kan  

134 Kalau di 

agama Islam 

sendiri 

diajarkan untuk 

mencari 

pasangan yang 

seperti apa?  

Ada sih, suratnya itu 

yang, soleha, beragama, 

yang carilah wanita 

yang subur.. maksudnya 

dalam arti, dia bisa 

menghasilkan anak.. 

carilah wanita yang 

masih perawan juga 

disebutkan..  

    

135 Ada nggak sih 

yang 

mengajarkan 

nikah muda 

atau 

bagaimana? 

Nggak.. ya mesti ada 

aturane, kalau sudah 

cukup usia, sudah 

mapan, sudah punya 

pekerjaan kenapa ngga 

nikah, daripada 

mengarah yang negatif 

apa yang tidak-tidak, 

soalnya nafsu itu kan 

nggak tahu, orang baik 

tiba-tiba jahat banyak.. 

lha itu kayak pesannya 

ibu.. itu sudah 

berkecukupan.. dia salah 

arah mungkin.  

    

136 Dalam kondisi 

yang belum 

menikah 

enaknya apa, 

tidak enaknya 

apa mbak? 

Enaknya itu.. ya enake 

ya isa ke mana-mana.. 

kalau pulang kerja, bisa 

mampir-mampir ke 

mana..  pulang kerja 

makan-makan bareng ke 

mana-mana, tapi kalau 

sudah punya keluarga 

kan nggak bisa pergi ke 

mana-mana.. pulang ya 

pulang ketemu suami, 

ketemu anak.. nggak 

enaknya.. ya resiko 

TAB Subjek 

merasa lebih 

bebas dan 

tidak ada 

beban 

karena 

belum 

menikah  

Tidak ada 

beban  

++ 
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ditanggung sendiri..  

bahasanya gitu..  

137 Lha yang 

sering 

dirasakan 

nggak enaknya 

itu apa mbak? 

Nggak enake.. umm.. 

banyak apa.. banyak 

orang berprasangka 

negatif.. itu saja.. ya 

negatifnya macem-

macem.. Ning apa kowe 

wedi karo wong lanang, 

Ning apa kowe apa wis 

ngene-ngene?  

MPN Subjek 

merasakan 

prasangka 

negatif dari 

oranglain 

tentang 

dirinya  

Muncul 

prasangka 

negatif  

++ 

138 Biasana sing 

mikir gitu 

siapa mbak? 

Ya itu.. temenku.. aja aja 

kamu sudah nggak 

perawan.. gitu-gitu 

pikirane.. kok sampe.. 

ya aku ngambil 

positifnya aja.. dah 

mereka paling guyonan.. 

enaknya gitu sih..  

MPN Teman 

subjek 

memberikan 

prasangka 

negatif pada 

subjek  

Muncul 

prasangka 

negatif 

++ 

139 Dalam mencari 

pasangan 

biasanya ada 

kriteria ya 

mbak?  Ya.. 

tidak selalu 

bibit bobot 

bebet, tapi 

paling tidak 

keinginan lah.. 

nah itu pingin 

pasangan yang 

seperti apa?  

Ya itu, seperti ibuku 

tadi, yang yang.. 

bekerja, yang 

bertanggung jawab, 

nggak harus kaya, nggak 

harus ganteng.. ya 

bekerja dan sayang sama 

aku lah pokoke, 

bertanggung jawab, dah 

setia..  

    

140 Sudah cukup 

ya itu? 

Hu um sudah cukup itu.. 

ya lha ya aku mesti aku 

mikire kan apa aku 

dalam mencari pacar 

rata-rata nggak ada yang 

kaya kaya itu nggak 

ada.. ya kayak orang 

sarjana itu orangnya 

nggak kaya.. Cuma aku 

bangga aja.. dia orang 

DP  Pacar subjek 

malah 

memilih 

untuk 

menikah 

dengan 

janda dan 

meninggal- 

kan ubjek   

Diputus oleh 

pacar  

+++ 
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nggak punya tapi bisa 

sarjana.. terus tapi kok 

hidup dalam mencari 

pekerjaan kok susah.. 

kali saja sama aku dia 

sregep bekerja.. gitu.. 

tapi dia malah nggak ada 

perubahan.. malah nikah 

sama janda.. anaknya 

satu.. kemarin itu ada 

yang mau ngenalin aku.. 

banyak.. duda duda..  

141 Mau nggak 

dapet duda? 

Takut.. pengalaman aku 

dapet duda itu orangnya 

besar-besar.. kayak om-

om.. besar, gagah gitu.. 

wah nggak main-main.. 

punya mobil, punya 

usaha, terus orang Cina 

juga ada yang mau 

seneng sama aku.. tapi 

ya duda itu..  haha.. aku 

lihat mobilnya jadi 

minder, nanti aku takut 

disia-sia.. aku 

mendingan dapet orang 

sederhana.. ibuku juga.. 

nek kamu ketemu orang 

sing bertaggung jawab, 

tapi kamu aja nilai 

mobile, nilai atine.. 

ngono.. moh ah bu.. aku 

tetep takut.. takute ya 

itu.. disia-sia.. kemarin 

malah yang Cina itu ke 

rumahku itu lho.. wah.. 

sangar.. Ning entuk 

pacar wong Cina 

tumpakane mobil.. do 

ndeloki kabeh.. padalo 

aku yo juga.. waduh, iki 

mesti wong-wong tekan 

TDS Subjek takut 

memiliki 

pacar kaya 

karena 

khawatir 

nanti akan 

disia-sia  

Takut disia-

sia  

++ 
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ngendi-ngendi beritane..  

142 Kapan itu 

mbak? 

Ceritane tu aku makan-

makan sama temenku, 

orang Cina itu ikut.. ya 

pulang kerja.. ada 5 

bulanan yang lalu.. aku 

kan posisi nggak punya 

montor.. terus dia tu 

nganterin aku gitu.. 

    

143 Lha sampai 

sekarang masih 

dihubungi?   

Nggak.. aku takut.. kan 

Cina.. aku wedi.. sudah 

kepikiran ilfil gitu sama 

orang Cina.. soale juga 

nggak seagama dengan 

kita kan.. terus tangga 

tangga wis.. ora papa to 

Ning.. tapi nggak.. cari 

yang seagama saja..  

    

144 Cita-cita dari 

kecil itu 

berubah nggak 

waktu SMP? 

Ya kan, kan aku dari 

perilakuku kan aku 

males, pingin dadi guru 

tapi belajar juga males.. 

Jadi cita-cita  itu Cuma 

kayak menggantung..  

    

145 Kalau tokoh 

idola, dulu 

waktu SD 

sukanya 

ngidolake siapa 

to? 

Dulu.. nggak ada.. 

maksude anak-anak.. itu 

dulu aku nggak punya 

TV kan.. jadi nggak 

punya idola yang 

macem-macem.. dari 

kecil SD pun itu nggak 

ada. Jadi nonton TV itu 

ya nonton TV orang.. 

jadi jaman dulu itu 

nonton TV SD itu di 

tetangga yang punya 

parabola besar, sing 

kayak silat-silat, robot-

robot.. power rangers..  

    

146 Pas kecil, mesti 

kan ana 

Nggak.. aku pulang dari 

lampung wis mendadak, 
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kepinginan 

masuk SMP 

mana, SMA 

mana, lha 

waktu itu 

pernah 

membuat 

semacam target 

nggak? Sesuk 

wis gede 

koyok piye.. 

mepet, dan nggak tahu 

apa.. nggak tahu mau 

sekolah ke mana ke 

mana.. terus juga aku 

masih kecil waktu itu.. 

aku terus ditawarin 

tetanggaku.. wis kamu 

sekolah di sini saja.. di 

10 November.. jadi tu 

aku nggak tahu sekolah 

Semarang kayak 

gimana.. 29 apa 37.. 

langsung dijujuge 10 

November..  

147 Lha habis 10 

November itu 

ada gambaran 

nggak sajane 

mau sekolah 

mana? 

Itu aku malah nggak 

mau sekolah ceritane.. 

jadi.. aku wis lah.. 

sekolah kok.. aku kok.. 

ya maksude mikir ibu 

lah.. mikir ke ibu aku 

pingin kerja..  

    

148 Berarti ngalir 

aja ya mbak? 

Iya ngalir aja.. pokoke 

sekolah ya.. omku kowe 

apa ora sekolah dadi 

gelandangan mengko.. 

mengko kowe ora isa 

kerja, Cuma SMP tok.. 

terus aku sekolah.. ya 

sekolah.. sekolah dengan 

tidak enak.. tapi akhire 

lambat laun kanca-

kancaku gawe seneng, 

terus bisa 

menyesuaikan.. 

walaupun sekolahe 

Cuma 2.. di SMP 

Sudirman Candi Jangli..  

TAT Subjek tidak 

memiliki 

target dan 

memilih 

untuk 

mengalir 

saja  

Tidak ada 

target 

++ 

149 Mikir pertama 

kalau mau 

menikah umur 

25 itu kapan? 

Mikirnya.. mikirya.. 

umm.. ya itu.. apa.. 

pertama kenal sama 

orang itu langsung 

kayak aku seneng.. apa 

DP Pertama kali 

berkenalan 

dengan laki-

laki subjek 

telah 

Diputus oleh 

pacar  

+++ 
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deen serius sama aku 

ya.. lha terus aku 

langsung kenal.. jalan 

sama dia.. ternyata 

nggak cocok..  

berpikir 

bahwa laki-

laki tersebut 

mau serius 

dengannya, 

tapi ternyata 

tidak 

150 Maksudku, aku 

kan nggawe 

terget pingin 

nikah dari 

SMA, nek aku 

pingin nikah 

umur 24.. lha 

mbak Ning 

sendiri mbuat 

nggak target 

target kayak 

gitu? 

Nggak.. aku spontan 

saja.. aku mikir.. kalau 

ada yang seneng sama 

aku, aku mau serius 

sama dia.. lha itu.. dari 

umur 25 itu.. 25 ke 

bawah itu aku masih 

jomblo..bener bener 

masih jomblo.. lulus 

SMA pun jomblo, 

sampe kerjapun jomblo 

dadi aku tu sebatas kenal 

aja.. mereka juga nggak 

respon ya udah.. nggak 

tak pikir.. tapi kok lama-

lama kok.. kok suwi-

suwi umur ku wis tuwo 

yo.. wis 25 ya..  wah.. 

kudu nggolek jodo iki 

aku.. menawa aku kenal 

kae..  

TY Subjek tidak 

memiliki 

target yang 

jelas, sampai 

subjek telat 

menyadari 

umurnya 

sudah 25 

dan harus 

menikah 

Telat 

menyadari 

++ 

151 Kalau buat 

mbak Ning, 

sukses itu apa 

to? 

Sukses itu ya.. bahagia.. 

kebahagiaan tersendiri 

lah.. bisa 

membahagiakan orang 

tua, bisa 

membahagiakan 

keluarga, ya itu 

menurutku sudah 

sukses.. dah mapan gitu 

lho.. terutama kalau 

udah nikah ini itu sudah 

sukses.. aku pingin 

nikah ini kok susah..  

MHI, 

IM 
Subjek ingin 

membahagia

kan orang 

tua dan 

ingin segera 

menikah  

Memenuhi 

harapan ibu,  

Ingin 

menikah  

+++ 

 

+++ 
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152 Berarti harapan 

belum tercapai 

ya? 

Istilahe lulus lah.. bukan 

sukses 

    

153 Harapan 

setelah ini apa 

ya mbak? 

Harapannya pingin 

kalau nikah ya pingin 

punya anak, banyak.. 

sekuatnya lah.. soalnya 

aku dulu kan sendiri gitu 

nggak enak.. ya pingine 

punya anak.. langsung 

punya anak.. paling 

nggak ya 3.. harapan 

lain ya bisa mandiri, 

bisa punya rumah 

sendiri..  

IM, 

LM 
Subjek 

sangat ingin 

menikah dan 

memiliki 

anak, hidup 

mandiri 

Ingin 

menikah, 

Mandiri 

+++ 

154 Lha terus 

kepikiran ibu 

nggak nanti 

kalau setelah 

nikah gimana? 

Tergantung.. nanti kalau 

dapet orang yang nggak 

punya nanti tak tarik di 

rumahku.. kalau dapet 

orang yang dia 

mempersilahkan aku 

tidur di rumahnya, aku 

ikut suami 

    

155 Ibu tetep di 

sini? 

Ibu e tetep.. ibu e nggak 

mau ikut campur.. wis 

nok.. nek kamu sudah 

nikah ibu e plong.. tapi 

ibu kasian sama ibuku.. 

nanti ibu sama siapa.. 

tapi ibuku nggak papa.. 

kalau wis nikah, ibu wis 

plong, nggak perlu 

nggowo ibue, asal 

jangan jauh-jauh.. soale 

dulu aku pernah 2 bulan 

ini kenal sama cowok 

yang Kalimantan.. 

nggak mau.. sing 

Semarang, sekitar Jawa 

Tengah saja..  

    

156 Mbak N 

memaknai 

Hidup ini adalah 

mencari ridho nya 

BK Subjek ingin 

lebih 

Berbuat baik +++ 
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hidup di dunia 

ini kanggo 

apa? 

Allah.. kalau kita 

berjalan, tu ya berjalan 

yang benar gitu.. tujuan 

hidup adalah mencari 

ridho, izin, restunya 

Allah.. kita berbuat baik, 

pasti dapet restu, dapat 

pahala..  

mencari 

ridho Allah 

dengan 

berbuat baik  

157 Kegiatan atau 

hal apa  yang 

bagi mbak N 

yang membuat 

mbak N 

merasa 

berguna itu 

waktu apa? 

Ya.. bermaknane ya aku 

apa ya.. ada sisi positife 

anak tunggal.. jadi itu 

aku nggak menyusahkan 

orang tua.. tujune anak 

ibuku siji.. nek loro.. 

gimana nasib ibuku.. 

aku mikire gitu.. nanti 

adik-adikku apa bisa 

sekolah.. aku mikir gitu 

aja sih..  

    

158 Pelajaran hidup 

yang paling 

sering muncul 

itu waktu di 

pekerjaan atau 

di kegiatan 

apa? 

Pelajaran hidup ya di 

pekerjaan itu.. ketemu 

dengan orang macem-

macem.. Kaliwungu, 

Boja, Kendal, Weleri, 

Cepiris, segala macem, 

semua tumpek blek di 

situ.. lihat kelakuane, 

lihat sifate temen-temen, 

cewek itu, cewek itu, 

jadi tahu.. pelajaran dari 

mereka, oh, bocahe 

ngene, tapi nggak begitu 

mengurusi, pingin tahu 

nggak, ya harus hati-hati 

dalam bersikap.   

    

159 Dalam kondisi 

hurung nikah 

sampai 

sekarang, hal 

apa yang bisa 

didapet mbak? 

Dalam 

Ya aku ya memperkuat 

ibadah saja.. mungkin 

karena aku sholatnya 

sering molor molor apa 

gimana.. dalam mencari 

jodohpun susah.. 

maksude kalau Allah 

ILK Subjek ingin 

lebih 

mendekat- 

kan diri 

pada Tuhan 

agar 

jodohnya 

Ibadah lebih 

khusyuk  

+++ 



 

330 
 

 

 

menjalani 

proses kok 

hurung nikah 

kan mesti ana 

ridho Allah, 

memaknainya 

gimana? 

dekat pasti dimudahkan.. 

kalau kita dekat, ya 

Allah akan dekat..  

makin 

dimudahkan  

160 Nek masalah 

cowok, atau 

sing bikin lara 

ati, itu pergine 

ke mana? 

Ya lebih menenangkan 

diri.. pingin 

menenangkan diri..  

    

161 Piye carane 

nenangke diri 

mbak? 

Ya itu.. kadang ke 

masjid itu lama.. 

maksude pindah-pindah 

masjid.. seringe gitu.. 

pulang kerja nggak 

langsung pulang, tapi ke 

masjid ini sampai lama.. 

Kalau aku kan seringnya 

spaneng.. nggak tau mau 

ke mana.. kalau cerita 

sama orang.. ya takut..  

ST, 

STR 
Subjek takut 

mencerita- 

kan hal 

pribadai 

kepada 

orang lain, 

jadi lebih 

tertekan   

Sifat tertutup, 

stres 

++ 

+++ 

162 Takut kenapa? Temen-temenku kan 

kalau diceritain sering 

cerita sama temen-temen 

lain.. mendingan tak, 

masalahku biar Allah 

saja yang tahu.. Aku 

pingine ya.. Ada orang 

bilang gini, kowe, kamu 

mantannya ini ya, iya 

kenapa? Aku bersedia 

jadi temen curhatmu.. 

dia menawarkan gitu.. 

nggak ah. Aku nggak 

bisa.. mendingan nggak 

usah kenal kalau kamu 

pingin tahu ngorek 

ngorek dengan pacarku.. 

kalau dia mau kenal mau 

serius aku seneng, tapi 

BRH Subjek tidak 

percaya 

pada teman-

temannya 

dan memilih 

beribadah 

saja  

Beribadah  +++ 
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kalau mau mengorek-

ngorek masa laluku, 

maaf ya mas nggak 

bisa.. aku pingine maju 

ke depan, nggak mau 

mengingat pacarku, tur 

meneh sampeyan kenal 

sama pacarku, mengko 

nek  mengko malah aku 

ngomong ngene-ngene 

mengko mbo laporke.. 

aku ora papa dadi 

curhatmu..  

163 Temennya 

cowok? 

Cowok..      

164 Lha itu 

ngapain kok 

sampai ngajak 

gitu? 

Nggak tahu.. lha ngopo? 

Pingin dadi temen 

curhatmu aja.. mas, nek 

kenal mbe aku, nek 

kamu mau serius mbe 

aku, ora usah nginget-

nginget masa lalu.. masa 

laluku elek mbe dekne, 

nek sampeyan mau 

serius yo tak tompo 

pertemanan kita, ne mau 

ngerti cerita-cerita mbek 

pacarku mending nggak 

usah..malah dadi gosip.. 

kalau cowok-cowok 

kayak gitu kan biasanya 

cowok-cowok usil kan.. 

nggak ada rasa apa.. 

tanggung jawab.. 

pertama neng nggone hp 

ngomonge apik.. kan 

nggak tahu kalau di 

belakange cerita sama 

mantanku.. njaga 

ucapannya.. ya tak 

bilangi, nggak usah 

saja.. nggak usah 

 

 

 

 

 

 

DOP  

 

 

 

 

 

Subjek tidak 

mau 

mengingat- 

ingat masa 

lalu dengan 

pacarnya 

yang dahulu  

 

 

 

 

 

Disakiti oleh 

pacar  

 

 

 

 

+++ 
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berteman.. yang mau 

kenal harus bener-bener 

tatap muka, nggak 

sembarangan terus tak 

ceritain aku begini 

begini..  

 

TRIANGULASI :  9 April 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Kalau mbak N 

di rumah 

senengnya 

ngapain? 

Ya cuci piring, asah-

asah, kalau satu minggu 

sekali, nyuci bajunya 

semuanya, ndak pernah 

masak, haha, masaknya 

sayur bayem sama sop, 

udah 

    

2 Kalau kerja 

pulangnya 

malem-malem 

ya? 

He em, selesai sholat 

maghrib itu baru datang, 

kadang jam 6, setengah 

6 

    

3 Terus habis itu 

biasanya 

ngapain? 

Nganu, terus langsung 

mandi, njetetkan 

kompor, air panas, 

langsung mandi, 

langsung sholat, 

langsung sholat, liat tipi, 

liat tapi, sholat lagi, lihat 

tipi lagi, sampe jam 10, 

huum kerjaannya gitu..   

    

4 Kalau pergi itu 

senengnya 

sendirian? 

Pergi sama temennya 

semua, hu um, sama 

temen-temene, lha 

temen kerja itu to, beli 

apa, tah apa, kalau 

nyumbang kadang sama 

mak Y, ngado, 

nyumbang nganten itu, 

kadang sendiri, kadang 

sama temene, nek tahu 

rumahnya ya sendiri 

kalau nggak tahu 

TM Subjek 

senang pergi 

bersama 

teman-

temannya, 

hadir ke 

acara 

pernikahan 

temannya, 

dan lain-lain 

Bersenang 

bersama-

sama teman 

++ 
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tempatnya sama temene 

5 Kalau sama 

Mak Y, sering 

cerita, kan 

katanya kalau 

cerita ke mak 

Y? 

Ndak pernah, diempet 

sendiri, gini gini 

diempet sendiri, nggak 

pernah cerita-cerita 

sama mak Y, udah besar 

takut to dia, heem, takut 

mesti, udah dewasa 

ngene-ngene, paling 

kalau punya pacar, bu 

aku wis wegah mbek 

kae ok, marake wonge 

medhit, astafiruglah, lha 

sing koyok opo nok 

pacare, wis sak 

karepanmu, nek bu e 

seneng, kowe rak seneng 

kowe sing nglakoni, nek 

jaman sekarang gudel 

miturut kebo mbak, 

jaman sekarang gitu 

nggak mau cawe-cawe, 

nanti saya sampe 

dimarahi sama orang, 

kan baru kenalan, 

pertama, tetangganya tu 

lihat semua, Y nek 

anake pacaran kuwi aja 

mbok rungoke, lho kan 

aku salaman tok, 

rumahnya mana nak, lha 

lumrah kan ya, ini 

ibunya si N, dah saya 

pergi lumrah to mbak, 

saya Cuma salaman, gitu 

aja, langsung saya pergi 

kok 

ST Ibu subjek 

menilai, 

subjek 

adalah orang 

tertutup 

Sifat tertutup ++ 

6 Mbak N sering 

pacaran ya tapi 

mak Y? 

Oh sering kenal mbak, 

di hp, sering, gonta ganti 

ok, ganti ini ganti itu, 

yang cocok yang mana, 

ah terserah kamu udah 

BIM 
 

 

 

 

Subjek 

sering 

berganti-

ganti pacar  

 

Bimbang 

 

 

 

 

+++ 
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deh, sekarang pacarnya 

sudah punya istri, tapi 

sering nelpon, lha saya 

bilang gini,N, dia kalau 

sudah punya istri,  dia 

itu kalau nelpon ya, 

gimana kabarnya si N, 

sehat-sehat gitu aja, 

nggak usah dilayani, 

nanti nek cemburu 

istrine, lha ya gimana 

bu, wong ngene ngene 

bocahe, ni dapat laki-

laki lagi, masih muda, 

dia nggak mau, ya di hp, 

belum tahu orangnya 

kayak apa, yang saya 

pikir tu, yang tua laki-

lakinya jadi bisa 

ngemong sih N, let nya 

5 tahun, ya nggak usah, 

N umurnya 32 lho.. hu 

um, ganti ganti, sing 

cocok ki sing ngendi, 

sampe pening kepalanya 

mak Y, he e, ini nggak 

pake, ini nggak pake, 

sampe 7x mbak.. yang 

datang ke situ Cuma 3, 

mau serius, orangnya 

katanya medhit,  mau 

dibeliin cincin itu, karep 

kula, wis nok, sekarang 

wis gedhe ngenteni opo, 

heem, cincin ki regane 

larang yo N, larang- 

larang tak keke kowe, ya 

wis ditukoke cincin ki 

wis maturnuwun sing 

penting nikahan resmi, 

saya sampe nangis batin, 

kepalane pening, ya wis 

 

 

DOP 

 

Subjek 

disakiti oleh 

pacarnya 

dengan cara 

ditinggal 

menikah  

 

Disakiti oleh 

pacar  

 

 

+++ 
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masa bodo lah, wis 

gede, mengko nek tak 

kandani.. ki rak gelem 

meneh, kacek 5 tahun, 

aku nggoleke sing wis 

tua, lha kowe entuk pak 

D emoh, pak D kaya itu 

mbak, tumpakane tu 

mobil,  

7 Katane chinese 

ya? 

Heem, orangnya bagus 

lho, cuma giginya 

ompong, kan pernah 

kecelakaan, giginya 

ompong, lha saya 

gasaki, pasang gigi palsu 

kembali muda lagi.. 

haha.. terus piye nok, 

sing ngendi, lha sing 

koyok opo, itu seneng 

banget lho sing duda, 

pegatan sama istri, cerai 

ndak apa-apa, sing 

penting ada surat cerai, 

rak popo, kan lebih tua.. 

    

8 Tapi katanya 

nggak mau 

yang sugih? 

Nggak mau yang kaya, 

maunya yang sedang-

sedang saja, sing podo 

wae, Allah Gusti 

maringi sugih ok, nggak 

papa, nanti gotong 

royong berdua, sing 

penting tu orangnya 

senang, sreg, dilakoni,  

KTM Subjek tidak 

memiliki 

kriteria yang 

muluk-

muluk 

Kriteria tidak 

muluk-muluk 

++ 

9 Tapi mbak N 

masih.. 

Heem, masih bimbang..  BIM  Subjek 

masih 

merasa 

bimbang 

untuk 

memilih 

pasangan 

Bimbang +++ 

10 Terus putus 

sama dudanya 

Heem putus, terus dapet 

lagi laki-laki cina, 
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tadi? tumpakane mobil lagi, 

cina lagi, terus senang 

punya usaha, jualan ini- 

ini, situ anake satu, 

nggak enak, cina kok 

sama Jawa, namane 

gundhik, wis turun aja 

wis to, gundhik 

namanya, kalau mati 

bisa gundhik gundhik,  

dia mau Islam ok, tapi 

cina, cina itu nggak 

sunat, nggak bagus, 

nggak sunat itu kayak 

pisang nggak dikupas.. 

najis kalau Islam.. 

rasanya.. mbak K kan 

udah dewasa, saya kasih 

tahu, sebenernya kurang 

nikmat kalau nggak 

disunat, tetangga saya 

dapet orang nggak 

disunat, suruh sunat 

dulu, nunggu 2 tahun, 

mau dia.. padal 

orangnya ya cina, mau 

sunat..  

11 Mbak N susah 

sreg sama 

cowok? 

Iya susah, nanti kan 

dapet lagi 1 bulan, 

sering dapat dia tuh, 

sebenernya doa anak 

saya sudah kabul sama 

Tuhan mbak, ya pokok 

berdoa biar si N dapet 

jodo, ya sudah kabul, 

gonta, ganti, gonta, 

ganti, astafiruglah, apa 

dipanasi sama orang, 

kalau tengah malam itu 

mak Y dari jam 3 sampe 

jam segini belum tidur, 

5 menit lho, jam 3 udah 

BIM Subjek 

masih 

bimbang 

dalam 

memilih 

pasangan  

Bimbang  +++ 
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bangun, berdoa, biar N 

dapet jodo, nanti 1 bulan 

lagi dapet lagi, berdoa 

saya tiap malam, doa 

terus, ya doa minta anu 

sama Tuhan dia.. 

12 Kalau 

tetangga- 

tetangga pada 

ngomongin 

mbak N 

nggak? 

Lho ada yang nggak 

senang, hih ada orang 

perawan dah tua jalan, 

ada tak giniin, wis sak 

muni munine ibu, sak 

muni munine lambene 

wong wedok ik loro, ya 

ada yang kasihan kok 

nggak nikah-nikah 

gimana..  

    

13 Lha mbak N 

cuek apa 

gimana? 

Cuek dia, orangnya cuek 

ok, masa bodo, sing 

penting aku kerja, dapet 

duit, kasihkan ibu..  

CU Ibu subjek 

menilai 

bahwa 

subjek 

adalah orang 

yang cuek  

Cuek ++ 

14 Berarti 

tetangganya 

pada seneng? 

Iya.. Hih wis gedhe, 

kancane wis podo nikah 

kabeh, satu kampung  

tinggal orang 2, yang 

pantarane N, ada satu 

lagi, cewek, dulunya ya 

seneng sama laki-laki 

dia nggak mau.. Cuma 

1, lha mbak N sampe 7 

ik, gimana tu.. aku wis 

rak mikir ngene-ngene 

wis bu e, pasrah, lho ora 

keno pasrah, berusaha 

gimana caranya dapet 

jodoh, nggak boleh 

pasrah, nggak boleh, 

harusnya minta, kalau 

nggak minta nggak 

dikasih, 

STR Subjek 

merasa stres 

karena tidak 

mendapat 

pasangan 

yang 

diinginkan  

Stres +++ 
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15 Mbak N 

ngomong 

gimana mak 

Y? 

Orang dioyak-oyak 

suruh nggolek bojo wae, 

nanti kan Allah ngasih, 

lha kamu kalau nggak 

minta sama Tuhan 

nggak dikasih, jodo 

datang sendiri, nanti kan 

minta, terus mringkel, 

kasihan sih kalau nggak 

pulang-pulang sampe 

jam 9 ternyata main, 

mau nyumbang..  

    

16 Sering dolan 

ya tapi? 

Main terus itu sama 

temen-temene, akrabnya 

itu kan pasti 2 itu, 

sakerjanan 

TM Subjek 

sering 

bermain 

bersama 

teman-

temannya  

Bermain 

dengan 

teman-teman 

++ 

17 Sering diajak 

ke rumah 

nggak 

temennya? 

Sering.. jalan ke situ... 

main ke situ, main ke 

situ, kalau ada pacar 

datang, kenalan, bu e, 

mengko kancaku meh 

teko, omahe diresiki sik, 

kan mbah R senengane 

pakai bantal, mbah R 

kan gigrik, mbah R kan 

mamak saya.. lha kalau 

mau ada pacar mbak N 

udah tak buatin teh  

    

18 Kalau temen 

kerjane sering 

ke rumah juga? 

Hu um, iya, sering ke 

rumah dia, sering ke 

situ, dia ditawani 

selimut hargane 150 beli 

dia, iki lho wis jam 4 

tangio, sekarang kan 

udah nggak bonceng 

sama liknya.. sekarang 

naik angkot.. udah lama, 

udah nyelengi dikit-

dikit, mau beli montor, 

kok dia nyelengi, wong 
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dia orange boros..  

19 Temen-

temennya udah 

pada nikah ya? 

Banyak ya nikah tapi 

sudah jadi rondo, masih 

muda-muda itu, 

namanya orang desa kan 

gitu, banyak yang nikah, 

terus ucul, ya kalau bisa 

ya cari yang sehidup 

semati.. nek Islam itu 

banyak, sampe 3, kalau 

bisa mbagi nggak papa..  

    

20 Kalau mbak N 

kan nggak 

takut kalau 

pisah atau 

gimana kan 

ya? 

Ndak, ndak punya gitu, 

Cuma rak sreg aja, 

namanya orang tu nggak 

ada yang sempurna to 

mbak, kalau mau cari 

yang sempurna kan 

susah, miturut dia ya 

susah, yang penting 

agamanya sama, 

tanggung jawab, udah 

itu aja, sing wis medhit, 

sing wis keborosen, 

thethek mbengek, 

mosok laki-laki suru 

njajain perempuan, 

kalau mbak N kan yang 

mbeliin laki-laki, tapi ini 

mbak N yang mbeliin 

semua, transport itu.. 

sing koyok opo ya 

Allah, sing endi sing 

dipilih, aku kadang 

berdoa sampe capek, 

kecapekan kayak apa 

kalau belum meninggal 

dunia ya berdoa terus.. 

berdoa terus 5 waktu..  
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Lampiran 1.4. Verbatim Subjek 4 

VERBATIM SUBJEK 4 

WAWANCARA I : 25 Maret 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Sekarang 

kegitannya apa 

saja mas? 

Bekerja di 

mana?  

Kalau kegiatan ya.. 

kegiatan itu.. ya paling 

bantu orang tua.. kalau 

masalah kerja ini kan 

barusan ada suatu 

masalah ya dalam 

pekerjaan itu.. bukan 

dari pihak karyawan.. 

tapi dari perusahaan 

sendiri.. dari hotelnya 

sendiri.. kan kerja di 

hotel..  

    

2 Hotel mana sih 

mas? 

Hotel Imam Bonjol.. 

depan Dafam.. itu ada 

masalahlah.. intern.. 

antara pihak yang 

berwenang sama pihak 

ownernya.. ada suatu 

masalah yang nggak 

perlu dijelasin ya.. ada 

masalah.. otomatis ya 

kegiatan em.. apa.. 

kegiatan pekerjaan 

terhambat.. jadi semua 

karyawan itu termasuk 

saya itu ya.. istilahnya  

ya out lah..  

    

3 Berarti barusan 

ini keluar dari 

pekerjaan ya? 

Bukannya keluar .. kita 

semua mengundurkan 

diri daripada..  

    

4 Berarti 

hotelnya mau 

tutup? 

Ya tutup.. tutup 

nggaknya tergantung 

ownernya.. ya soalnya 

ini ada kasus pajak lah..  

    

5 Kayak mogok 

kerja? 

Bukan mogok kerja.. 

keluar tergantung 

    



 

341 
 

 

 

pribadinya sendiri-

sendiri ya.. ini kita 

istilahnya off dulu.. 

nanti kalau kasusnya 

sudah kelar, ada yang 

mau masuk lagi 

silahkan, kalau sudah 

dapat kerjaan lain, mau 

ninggalin hotel juga 

nggak papa..  

6 Berarti ini 

karyawan bisa 

balik ke 

hotelnya ya? 

Ya kalau kasusnya 

sudah selesai.. jadi ya .. 

2, 3 hari ini ya bantu-

bantu ibu lah..  

    

7 Tapi rencana 

ada bayangan 

mau bekerja di 

hotel itu atau 

mau cari kerja 

lagi? 

Kalau dari pengalaman 

itu sih.. nggak ya. 

Soalnya dari sistem 

kerjanya juga kurang 

jelas.. dari sistem 

kewajibannya 

pembayaran semuanya 

juga nggak jelas gitu 

lho.. jadi ya kita  

pinginnya cari kerja 

yang manajemnnya 

jelas.. istilahnya 

manajemen dari struktur 

organisasinya jelas.. 

kalau itu udah nggak 

jelas.. menurut saya sih 

nggak jelas..   

    

8 Sudah berapa 

lama di hotel 

itu? 

Ini baru berapa bulan 

itu.. 6 bulan.. baru 6 

bulan di sana.. habis dari 

Jakarta itu kan langsung 

balik ke sini.. langsung 

nglamar di situ.. 

diterima.. baru 6 bulan..   

    

9 Di Jakarta 

kerja apa mas? 

Alat-alat kereta api..       

10 Di stasiun atau Kita perusahaan swasta     
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gimana mas? 

Hehe 

ya... tapi rekrutmennya 

PJKA.. PT KAI.. dulu 

kita memproduksi 

karbon.. karbon itu 

penghantar listrik untuk 

KRL.. alat-alat KRL.. 

kereta listrik..  

11 Berapa lama? 4 tahun      

12 Sebelum itu 

mas? 

Sebelum itu... banyak 

sih, di apotek.. di.. 

kebanyakan apotek sih.. 

apotek K24 di gajah 

mada dulu..  

    

13 Oh, sempet di 

Semarang juga 

sebelum di 

Jakarta? 

Lha kan emang 

lulusannya kan dari sini.. 

di PL Tarsisius.. dah.. 

lulus dari situ udah.. 

kerja.. kerja di apotek 

K24 itu.. sebagai kasir.. 

sekitar 3 tahun lah.. terus 

kakak punya.. punya.. 

kan kakak sudah 

berkeluarga.. punya adik 

bayi.. repot.. terus saya 

disuruh bantuin ke sana.. 

ke Surabaya.. ke 

Surabaya dulu.. terus 

bantu bantu bantu, 

anaknya sudah ya 

lumayan gede lah 2 

tahun.. baru nglamar 

kerja lagi.. selama 2 

tahun itu ya cuma bantu-

bantu.. nggak kerja..  

    

14 Ini berarti dari 

lahir di 

Semarang ya? 

Di Semarang..      

15 Tinggalnya 

juga di 

Tlogosari 

dulu? 

Nggak.. dari pertama di 

sini.. di Jeruk sini.. terus 

pindah ke Ngaliyan.. 

Ngaliyan pindah ke 
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Tlogosari..   

16 Waktu kecil di 

Jeruk? 

Iya..      

17 Pindah ke 

Ngaliyan pas 

kapan? 

Ngaliyan itu.. masih.. 

kelas 2 kayaknya..  

    

18 SMP? SD SD.. Kelas 2 SD     

19 Berarti 

sebentar ya di 

Jeruk? 

Sebentar sih..      

20 Berarti cuma 

sampai SD 

doang ya? 

Nggak.. malah kecilnya 

itu.. malah di sono.. di.. 

Lamper.. 

    

21 Pindah pindah 

berarti ya? 

Pertama di lamper.. terus 

kebanjiran.. Kebanjiran.. 

pindah ke Jeruk.. ke 

Jeruk cuma sebentar.. 

paling nggak ada.. 

paling istilahnya 

numpang sebentar.. 

dulunya kan di lamper.. 

terus ada banjir gede 

dulu.. dulu waktu masih 

kecil..saya juga nggak 

tahu pasti sih.. Cuma 

diceritain dulu ada banjir 

gede.. terus ngungsi 

semua ke Jeruk.. Lha.. 

daripada kebanjiran 

terus di situ.. terus 

pindah ke Ngaliyan.. 

Ngaliyan itu dari kelas 2 

sampai kelas 6..  

    

22 Terus setelah 

itu ke 

Tlogosari ya? 

Lama ya.. 

Lama.. dari kelas 6 SD 

sampai sekarang..  

    

23 Dari dulu 

menganutnya 

agama Kristen 

terus mas? 

Dari.. nenek.. dari 

nenek, orang tua, saya 

ya Kristen terus itu..  
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24 Mas, bisa 

diceritain 

nggak 

pengalaman 

waktu SD, 

temen-

temennya 

kayak gimana? 

SD itu dulu pertama sih.. 

Sompok sini.. tapi saya 

nggak inget sih.. saya 

ingetnya cuman di 

Ngaliyan itu..  

    

25 Antar jemput 

atau gimana 

mas? 

Nggak.. dulu kan SDnya 

di Sompok.. kecilnya 

itu.. yang saya inget itu 

sebelum kelas 2, 

pokoknya sebelum kelas 

2 saya sekolah di 

Sompok, terus baru inget 

itu SD di Ngaliyan itu.. 

    

26 Berarti 

rumahnya 

pindah sekolah 

juga ikut 

pindah? 

Iya     

27 Terus SMPnya 

di mana? 

SMP di Yoris..      

28 Ngaliyan 

SDnya negri? 

Ngaliyan SDnya negri..      

29 Waktu di Yoris 

sudah pindah 

di Tlogosari 

ya? 

Sudah.. lha wong kelas 6 

kan sudah pindah ke 

Tlogosari..  

  „  

30 Nuwun sewu, 

mau tanya 

bapak itu 

nggak ada 

kapan? 

2013     

31 Kenapa mas? Ya biasa.. orang tua.. 

sakit..  

    

32 Waktu TK, SD 

kan kalau 

keluarga 

kumpul ya, 

keluarganya 

Memang dari dulu sih, 

itu keluarga besar kan, 

kayak A, adek ponakan, 

orang tuanya itu 

adeknya mamaku, 

REK Subjek ikut 

bergabung 

dalam acara 

rutin 

keluarga 

Relasi erat 

keluarga 

besar   

++ 
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mas A sering 

kumpul di 

Jeruk, itu dari 

dulu? 

memang dari dulu, 

mungkin dari di Lamper 

ya.. kalau Minggu pasti 

pada kumpul.. yang 

sudah berkeluarga itu, 

kayak orang tuaku kan 

sudah berkeluarga.. 

kalau habis dari gereja 

pasti kumpul ke Jeruk..  

ya istilahnya rumah 

untuk kumpul keluarga.. 

ya namanya keluarga 

kan kadang ada 

permasalahan bisa 

dibicarakan.. ya 

pokoknya buat kumpul-

kumpul 

yang 

diadakan 

setiap 

Minggu   

33 Berarti 

memang 

budayanya dari 

dulu ya? 

Heem, budaya dari dari 

keluarga gitu..  

    

34 Berarti ibunya 

ibu? Masih 

lengkap nggak 

eyang? 

Sudah nggak ada..      

35 Sekarang 

berarti yang 

tinggal di situ 

siapa saja? 

Sekarang yang tinggal di 

Jeruk itu.. ibunya mbak 

Pita.. terus ibunya mbak 

Endah.. sama satu lagi 

keluarga yang pindah ke 

Katolik.. 3 keluarga 

yang di situ..  

    

36 Berarti dari 

dulu basecamp 

keluarga di 

Jeruk ya? 

Iya.. basecampnya di 

situ.. 

    

37  Biasanya kalau 

di Jeruk 

ngapain saja? 

Masih tiap 

minggu nggak? 

Setiap minggu.. masih 

ke sana.. ya tapi 

namanya sudah pada tua 

ya mungkin.. istilahnya 

nggak seaktif dulu.. 

REK Subjek 

masih 

berkumpul 

dengan 

keluarga 

Relasi erat 

keluarga 

besar 

++ 
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mungkin kalau sekarang 

yang muda-muda..yang 

anak-anaknya mungkin 

yang ke Jeruk.. 

istilahnya kalau orang 

tua-orang tuanya kalau 

ada yang capek, yang 

fisiknya tidak kuat untuk 

berpergian atau gimana.. 

orang tuanya nggak 

selalu sih.. tapi yang 

masih muda, yang anak-

anaknya masih..  

besarnya 

hingga saat 

ini  

38 Biasanya kalau 

acara keluarga 

itu ngapain aja 

mas? Selain 

cerita-cerita 

ngapain mas? 

Kalau acara sih nggak 

ada ya.. Itu cuman.. 

cuman apa ya kalau 

arisan keluarga itu.. 

seminggu eh sebulan 

sekali.. itu arisan 

keluarga.. keluarga besar 

Jeruk.. itu arisan ada dua 

sih, arisan keluarga yang 

satu arisan yah buat 

iseng-iseng saja.. yah 

seratusan gitu.. bareng-

bareng.. pokoknya 

sebulan dua kali itu 

arisan.. itu pasti..  

    

39 Wah seru ya.. 

keluarga besar 

masih kumpul..   

Ya.. paling cuma itu 

doang.. tapi kalau yang 

dua minggu.. yang 

istilahnya nggak arisan.. 

arisan kan minggu kedua 

sama minggu ketiga.. 

minggu pertama sama 

minggu keempat itu 

paling cuma ngobrol 

ngobrol, kumpul 

ngobrol.. ya sekedar 

gitu..   

    

40 Berarti waktu 

mas B kecil 

Iya.. sampai sekarang.. 

Masih kumpul keluarga, 

REK Subjek 

memiliki 

Relasi erat 

keluarga 

++ 
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sampe 

sekarang masih 

seperti itu terus 

ya?  

komunikasi masih jalan..  hubungan 

yang baik 

dengan 

keluarga 

besarnya   

besar 

41 Kalau natalan, 

paskah, ada 

acara, pernah 

retret keluarga? 

Kalau retret kelaurga itu 

jarang ya kita.. Kalau 

retret keluarga itu ke 

Surabaya.. Sekalian 

ngunjungin keluarga 

yang di Surabaya.. kalau 

bapak kan dulu aslinya 

Surabaya.. entah itu 

jalan-jalan, pokoknya 

bareng-bareng keluarga 

gitu..  

    

42 Dulu paling 

dekat dengan 

siapa kalau 

keluarga besar 

sama siapa? 

Kalau per orangan 

banyak sih, saya pribadi 

banyak, hampir semua, 

tapi yang paling, 

menurutku paling deket 

itu keluarganya A, itu, 

semua.. dari bapaknya, 

ibunya, A sendiri, KR, 

itu sudah deket semua, 

sama keluarganya mbak 

EN 

REK Subjek 

merasa 

dekat 

dengan 

keluarga 

besarnya  

Relasi erat 

keluarga 

besar 

++ 

43 Kalau di rumah 

sendiri, itu kan 

ada 2 laki sama 

1 perempuan.. 

ini semua 

sudah 

berkeluarga? 

Nggak.. aku sama 

adikku yang belum..  

    

44 Kalau keluarga 

sendiri, paling 

deket sama 

siapa?  

Untuk dulu atau 

sekarang? 

    

45 Kalau 

sekarang? 

Sekarang ya sama adek.. 

soalnya kan kakak 

semua di luar kota 
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semua..  

46 Di mana? Kalau kakak yang 

cowok di Klaten.. terus 

yang cewek di 

Palembang..  

    

47 Kalau ibu 

kegiatan di 

rumah apa 

saja? 

 

Ya.. apa ya.. ya cuman 

bikin-bikin.. usaha kecil-

kecilan lah.. istilahnya.. 

bikin makanan.. kue 

basah sih.. klepon, terus 

apa ya.. lauk-lauk..  

    

48 Berarti sembari 

menunggu 

pekerjaan 

berarti di 

rumah cuma 

bantu ibu atau 

sambil cari 

cari? 

Ya.. cari-cari.. orang 

yang namanya cari 

kerjaan kan nggak 

langsung dapet.. kita 

nunggu, kita ngasi 

lamaran, kita nunggu 

lah.. sembari nunggu itu 

ya bantu-bantu ibu..  

MK Subjek 

memiliki 

keinginan 

untuk 

memperbai- 

ki diri  

Membantu 

keluarga  

 

+++ 

49 Berarti ini 

sudah mulai 

memasukkan 

lamaran ya? 

Banyak sih.. Hampir tiap 

hari masukin.. Hahaha  

    

50 Terus ini coba 

cerita-cerita 

yang waktu 

kecil mas.. 

kalau waktu 

kecil paling 

deket sama 

kakak atau 

adik? 

Kalau waktu kecil sama 

kakak yang cewek 

malahan.. main bareng.. 

tapi kalau yang cowok 

dulu.. apa ya.. namanya 

masih anak-anak kan 

suka nggodain adiknya.. 

kayak gitu.. suka di.. ya 

suka di.. istilahnya 

dibikin nangis, 

pokoknya nggak nyaman 

lah kalau sama yang 

kakak cowok..  

    

51 Kalau sama 

adik? 

Kalau sama adik sih, ya, 

nyaman nggaknya 

gimana ya.. ya seneng 

sih kalau sekarang sama 

adik.. seneng ya, soalnya 

PPA Subjek 

memiliki 

adik yang 

cacat 

sehingga 

Perhatian 

pada adik 

++ 
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kan ya adik juga ada.. 

yang nggak normal.. 

istilahnya nggak 

normal.. secara fisik 

dilihat itu normal, tapi 

cara bicara, nggak bisa 

komunikasi, nggak bisa 

ngomong, tapi ada suara 

ada, tapi disuru gini 

disuru gitu ngerti, 

diemnya dalam arti 

nggak ada tanggepan 

tapi ngerti..  

subjek 

memberikan 

perhatian 

pada 

adiknya 

52 Pernah 

diterapi? 

Sering sih dulu.. ya sama 

saja sih.. nggak ada 

perubahan.. ya gimana.. 

orang namanya sudah.. 

sudah apa ya..  jalan 

hidupnya kayak gitu.. 

fimana lagi ya.. kita kan 

cuma bisa berusaha 

untuk merawat.. 

namanya adik, namanya 

anak, orang tua kan 

merawat.. yaudah kita 

sebatas merawat, ya 

semua tergantung sama 

Tuhan saja sih.. ya kan? 

Kita ngasih yang terbaik 

buat keluarga.. gitu saja 

sih..  

    

53 Kalau sekarang 

beda sih tapi..  

Tapi kan, kalau mungkin 

dulu sistemnya beda 

sama sekarang.. 

mungkin kalau 

terjadinya sekarang 

mungkin masih bisa 

diterapi..  

    

54 Kalau dulu kan 

ada kesulitan, 

dan zaman 

dulu berarti 

Ya.. kalau beban sih.. 

kita nganggepnya nggak 

beban ya.. dari dulu kita 

keluarga sebelum kakak 

MBB Subjek tidak 

ingin 

menganggap 

permasala- 

Masalah 

bukan beban 

++ 
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kan juga 

termasuk 

beban ya..  

berkeluarga juga.. itu 

bukan suatu beban 

menurut kita.. karena 

itu.. kita satu keluarga.. 

kalau itu kita anggep 

beban, malah.. apa ya.. 

malah merugikan kita 

sendiri.. iya kan? Itu 

adik kita.. itu anaknya 

orang tua.. masak mau 

dianggep beban.. nggak 

mungkin kan? orang tua 

juga nganggepnya 

itu..apa ya.. kalau ujian 

sih bukan, tapi.. suatu 

kewajiban mungkin ya.. 

kalau menurut saya itu 

tepatnya itu suatu 

kewajiban, kewajiban 

orang tua untuk merawat 

anak, bagaimanapun 

keadaan anak.. gitu aja.. 

jadi bukan suatu beban 

atau gimana.. sampai 

sekarang juga ya nggak 

beban sih.. orang tua 

njalani hidup juga enjoy, 

tetep bersyukur tetep 

seneng.. kalau orang 

namanya beban kan.. 

pikirannya udah pusing, 

raut muka juga keliatan, 

tapi kalau orang tua 

nggak.. malah seneng, 

malah istilahnya ada 

kebanggan sendiri kalau 

semisalkan bisa bikin 

anaknya seneng.. 

menurut saya kalau 

melihat ekspresi orang 

tua..  

han sebagai 

suatu beban 
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55 Kalau waktu 

kecil, TK, SD 

paling deket 

sama bapak 

atau ibu? 

Sama ibu.. bapak galak 

soalnya..  

    

56 Kalau SMP? 

Masih deket 

sama ibu? 

Waduh.. kalau SMP 

sudah nggak deket siapa 

siapa sih.. sudah lost 

control soalnya..  

PYS Subjek 

memiliki 

pengalaman 

sebagai anak 

yang tidak 

dapat 

dikontrol  

Pergaulan 

yang salah  

+++ 

57 Lost contolnya 

itu giman mas? 

Udah.. ya.. apa ya.. udah 

nggak terkontrol 

istilahnya dalam 

pergaulan.. ya mungkin 

ibu apa ya.. emm.. 

perhatiannya lebih ke 

adik.. mungkin lho.. 

mungkin dari situ juga 

bisa.. terus kurang 

perhatian.. jadi ya.. salah 

pergaulan sayanya.  

KP, 

PYS 

Subjek 

merasa tidak 

diperhatikan 

orang tua 

dan 

terjerumus 

ke pergaulan 

yang salah  

Kurang 

perhatian,  

Pergaulan 

yang salah  

+++ 

 

+++ 

58 Sejauh mana 

salah 

pergaulannya? 

Aduh.. ini.. kalau 

ditanya sejauh mana.. 

waktu kapannya? 

    

59 Mulainya itu 

kapan? 

SD.. kelas 6.. mulai 

lepas dari.. kan kelas 5 

SD saya ke, pindah ke 

Tlogosari tapi masih 

sekolah di Ngaliyan.. 

sekolahnya masih di 

Ngaliyan tapi rumahnya 

udah pindah Tlogosari.. 

itu kelas 5.. terus mulai 

kelas 6 itu udah mulai.. 

apa ya..  

    

60 Kalau cowok 

kan salah 

pergaulannya 

bisa macem-

SD saya sudah ngrokok, 

saya sudah minum, 

minum minuman keras 

itu, sudah mulai ya 

PYS  Subjek 

terjerumus 

pergaulan 

yang salah 

Pergaulan 

yang salah 

+++ 
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macem nih, 

rokok, atau 

apa? 

nggak terkontrol lah.. itu 

sudah mulai sih 

sejak SD  

61 SMP 

bagaimana? 

SMP sudah lepas.. sudah 

lepas dari orang tua..  

    

62 Itu menurut 

mas B, apakah 

memang 

karena 

lingkungannya, 

atau memang 

mas B sendiri 

merasa 

daripada di 

rumah 

mending aku 

dolan seperti 

ini saja? 

Kalau menurut saya sih, 

ada 2 kesalahan ya. 

Kesalahan pertama dari 

saya sendiri, pergaulan 

saya itu, karena 

pergaulan di luar ya 

istilahnya.. Itu yang 

pertama.  

Yang kedua dari orang 

tua mungkin juga ikut 

partisipasi ya dalam 

membentuk karakter 

seorang anak.. itu pasti.. 

sudah pasti.. tapi kalau 

orang tua ada perhatian.. 

ini bukan berarti saya 

menyalahkan orang tua 

ya.. ini mungkin orang 

tua punya alasan 

tersendiri.. mungkin dari 

situ orang tua agak 

mengabaikan, sedikit 

mengabaikan anaknya 

yang lain.. gitu..  

PYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP 

 

 

Subjek 

merasa 

terjerumus 

ke dalam 

pergaulan 

yang salah  

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

diabaikan 

oleh orang 

tuanya  

 

 

Pergaulan 

yang salah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

perhatian 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

63 Kakak juga 

merasa begitu? 

Kalau kakak sih.. saya 

kurang tau juga sih..  

    

64 Jaraknya 

berapa tahun 

sama kakak? 

2 tahun sih sama yang 

cewek... cowok 77.. 

berarti 4 tahun..  

    

65 Nggak semua 

kakak juga 

merasa seperti 

itu? Atau 

kakak yang 

cowok juga 

seperti itu?  

Kalau kakak yang 

cowok itu, dulu waktu 

kecilnya nakal banget, 

nakal.. tapi udah mulai 

SMP malah jadi 

pendiam. Orangnya 

diam, nggak pernah 
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keluar nggak pernah 

main, jadi di rumah 

terus, dari SMP sampai 

dia lulus STM, terus 

kerja di Batam, 

orangnya diam.. 

66 Kalau yang 

cewek? 

Mungkin sifatnya cewek 

ya.. mulai diem, di 

rumah, SMP itu dia ke 

Surabaya, jadi nggak 

tahu kesehariannya 

gimana.. sampai nikah di 

sana..  

    

67 Kalau SMA 

juga masih 

salah 

pergaulan? 

Masih.. orang saya SMP 

itu sudah jarang pulang.. 

    

68 Ke mana? Ya ngikut anak-anak 

gitu..  

    

69 Kumpulnya 

biasanya sama 

siapa? 

Temen. Temen sekolah 

kumpulnya.. kita kan 

pagi sekolah, siang 

kerja. 

    

70 Kerja apa? Bengkel dulu.. SMP 

sudah mbengkel.. ya 

ikut-ikutan temen sih.. 

ya udah.. Cuma buat beli 

rokok, buat foya-foya 

sih, ya buat kayak gituan 

lah..ya kayak gitu..  

PYS Subjek 

terjerumus 

dalam 

pergaulan 

yang salah  

Pergaulan 

yang salah 

+++ 

71 Jalan-jalan 

sampai ke 

mana saja? 

Nakalnya ke 

mana saja? 

Maksudnya dalam segi 

kluyuran? Kalau 

tongkrongan, kluyuran 

cuma deket-deket sih.. 

Genuk, Kaligawe, 

Simpang lima, itu sudah 

makanan tiap hari..  

    

72 Kalau 

basecampnya 

ada? 

Kita nggak ada ya.. 

paling ngumpul-

ngumpul bareng, 

pertama di Genuk sama 
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anak-anak, udah paling 

cuma di perempatan, 

kumpul di situ, kita jalan 

ke Kaligawe, di 

Kaligawe ada basecamp 

di daerah tambak lorok, 

kalau sudah, di situ 

biasanya minum.. sudah 

itu.. jalan ke Simpang 

Loma.. dulu.. boleh 

jujur?.. Dulu.. 

kumpulannya pencopet.. 

dulu masih rame-

ramenya copet.. 

biasanya kalung.. di 

Simpang Lima tu dulu 

kan desek-desekan.. itu 

banyak bagian-bagianya 

sendiri..  

73 Berarti itu 

memang 

karena untuk 

kesenengan 

sendiri saja ya? 

Ya..itu dari segi 

pergaulan juga.. untuk 

kesenengan.. dimana 

kita bisa seneng-seneng, 

dapet duit untuk seneng-

seneng..  

PYS Subjek 

mengalami 

pergaulan 

yang salah 

untuk 

menyenang- 

kan diri 

pribadi  

Pergaulan 

yang salah  

+++ 

74 Temen SMP 

sama SMA 

sama atau 

beda? 

Beda..      

75 Mulai nyopet 

kapan? 

SMP..      

76 Lulus SMP? Lulus SMP terus SMEA 

itu.. kan udah banyak 

kasus kan dulu.. SMP 

banyak kasus gini gini.. 

saya mau masuk STM 

nggak boleh.. nggak 

boleh sama orang tua.. 

takutnya STM gini gini, 

orang namanya dulu 
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STM itu hampir tiap hari 

tawuran.. dulu sampai 

bus DAMRI takut kalau 

lewat.. bus DAMRI pasti 

buat langganan  

77 SMA terus 

dapet temen 

baru? 

Ya dapet temen baru.. 

kita SMEA kan.. SMEA 

di situ.. dulu kan SMEA 

nya di Pandean Lamper, 

bukan di Tlogosari 

sana.. bukan di 

Majapahit sana.. dulu di 

Pandean Lamper.. 

memang kebanyakan 

cewek di situ.. kan 

jurusan akuntansi.. cuma 

dua dulu.. akuntansi 

sama sekretaris.. saya 

ambil akuntansi.. 

cowoknya cuma 3 

orang.. tapi tiga tiganya 

cowok semua yang.. tiap 

kelas kan 3 orang.. ada 

yang 1 orang.. tapi yang 

sekretaris.. itu cowoknya 

orang pinggiran situ 

semua.Haha. Jadi orang 

apa ya.. ya situ kan 

terkenal.. umm.. orang 

orang nggak.. istilahnya 

dibilang ngga bener juga 

bener, dibilang bener 

juga ngga bener gitu 

lho.. istilahnya ya 

pergaulannya lah.. 

kehidupannya beda 

dengan orang yang 

biasa.. nah itu.. cowok-

cowoknya temen-

temennya orang situ 

semua, yaudah, ngikut 

lagi ke situ.. hal yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mudah 

terpengaruh 

ke pergaulan 

yang buruk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudah 

terpengaruh 

lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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kayak gitu.. orang tua 

kan, keluarga pinginnya 

SMEA mbuat nggak ke 

arah situ, tapi ya 

temennya orang daerah 

situ ya, jadinya kayak 

gitu lagi.. git lho.. mulai 

itu.. sudah oleng lagi..    

78 Berarti waktu 

SMP sudah 

sampai 

ketahuan orang 

tua? 

Sudah.. sudah tahu 

orang tua..  

    

79 Tahunya dari 

orang-orang? 

Dipanggil 

sekolah? 

Ya bukan orang-orang.. 

sudah.. nggak cuma 

dipanggil sekolah.. 

disamperin sama orang 

yang nggak terima sama 

kelakuanku sama temen-

temen.. ya.. pada 

datengin, pada minta 

pertanggung jawaban.. 

gini-gini.. ya macem-

macem lah.. itu SMP. 

    

80 Dulu kumpulan 

dolannya 

cowok semua 

atau ada 

ceweknya? 

Cowok semua.. Jadi dari 

dulu itu emang kita 

nggak mikirin apa ya.. 

sampai SMA.. sampai 

kerja itu sudah nggak 

mikirin apa ya.. kalau 

orang sekarang kan 

kecil-kecil udah mikirin 

cewek, sudah pacaran, 

kita nggak nutup mata 

ya.. tapi dari dulu 

memang nggak mikir 

sampai segitu.. SMP 

SMA itu nggak mikir 

istilahnya pacaran atau 

apa..  

    

81  Suka suka gitu 

nggak pernah? 

Nggak.. meski satu 

sekolahan itu cewek 
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semua, kebanyakan 

cewek semua, nggak ada 

istilahnya malem 

minggu.. ayo pacaran.. 

atau apa.. nggak ada..  

82 Temen-temen 

yang lain juga 

nggak mikir 

kayak gitu? 

Ya ada.. ada yang.. wah 

orang namanya pacaran 

SMA SMA gitu 

pacaran.. yaudah..saya 

anggep biasa.. saya 

nggak ada keinginan 

untuk cari.. saya nggak 

ada keinginan..  

    

83 Berarti dari 

mas B sendiri 

yang  nggak 

ada? 

Heem, dari saya sendiri 

tu nggak ada keinginan 

untuk nyari apa gimana, 

kenalan, saya aja sama 

temen satu kelas saja 

jarang ngomong, jarang 

ketemu..  

SB Subjek sulit 

bersosialisa- 

si dengan 

orang lain  

Sulit 

bersosialisasi 

+++ 

84 Berarti lebih 

seneng dolan 

sama temen-

temen? 

Malah saya itu lebih 

tertariknya main sama 

cowok-cowok.. main ke 

mana.. ngeband.. terus 

gimana gitu..  

    

85 Oh ngeband 

juga berarti? 

Ya dulu.. dulu SMA sih.. 

SMA kelas 2 itu ya.. 

arahnya arah ke yang 

positif, tapi hasil positif 

itu jadi negatif.. Tahu 

maksudnya? 

    

86 Pinginnya 

ngeband, tapi 

kok temen-

temennya 

kayak gitu? 

Nggak.. pingin positif.. 

kita ngadain band kan.. 

kita istilahnya belajar.. 

selama setahun itu 

belajar.. cuma.. ya 

istilahnya belajar di 

studio studio, sampai 

kita ikut festival di.. dulu 

raden saleh sini.. tiap 

minggu itu festival 
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pasti.. sampe festival di 

raden salah.. dulu dulu.. 

di.. matahari simpang 

lima itu.. ada kafe yang 

di pelatarannya itu.. 

nggak tahu sekarang 

masih ada atau nggak.. 

yang di parkirannya.. 

yang di jalan ahmad 

yani-nya.. dulu di situ 

ada kafe yang di.. mau 

masuk parkiran.. ya itu 

ada kafe.. teras gitu..nah 

itu.. siapa yang mau 

ngasih data bandnnya 

bisa ndaftarin di situ, 

nanti kalau ada 

panggilan, ada seleksi, 

udah di kontrak di situ.. 

dulu masuk di situ.. 

main di situ.. kontrak 6 

bulan sih.. tapi seminggu 

2x main di situ.. kita 

ambilnya minggu.. sama 

hari rabu atau kamis 

gitu.. jadi.. kita ambilnya 

musik grang.. tau grang 

nggak? Musik nirvana.. 

grang.. rock.. yaudah.. 

dah dari situ kita kan 

dapet kontrak pasti kan 

dapet fee kan? Kita 

dapet pemasukan. 

Yaudah pemasukan itu  

udah nggak untuk beli 

apa-apa.. ya untuk 

seneng-seneng juga.. 

tapi seneng-senengya 

beda lagi..  kita udah 

mulai masuk ke obat 

dulu.. sudah masuk 

obat.. dulu.. minum itu 
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Subjek 

terjerumus 

mengguna-

kan obat-

obatan pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjerumus 

narkoba  
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sudah.. paling kalau kita 

ke SPD doang.. SPD itu 

SuperDog.. SuperDog 

itu diskotik dulu.. waktu 

dulu di Karangayu. Dulu 

ada 2, MM sama 

SuperDog.. Diskotik itu 

udah.. diskotik terkenal 

dulu di Semarang.. kita 

masuknya ke SPD.. ya 

itu.. buat konsumsi 

kayak gitu.. ya kayak 

gitu..   

saat subjek 

SMA 

 

 

87 Shabu shabu 

atau? 

Nggak dulu kita obat.. 

dulu belum ada shabu.. 

shabu, kalau dulu.. 

shabu, belum ada.. ganja 

pun jarang..  Kita 

masuknya kayak gitu.. 

Udah.. kalau kita mau 

pentas gitu.. ngobat.. 

buat ngilangin nervous. 

Emang sih buat 

ngilangin nervous.. tapi 

efeknya dari itu kan kita 

kecanduan.. kecanduan.. 

yaudah.. udah beberapa 

tahun konsumsi kayak 

gitu.. seneng seneng.. 

tapi ya gitu.. makanya 

sekarang meski gimana-

gimana nggak bisa 

gemuk.. efeknya pasti 

ada lah..   
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Subjek 

mengalami 

kecanduan 

obat-obatan 

pada saat 

remaja  

 

 

 

 

 

 

Terjerumus 

narkoba  

 

 

 

 

 

 

+++ 

88 Dulu sampai 

rehab atau 

gimana? 

Rehab sih nggak ya. 

Kita rehab sendiri.. 

Mamaku sendiri yang 

ngerawat aku.. selama 4 

hari nggak bisa bangun.. 

badan terasa sakit 

semua. Kita mau 

ngilangin ya..itu sudah 

    



 

360 
 

 

 

lulus sih.. sudah lulus 

SMA.. tapi belum kerja.. 

kan saya baru kenal 

sama cewek itu sudah 

lulus, kita kan masih 

ngeband- ngeband.. 

masih sana sini, kenal 

sama cewek, satu 

cewek.. satu orang.. ya 

pengunjung lah.. 

89 Itu baru 

pertama kali 

suka? 

Pertama kali.. bukan 

suka.. kenal.. kenal.. 

kenal sama cewek.. 

secara.. istilahnya secara 

deket.. baru itu.. baru.. 

setengah tahun setelah 

lulusan.. lagi ngeband 

gitu, lagi main, ada 

pengunjung, temen.. apa 

ya.. temen satu bandku 

itu punya temen.. dateng 

bawa temennya.. nah, itu 

dikenalin sama dia.. 

sudah dikenalin.. oo.. 

ternyata rumahnya juga 

Kaligawe.. Haha 

yaudah.. rumahnya juga 

Kaligawe.. dulu dia 

Katolik.. hu um.. terus 

ngobrol ngobrol.. dulu 

nomor HP itu jarang ya.. 

dulu masih 50rb 1 

nomor itu.. itu dulu 

istilahnya apa ya.. masih 

jarang ya HP.. Kita terus 

sms an.. kita apa.. dia 

ngajak ke.. Gua Maria 

Kerep tau nggak? Dia.. 

minggu ke-2 pasti 

ngajak ke sono.. 

istilahnya kan dia tahu 

kehidupanku gimana 
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dulu.. Dia tahu.. emang 

tahu.. tahu dia.. dia tahu 

kehidupanku gimana.. 

gimana.. mungkin dia 

pingin aku nggak ke situ 

gitu lho... Istilahnya dia 

ngajak aku.. istilahnya 

nggak kayak gitu.. 

yaudah.. saya ikutin.. 

yaudah akhirnya ya.. 

merasa apa ya.. 

nyaman.. istilahnya 

diperhatikan.. dari awal 

kan dari kecil kan nggak 

pernah diperhatiin kayak 

gini apa gimana – 

gimana..   

 

sampai saudaranya pun, 

kakaknya itu perhatian 

sama aku.. ponakan- 

ponakan dia perhatian 

sama aku..  
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Subjek dari 

kecil merasa 

tidak 

diperhatikan 

oleh orang 

tuanya. 

 

Subjek 

merasa 

mendapat 

perhatian 

dari seorang 

perempuan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

perhatian 

 

 

 

 

 

Mendapat 

perhatian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 

90 Berarti sudah 

kenal dengan 

semuanya gitu?  

Iya.. sudah kenal.. 

perhatian semua.. sudah 

kita jalan.. kita nggak 

ada kata jadian.. kita 

nggak ada pacaran.. 

sudah kita jalani saja..  

kita jalani aja.. udah 

berapa lama.. udah lama 

mungkin ya.. orang saya 

udah kenalin ke orang 

tuaku.. dia udah aku 

kenalin..udah main gitu 

lho.. main ke rumah.. ya 

udah.. sedikit demi 

sedikit itu kan aku 

tinggal. bandnya itu aku 

tinggal.. istilahnya.. ini 

MP Subjek 

merasa 

mendapat- 

kan 

perhatian 

dari seorang 

perempuan   

Mendapat 

perhatian  

+++ 
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ada festival ini nih.. 

aduh males.. ya 

istilahnya.. alesanku 

cuma males, males, 

males.. ya akhirnya.. ya 

udah.. saya dikeluarin.. 

emm.. dia cari gitaris 

baru.. yaudah saya 

dikeluarin.. nggak ada 

pemasukan kan 

istilahnya saya nggak.. 

lepas dari situ saya 

nggak ada pemasukan..  

91 Itu belum 

dapet kerja ya 

berarti? 

Belum.. belum dapet 

kerja.. umm.. saya lepas 

dari situ, nggak 

ngeband, nggak ada 

pemasukan, sementara 

saya sudah tergantung 

sama obat..  

    

92 Berarti ketika 

pacaran, kenal 

dengan cewek 

itu masih 

konsumsi obat 

ya mas? 

Nggak ada pacaran.. 

Haha.. masih saya masih 

konsumsi.. tapi selang 

beberapa waktu, saya 

lepas dari band, saya 

dikeluarin dari band itu, 

istilahnya nggak ada 

pemasukan kan? Tubuh 

saya itu masih 

tergantung sama obat-

obatan.. istilahnya kan 

ya udah.. sampe saya 

tanya-tanya sama temen, 

gimana caranya 

ngilangin ketergantung-  

an.. oo ya terus, silet-

silet aja sini.. dulu sini.. 

ini ada bekasnya siletan 

(menunjukkan bekas).. 

dulu sini.. sini dulu.. ini 

kan dihisep, darahnya 

kan dihisep, makanya ini 
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saya tato biar nutupin.. 

dulu kan sudah kelihatan 

silet-siletan gini.. waduh 

nggak bener.. nah itu, 

sudah, silet-siletan 

semua sini, banyak sini  

dulu, masih kelihatan, 

ini, ini, yang sini banyak 

dulu, nah itu udah.. 

diminum.. ya memang 

hilang.. istilahnya efek 

orang sudah 

ketergantungan kan 

gimana ya.. badan sakit 

semua.. kepala pusing.. 

nggak bisa mikir.. ya 

pokoknya tersiksa.. itu 

pasti.. nggak ada orang 

emm.. istilahnya sudah 

ketergantungan terus 

bisa lepas begitu saja 

nggak mungkin.. itu 

pasti.. ngerasa apa ya.. 

tersiksa lah.. dengan 

lepas dari situ ya udah.. 

aku cobain disilet-silet , 

diminum darahnya, 

udah, emang terasa 

enteng, badan enteng, 

tapi ya gitu masak tiap 

kita apa.. istilahnya 

pingin kita.. istilahnya 

terus ketergantungan itu 

kita timbul, kita harus 

apa.. ngerusak badan.. 

nggak.. saya mikirnya 

gitu.. masak mau saya 

silet- siletin terus.. ya 

udah.. terus coba kan.. 

sudah saya coba 

berhenti, udah malah 

selama 4 hari itu nggak 
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bisa ngapa-ngapain.. ya 

yang ngrawat mamah.. 

sampe.. sampe.. buang 

air kecil pun, mau pipis 

pun itu nggak bisa 

keluar.. itu selama 4 

hari.. mikirnya ya.. kasi 

air kelapa sama mama.. 

kasi air kelapa udah.. air 

kelapa diminum nggak 

lama muntah, diminum 

nggak lama muntah, 

muntahnya itu apa ya.. 

berupa air.. tapi.. agak 

apa ya.. kayak lendir 

gitu lho.. ternyata itu 

mungkin.. ya mungkin.. 

itu mungkin racunnya.. 

saya juga nggak tahu.. 

soalnya habis itu terasa 

mendingan sih.. tapi air 

kelapa.. kelapa ijo 

katanya.. udah.. gitu.. 

udah.. udah mulai itu.. 

sudah terusan tiap hari 

konsumsi kelapa itu, tiap 

minum muntah, tiap 

minum muntah, pasti, 

mungkin, mungkin dari 

itu, saya bisa lepas dari 

situ, tapi ya gitu, orang 

namanya muntah sininya 

nggak enak,terasa nggak 

enak, tenggorokan itu 

udah rasa terbakar.. 

kayak kebakar  sama 

paitnya minta ampun 

haha gitu.. tapi sodara 

nggak ada yang tahu.. 

sodara nggak ada yang 

tahu.. cuma aku sama 

mama.. papaku pun 



 

365 
 

 

 

nggak tahu..  

93 Oh, berarti 

menutup 

semuanya itu 

ya? Cuma ibu 

doang yang 

tahu ya? 

Kakakpun juga 

nggak tahu? 

Nggak tahu.. yaudah.. 

itu.. makanya sebelum.. 

sebelum.. terus.. udah 

lama.. baru diceritain 

sama papa..  

    

94 Oh.. setelah 

sudah nggak 

terlalu 

tergantung? 

Udah lepas dari itu.. 

udah lepas.. saya 

lepasnya ya dari situ.. 

emm.. dulu.. temen 

cewek itu.. yang ngajak 

gini gini gini, ke gereja, 

dulu dia Katolik kan.. 

MP 

 
Subjek 

mendapat 

perhatian 

dari seorang 

perempuan 

dan 

memotivasi 

subjek untuk 

sembuh dari 

ketergan- 

tungan 

Mendapat 

perhatian  

 

+++ 

95 Ngajak ke 

gereja Katolik? 

Dia ngajaknya ke 

Kerep.. tapi nggak.. 

Cuma sekali ngajak ke 

gereja Katolik.. yaudah 

saya ikut.. terus kita 

diskusi, ngobrol- 

ngobrol biasa gini kan, 

kayak diskusi, ayok, ke 

gerejaku, aku ajak ke 

sini, ke WPM sini, ya.. 

ya.. dia suka.. malah 

suka Kristen malahan.. 

yaudah.. tapi kejauhan.. 

gerejamu kejauhan.. 

yaudah.. kita cari yang 

deket, kita cari cari cari 

ketemu JKI, dulu masih 

baru JKI itu tahun 2000.. 

2000.. 2001 2002 lah.. 

masih baru itu.. JKI 

masih bangunan baru.. 

tahu kan JKI? Itu.. masih 
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ada almarhum pendeta 

itu.. masih ada yaudah 

kita ke sono.. kita jadi.. 

apa ya.. istilahnya apa ya 

dulu apa ya namanya.. 

kalau sekarang itu emm.. 

mewartakan secara door 

to door itu apa?  

96 Mewartakan? 

Kayak 

penginjilan 

gitu? 

Kayak penginjilan.. 

bener.. dulu.. ikut.. 

sampai ikut penginjilan 

gitu.. door to door itu..  

    

97 Berarti 

penginjilan ke 

rumah-rumah? 

Itu karena JKI 

masih baru ya? 

Ke rumah-rumah.. terus.. 

ya ada program itu.. kita 

ngikut, kita, ya hampir 

tiap hari lah kita 

ngurusin ke JKI, kita 

ngurusin door to door.. 

dulu belum ada 

angkutan istilahnya yang 

antar jemput.. kalau 

sekarang kan banyak 

angkutan antar jemput 

dari JKI, dulu belum ada 

namanya antar jemput.. 

kita harus jemputin satu-

satu.. warga.. warga 

daerah Kaligawe situ.. 

kita jemputin satu-satu.. 

kita nengokin rumah per 

rumah.. itu udah.. udah.. 

istilahnya babat alasnya 

JKI itu saya tahu.. 

    

98 Merasakan 

malahan ya? 

Merasakan malahan. 

Itu.. wilayah saya itu 

memang daerah situ.. 

daerah Kaligawe itu.. itu 

wilayahnya saya.. padal 

itu dulu tempat saya 

tongkrongan.. sampe 

rumah siapa.. temenku 

yang cewek itu.. nggak 
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disenengin sama satu 

warga.. sampe mau 

dibakar.. ngrasain itu.. 

terus temenku.. temenku 

yang pertama muslim, 

yang diwartakan, 

diinjilin, dia seneng, dia 

masuk Kristen, sampe 

di.. belum pernah lihat 

orang dikejar-kejar pake 

parang itu belum pernah 

lihat? Itu sampe dikejar-

kejar bapaknya sendiri 

pake parang.. haha.. 

woh.. macem-macem 

pokoknya.. itu babat 

alasnya JKI di. Di 

Kaligawe itu saya tahu 

semua.. sampe orang 

diusir.. rumah mau 

dibakar..  

99 Lho ceweknya 

keluarganya 

juga ikut JKI? 

Dulu Katolik..      

100 Maksudnya, 

diwartakan 

juga atau 

bagaiman? 

Terus lama-lama ikut.. 

malah ikut.. rumahnya 

jadi istilahnya buat 

persekutuan, buat doa-

doa.. tapi kan warganya 

muslim.. kebanyakan 

situ kan wilayah 

muslim.. kuat situ 

daerah Kaligawe.. ya 

udah.. sampe.. woh.. ya 

hampir nggak bisa 

bayangin lah.. rumah 

udah disatroni warga, 

mau dibakar, pake 

parang, anaknya sendiri 

dikejar-kejar pake 

parang.. sampai berapa 

bulan nggak pulang-
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pulang.. itu udah.. udah.. 

ya kita ngerasain sendiri. 

sampe temenku itu yang 

dulu selevel sama saya 

itu dulu itu sekarang 

sudah sampe Israel.. ke 

luar luar negri, jadi 

pewarta malahan..  dari 

JKI.. 

101 Berarti sampai 

sekarang di 

JKI? 

Kalau saya sih, lepas 

dari situ, saya kan ke 

Surabaya itu.. habis 

lulus saya kan belum 

kerja itu, masih kenal 

sama ceweknya itu, terus 

kan saya nglamar-

nglamar kan.. nglamar 

kerja sambil masih.. 

istilahnya apa ya.. masih 

aktif di JKI.. sambil 

nglamar, nglamar, 

dapetlah di K24, apotek 

di Gajah Mada.. itu.. 

saya nglamar di situ, 

kerja di situ, kita tiap 

hari, sampe mungkin 

ya.. mungkin.. saya 

selama 2 tahun lebih itu 

cuma berapa kali saya 

ngrasain gajian dari 

situ.. selebihnya sudah 

buat pewartaan.. 

istilahnya dulu ada.. 

ada.. emm.. apa ya 

namanya.. ada program 

untuk orang kurang 

mampu.. orang orang 

kurang mampu, para 

manula, nah itu, dari 

situ, cuma berapa bulan 

itu, saya dapet gaji dari 

K24 itu, cuma berapa 
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bulan, terus selebihnya 

udah, buat pewartaan, 

sampe mamaku aja 

sampe marah-marah.. ya 

otomatis ya.. orang tua, 

namanya orang tua kan.. 

ya saya nggak mikir 

sampe segitu.. orang 

namanya dulu seneng 

pewartaan emang dulu, 

habis lepas itu saya 

sampe seneng 

pewartaan, gitu gitu.. 

udah..  sampe berapa.. 

102 Berarti selama 

itu nggak ke 

gereja sini ya? 

Nggak.. ke JKI.. saya 

terakhir gereja sini itu 

aktif itu masih SMA 

kayaknya.. masih nakal-

nakalnya itu.. Tapi 

jarang.. jarang buat.. 

dulu kan sekolah 

minggu di sini.. buat 

remaja kan di sini.. lha 

itu.. saya masih..   

    

103 Dulu sempet 

ikut remaja 

pemuda di 

sini? Sempet 

main musik 

juga? 

Ya.. dulu main musik 

nggak sih, nggitar-

nggitar cuma di sini.. 

sama Daniel..Daniel tau 

nggak? Daniel.. ya anak 

gereja sini.. trus 

Hendro.. Hendro ngga 

kenal? Yang suaminya 

mbak siapa.. mbak.. 

siapa.. lupa aku.. 

Hendro, Daniel, kalau 

Antok masih di 

bawahku, iya, Antok, 

Christine masih di 

bawahku..   

    

104 Berarti sempet 

aktif disini?  

Aktif sih enggak ya di 

sini..  
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105 Maksudnya 

ikut kegiatan di 

sini, terus 

pindah ke JKI? 

He em,ikut kegiatan.. itu 

masih.. masih sekolah di 

sini.. di sini masih 

sekolah.. saya kelihatan 

alim di sini, tapi di luar 

nggak ada yang tahu..  

    

106 Berarti lanjut 

ke JKI setelah 

udah pelayanan 

itu? 

Udah ke JKI ya udah.. 

Udah pelayanan kan.. 

kita udah.. ya udah jauh 

lah.. istilahnya kita 

pelayanan udah jauh.. ke 

JKI itu.. terus.. nah itu.. 

kakakku punya adik itu.. 

kakak yang di 

Surabaya.. ya udah.. aku 

disuruh ke sana bantu-

bantu.. saya kan minta 

pertimbangan kan sama 

orang tua.. terus saya 

minta pertimbangan 

sama temen-temen yang 

di JKI itu.. cewek itu.. 

ya udah nggak papa.. 

dah ke sana.. dah lepas 

dari JKI itu.. nggak bisa 

ngapa-ngapain kan 

orang di Surabaya kan? 

Dah.. nggak bisa aktif 

lagi.. dah di sana. Sama 

aja malahan.. di sana 

malah tambah parah.. 

hampir tiap hari minum..  

MTL Saat subjek 

membantu 

kakaknya di 

Surabaya, 

subjek 

kembali ke 

pergaulan 

yang salah  

Mudah 

terpengaruh 

lingkungan  

+++ 

107 Karena ketemu 

lingkungan 

lagi? 

Lingkungannya kayak 

gitu.. orang namanya di 

Surabaya lingkungannya 

kayak apa.. orangnya 

keras-keras.. dah.. 

makanya di sana malah 

nggak jadi baik, malah 

balik lagi kayak dulu.. 

iya.. balik lagi kayak 

dulu malah..  

MTL Subjek 

merasa 

lingkungan 

di Surabaya 

membuatnya 

kembali 

minum-

minuman 

keras   

Mudah 

terpengaruh 

lingkungan  

+++ 
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108 Di Surabaya 

sempat kerja? 

Kerja..      

109 Tapi sama aja 

mbalik lagi 

kayak sdulu? 

Iya.. balik lagi.. kerja.. 

ya kan saya ikut kakak 

kan? Saya ikut kakak.. 

jadi makan nggak 

mikirin kan.. saya nggak 

mikirin makan.. saya 

cuman mikirin motor.. 

saya emang ambil motor 

di sana.. ambil motor 

tapi atas nama kakak 

gitu lho.. ambil motor.. 

udah.. keperluan saya itu 

cuman bayar motor, 

sama beli bensin, sama 

rokok lah istilahnya, 

udah itu aja.. selain itu 

udah.. buat seneng-

seneng.. udah buat ya.. 

nggak karuan lah.. 

udah.. mulai dari situ 

udah.. tiap hari lho itu.. 

tiap malem.. jam 

setengah tujuh.. start itu 

setengah tujuh jam tujuh 

itu start sampai jam 4 

pagi.. itu udah minum, 

nggak berhenti, itu 

kakakku sendiri yang 

tahu, udah dibilangin, 

udah.. udah nggak mau.. 

ya makanya itu.. mulai 

dari situ udah.. 

istilahnya goyang lagi 

kan.. 
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Subjek 

mudah 

sekali 

terjerumus 

ketika ada 

lingkungan 

yang 

membuat 

goyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudah 

terpengaruh 

lingkungan  
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110 Di Surabaya 

sekitar umur 

berapa? 

Umurnya.. tahun.. 

umurnya itu.. sekitar 

berapa ya.. pokoknya 

tahun 2004.. 2004-2005, 

2004-2005 itu pindah ke 

Surabaya.. 
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111 Terus habis itu 

lost contact 

sama 

ceweknya atau 

gimana? 

Ya.. pertama sih.. masih 

kontak-kontakan.. masih 

kontak-kontakan, trus 

lama-lama ya jenuh juga 

mungkin ya.. jenuh 

juga.. dari pihak emm.. 

ceweknya sendiri 

mungkin jenuh.. ya 

udah.. nggak ada 

hubungan sama sekali.. 

dah.. terus nomor hpnya 

sudah ganti.. saya juga 

nggak tahu kan.. saya 

nggak tahu.. apalagi  kan 

saya jarang pulang kan 

biasanya.. saya dari 

Surabaya itu 2004-

2008.. itu pulang cuma 

dua kali.. pulang ke 

Semarang cuma dua kali 

pertama..emm saya 

pulang..  dateng ke 

rumahnya.. itu masih.. 

masih enak.. masih ada 

kontak-kontakan,SMSan 

itu masih ada.. yang 

kedua itu udah nggak 

ada komunikasi sama 

sekali, sudah hilang 

sama sekali, makanya 

terus saya pulang, saya 

dateng ke rumahnya, 

dianya nggak ada, saya 

tungguin, nggak ada, 

nggak ada, yaudah saya 

balik.. besoknya kan 

saya kerja.. soalnya kan 

harus kerja kan.. soalnya 

kan Sabtu pulang.. dari 

Surabaya Sabtu malem, 

sampe sini kan Minggu, 

Minggu pagi, Minggu 

    



 

373 
 

 

 

pagi saya pulang ke 

rumah, minggu siang ke 

rumahnya dia, saya 

tungguin sampai jam 8 

malam itu belum 

pulang-pulang.. soalnya 

saya jam 10 kan harus 

balik lagi ke Surabaya.. 

soalnya besoknya kan 

kerja.. nah itu.. saya 

nggak bisa nunggu 

lama-lama kan? Sampe 

jam 8 itu nggak pulang- 

pulang, dari JKI itu 

belum pulang, dia kan 

emang jadi pengurus di 

JKI.. dah.. dah.. aku 

pamit sama kakaknya.. 

udah mulai dari itu 

nggak ada kontak sama 

sekali.. yang terakhir 

kan saya habis pulang 

dari Jakarta itu.. barusan 

ini.. itu.. bulan apa ya.. 

Agustus ini.. Agustus 

kemarin itu.. Agustus 

aku pulang dari Jakarta, 

itu ke sana.. dah nikah, 

dah.. tapi ya akhirnya 

ketemu juga..  

112 Masih 

pelayanan di 

JKI? 

Udah.. udah nggak.. 

cuman.. ya yang serating 

sama kita, yang 

istilahnya dari awal, dia 

malah udah ke Israel 

sekarang.  

    

113 Ceweknya itu? 

Masih 

bergereja di 

JKI? 

Dia ibu rumah tangga.. 

masih bergereja di JKI 

tapi udah nggak 

pelayanan.. ya udah.. 

cuman silaturahmi.. 

ngobrol-ngobrol.. ya 

    



 

374 
 

 

 

udah pulang..  

114 Berarti cuma 

kenal cewek 

satu itu? Atau 

di Surabaya 

sempet kenal 

sama cewek 

lain? 

Nggak ada.. kalo di 

Surabaya nggak ada.. 

kalo deket, deket ngga 

sih, kalau kenal.. ya 

namanya.. orang 

namanya kerja kan 

banyak..  

    

115 Sedeket 

ceweknya itu 

ada? 

Ya masih deket cewek 

itu, cewek yang di sini..  

    

116 Berarti di sana 

sempet nggak 

deket sama 

cewek?  

Nggak ada..      

117 Berarti di sana 

kalau yang 

lingkungannya, 

sama 

lingkungan 

kerja yang 

minum-minum 

itu? 

Nggak.. nggak.. kalau 

tempat kakak saya itu 

kan dulu ngontraknya di 

kampung ya.. suatu 

kampung emang 

terkenal makaunya 

Surabaya sih.. makau itu 

kan bebas tempatnya 

buat minum, buat judi, 

buat obat-obatan itu 

bebas.. jadi polisi 

dateng, cuma dikasi 

amplop, udah pergi..  

    

118 Oh ya? Iya.. iya.. makaunya 

Surabaya.. tanya orang 

Surabaya kalau nggak 

kenal Manyar.. itu 

makaunya Surabaya itu.. 

itu udah terkenal.. itu 

udah terkenal.. 

kebanyakan orang di 

Manyar itu.. emm apa 

ya.. habis minum di situ, 

main judi di situ dapet 

duit, langsung larinya  

ke Dolly  
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119 Deket ya itu? Ya deket sih engga, 

paling 15 menit lah naik 

motor..  

    

120 O.. yaya.. terus 

apa namanya, 

dulu sampe 

judi juga? 

Judi sih nggak.. saya 

nggak seneng judi.. dari 

dulu nggak seneng.. 

nggak suka judi.. kalau 

minum, obat, shabu aja 

saya nggak suka.. pernah 

sih..  

    

121 Berarti waktu 

di Surabaya itu 

mbalik ngobat 

lagi? 

Obat nggak ada di sana.. 

Minum.. shabu.. kalau di 

Surabaya udah ada 

shabu, waktu di 

Surabaya udah ada 

shabu..  

    

123 Tapi nggak 

suka shabu? 

Saya nggak.. konsumsi 

pernah, tapi nggak.. 

nggak seneng, nggak 

suka.. nggak kecanduan, 

soalnya nggak ada 

rasanya shabu itu.. 

rasanya cuman di badan 

seger, nggak ngantuk – 

ngantuk, udah itu aja, 

makanya kan 

kebanyakan artis pake 

shabu.. itu biar apa ya.. 

fit terus.. jadi nggak ada 

rasanya sama sekali.. 

kalau shabu itu.. Cuma 

ngisep kayak orang 

ngrokok tapi.. kalau 

ngrokok kan ada aroma, 

ada.. istilahnya ada ciri 

khasnya kan.. kalau itu 

nggak ada.. itu kayak 

asep biasa.. haha 

    

124 Waktu di 

Surabaya 

sampai main 

ke Dolly juga? 

Main sih sering ya.. tapi 

kita konsumsi cewek, 

kita konsumsi kayak 

gituan kita nggak 
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pernah,  

125 Berarti cuma 

main gitu? 

Minum, sama main.. ya.. 

soalnya dari dulu saya 

emang sama cewek itu.. 

apa ya.. pertama takut.. 

dari dulu saya takut 

sama cewek.. ndeketin 

cewek itu takut.. minder 

gitu lho.. nah itu.. 

sampai sekarang pun 

kalau sama cewek, apa 

ya.. kalau cewek nggak 

kenal ya, kita harus 

deketin, aduh, nggak.. 

haha.. jadi dari dulu saya 

emang sama cewe itu.. 

nggak.. nggak itu ya.. 

kalau nggak ada 

istilahnya perantaranya, 

saya nggak berani..  

MIN, 

SB 
Subjek 

merasa 

minder dan 

sulit untuk 

berkenalan 

duluan 

dengan 

perempuan 

Minder,  

Sulit 

bersosialisasi  

+++ 

 

+++ 

126 Kalau nggak 

dikenalin 

kayak dulu gitu 

tu nggak bakal 

kenal ya? 

Heem, kalau nggak 

dikenalin saya nggak 

bakal kenal.. gitu lho.. 

makanya kan.. apa ya.. 

istilahnya.. meski, 

biasanya orang mabuk, 

larinya ke perempuan, 

ya kan? Cowok cowok 

biasanya gitu kan? Judi, 

dapet duit, mabuk.. 

mabuk.. nyari 

perempuan.. itu 

kebiasaan.. ya saya tahu 

sih istilahnya orang-

orang kayak gitu itu 

gimana.. tapi kalo aku 

judi nggak, perempuan 

takut, cuma minum..  

    

127 Tapi temen-

temennya mas 

B ada yang 

sampe 

Banyak.. minum, 

mabuk, perempuan, itu 

udah pasti, soalnya 

kumpulanku itu kan 
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perempuan? makaunya Surabaya.. 

jadi saya tahu.. 

gelagatnya.. 

128 Berarti 

ditawarin 

pernah, kan 

dolly ya kan? 

Ditawarin.. nggak 

pernah lagi.. sering.. 

sering ditawarin.. sampe 

di mucikarinya.. kan 

hampir tiap hari kan 

nongkrong di sana.. 

sampe akrab sama 

mucikarinya.. sampe 

akrab sama 

keamanannya.. sama.. 

udah ditawarin.. ya.. 

gratis sih nggak.. 

diskon.. diskon.. nggak 

tetep nggak nggak.. aku 

nggak berani dari dulu, 

kalau sama cewek, 

langsung gitu istilahnya.. 

kalau saya nggak kenal, 

saya nggak berani, takut, 

nggak tahu kenapa.. dari 

dulu emang gitu.. 

mungkin sifat saya 

kayak gitu, mungkin 

memang bawaannya apa 

gimana saya nggak 

tahu.. tapi kalau 

seumpanya dikenalin, ni 

tak kenalin.. kancaku.. 

ngene, ngene, mungkin 

masih bisa ya.. tapi 

kalau harus sendiri yang 

harus kenalan, nggak 

pernah berani dari dulu..  

MIN, 

SB 
Subjek 

merasa takut 

jika harus 

berkenalan 

dengan 

perempuan 

terlebih 

dahulu 

Minder,  

Sulit 

bersosialisasi 

+++ 

+++ 

129 Berarti ini 

setelah ke 

Surabaya terus 

ke Jakarta?  

Dari Surabaya, ya 

istilahnya ada konflik 

lah sama kakakku kan.. 

mungkin gara-gara 

kayak gitu, aku kayak 

gitu kan, udah, ada 
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konflik terus, terus saya 

ngekos sendiri..   

130 Oh ngekos 

sendiri? 

Ngekos dulu.. aku 

ngekos.. istilahnya pisah 

sama kakak kan? Ya 

udah.. saya masih kerja 

di apotek.. berapa lama.. 

2 tahunan lah.. itu ada 

lowongan yang di.. apa .. 

alat-alat kereta api itu.. 

saya nglamar.. saya coba 

nglamar.. yang di 

rungkut itu.. dah saya 

nglamar, tes, dah 

masuk.. tapi langsung 

ditempatin ke Jakarta.. 

ya udah.. saya.. nggak 

ada.. nggak ada.. 

istilahnya nggak ada 

tanggungan kan di situ.. 

di Surabaya nggak ada 

tanggungan, yaudah.. 

lari ke Jakarta.. sana.. di 

sana malah.. istilahnya.. 

apa ya.. sana.. di Jakarta 

itu.. terkontrol.. soalnya 

saya pertama tinggalnya 

di kantor, yang kedua 

istilahnya peralatan 

disediain kantor.. 

istilahnya peralatan 

masak, panci-panci. 

    

131 Kayak asrama? Nggak.. bukan asrama.. 

kita punya kantor, ruko 

lah istilahnya, ruko tiga 

lantai, nah yang lantai 

ketiga itu khusus buat 

karyawan.. nah saya 

tinggalnya di situ.. ruko, 

tapi tiga lantai.. ya itu.. 

emm.. ruko yang 

pertama itu buat 
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gudangnya,yang lantai 

kedua buat kantor, 

officenya, yang ketiga 

tempat.. istilahnya ya.. 

tempat untuk karyawan 

lah.. entah itu karyawan 

untuk istirahat kalo 

siang.. tinggalku juga di 

situ.. jadi ada alat-alat 

komplit.. alat-alat rumah 

tangga komplit, TV juga 

ada.. pokoknya komplit 

lah di situ.. istilahnya 

kan.. saya nggak.. nggak 

keluar uang lagi buat 

ngontrak.. apalagi 

ngontrak di sana kan.. 

dulu aja sudah 550.. 

nggak tahu kalau 

sekarang.. yaudah.. kerja 

di situ.. enak.. istilahnya 

tertata, hidupnya tertata.. 

belum kenal siapa-siapa 

ya.. tapi udah.. masih.. 

minum itu masih.. 

minum masih.. itu awal 

di Jakarta itu.. minum 

masih.. dah.. kenal.. 

terus akhirnya keluar, 

kenal, kenal, kenal.. 

minum lagi, ketemu 

orang-orang minum..  

132 Memang orang 

minum itu 

banyak ya..  

Memang masih merata 

sih kalau minum.. kalau 

obat kan,  apa ya.. obat 

di sini masih..masih.. 

masih ada peredarannya 

di Semarang tapi kalau 

di luar udah nggak ada 

obat itu.. jarang.. shabu 

paling nggak.. di Jakarta 

udah heroin, shabu aja 
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udah.. paling rendah itu 

shabu, obat-obatan udah 

nggak ada sekarang.. 

yaudah.. minum minum 

minum.. larinya.. ke 

diskotik lagi.. kalau di 

sana bukan diskotik 

namanya.. di sana.. 

warung remang-

remang.. itu karaoke, 

tempat karaoke, ada 

ceweknya.. dunia malem 

kayak gitu kan tahu 

sendiri.. ya kayak gitu 

lah.. istilahnya.. kalau 

udah terasa.. ya orang 

namanya minum kan 

terasa mabuk kan.. 

terasa mabuk.. orang 

mabuk itu dimana-mana 

pasti sadar.. semabuk-

mabuknya orang.. pasti 

ada.. kesadarannya itu 

masih ada.. itu pasti.. 

kecuali kalau mabuk, 

jatuh, pingsan, itu udah 

nggak sadar itu.. tapi 

kalau masih bisa 

berjalan, itu berarti 

dibikin-bikin mabuknya 

orang pasti itu.. pasti.. ya 

makanya saya, aku kan 

ngerti orang mabuk 

gimana, gimana tahu 

semua istilahnya.. itu 

dah masuk yah.. kayak 

dunia malam, dunia 

malam gitu lho.. 

yaudah.. sampe keluar 

dari situ.. hampir.. 

hampir.. hampir keluar 

lah.. hampir  nggak.. 
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Subjek suka 

berfoya-foya 

ketika di 

Jakarta, 

pergi ke 

diskotik, 

minum 

minuman 

keras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergaulan 

yang salah  
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udah nggak main di situ 

lagi.. dah mulai.. saya 

mikir.. saya mbuka.. 

mbuka itu.. PS di sana.. 

sampe mbuka PS.. itu 

untuk istilahnya.. yah 

daripada uang dibuang-

buang kan.. sayang.. aku 

join sama temen, buka 

PS disana.. ya udah.. 

mulai dari situ udah 

nyoba untuk ngilangin 

istilahnya ke dunia 

malem, udah nggak,  

habis pulang kerja 

ngurusin PS.. 

 

 

MD 

 

 

Subjek 

mulai 

mencoba 

memperbai- 

ki diri 

dengan 

mengalihkan 

kegiatan 

membuka 

tempat PS  

 

 

Berusaha 

memperbaiki 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 Biar ada 

kerjaan gitu 

ya? 

Biar ada kerjaan 

ngurusin PS.. ya tapi ya 

sama aja.. PS rame.. 

pemasukan nggak mati 

300 tiap hari.. tiap 

malem itu nggak mati 

300.. tapi tetep aja 

temen-temennya pada 

dateng malahan.. dateng 

ke PS bawa minuman 

minuman.. tetep minum.. 

kalau minum nggak 

bisa.. istilahnya susah.. 

tapi kalau keluar.. untuk 

ke dunia malem, udah 

dikit-dikit, udah 

dikurangin, akhirnya ya 

udah lepas, nggak dunia 

malem,  ya kalau 

minum.. dikurang-

kurangin akhirnya.. ya 

pulang dari kemari itu.. 

udah nggak minum.. 

sampe sekarang itu.. 

udah..   

MD Subjek 

berusaha 

untuk 

memperbai- 

ki diri untuk 

tidak pergi 

ke dunia 

malam  

Berusaha 

memperbaiki 

diri 

+++ 
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134 Di Jakarta dari 

tahun berapa? 

Jakarta 2008, sampe 

2015 kemarin..  

    

135 Tujuh tahun 

lumayan lama 

ya.. lho kok 

keluar kenapa? 

Keluar sih banyak 

alasannnya.. pertama 

yang paling.. yang 

paling.. bikin.. istilahnya 

bikin crash ya  aku sama 

emm.. managernya 

sana.. sana kan bukan 

bos ya.. manager.. 

istilahnya kepala 

wilayah lah.. itu apa ya.. 

waktu 2000.. 2012.. 

2012.. natalan itu.. 

natalan 2012 itu saya 

pulang.. pulang ke 

Semarang kan.. ketemu 

orang tua.. itu 

Desember.. Desember 

itu masih.. bapak masih 

belum apa-apa sih.. 

masih sehat bapak.. ibu 

masih sehat..semua 

sehat.. ketemu semua.. 

terus... Januari itu ya.. 

Januari itu saya balik 

lagi ke Jakarta.. di 

kereta, turun dari kereta, 

apa.. kecopetan.. HP, 

dompet, semua ilang, 

saya nggak bisa 

komunikasi kan, 

otomatis saya nggak bisa 

komunikasi sama orang 

rumah, orang 

Semarang.. udah.. 

lamaa.. gitu nggak 

komunikasi.. sampai 

akhirnya.. em.. apa ya.. 

bapak meninggal itu.. 

saya nggak tahu.. bapak 

meninggal kan emm 
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Februari.. Februari tahun 

2013.. itu bapak 

meninggal saya nggak 

tahu.. saya nggak tahu 

sama sekali.. tapi saya 

pingin pulang waktu itu.. 

Januari saya balik ke 

sana kan.. ke Jakarta.. 

saya kehilangan dompet, 

saya kehilangan HP, 

kehilangan semua, udah 

nggak ada.. nggak ada.. 

istilahnya buat 

komunikasi ke sini 

nggak ada.. yaudah.. 

Januari akhir itu saya 

pingin pulang.. pingin 

pulang.. pingin pulang 

banget. Tapi tanggal 27, 

28 lah.. pokoknya habis 

dapet gaji, saya pingin 

pulang.. saya pingin izin 

pulang, itu alesanku itu 

mau ngurus KTP, 

soalnya hilang kan, KTP 

ku hilang.. dicopet.. 

nggak bisa.. nggak boleh 

pulang, tapi saya tetep 

ngotot, pingin pulang, 

pingin pulang, nggak 

bisa.. terus dikabarin 

sama temen.. temen 

yang di Surabaya, 

tetangganya kakakku.. 

dikabarin, dulu.. dulu.. 

saya punya BBM dia 

kan.. tapi sekarang kan 

udah.. Hpnya ganti.. 

BBM itu.. ini.. papamu 

sakit.. yaudah.. tak bikin 

alesan sekalian kan.. ini 

ayahku sakit.. tapi nggak 
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percaya, pihak kantor 

nggak percaya, dan 

nggak ngasi izin untuk 

pulang.. soalnya kantor 

punya alasan sendiri 

sih.. saya ambil cuti, 

Desember itu kan, saya 

habis pulang, kenapa 

belum ada sebulan 

pingin pulang lagi. 

Sistem kantor kan 

emang nggak 

boleh..soalnya kan 

emang saya juga udah 

ambil cuti kan.. yaudah.. 

nggak boleh.. yaudah.. 

akhirnya.. tahunya itu.. 

ayah.. bapakku sakit.. 

meninggalnya kan 

tanggal 7 Februari 2013, 

saya tahunya itu.. umm.. 

November kayaknya.. 

November 2013..  

136 Berarti 

Februari-

November itu 

nggak tahu 

sama sekali? 

Nggak tahu.. nggak 

tahu.. nggak tahu.. 

    

137 Nggak kontak? 

Karena nggak 

ada handphone 

itu?  

Nggak kontak.. Nggak.. 

ya udah punya.. tapi kan 

nggak tahu nomornya.. 

ya kan nggak tahu 

nomornya..  

    

138 Nggak 

mencoba 

menghubungi 

keluarga? 

Menghubungi keluarga 

nomornya siapa? 

    

139 Oh, nggak 

hafal? 

Nggak hafal.. nomornya 

kesave semua di HP 

yang lama..  

    

140 Berarti Sudah lupa semua,     
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nomornya 

sudah lupa 

semua? 

sudah hilang kontak.. 

Ada sih, telpon jeruk 

ada.. Cuma saya telpon 

sudah diputus.. emang 

udah diputus.. dulu kan 

ada.. nomornya ada.. 

saya sering kalau telpon 

ke Jeruk..  

141 Berarti 

hafalnya telpon 

Jeruk saja? 

Heem.. nomor rumah 

tapi.. nah waktu itu saya 

telpon 2013 itu nggak 

nyambung..  

    

142 Waktu 

November 

tahunya 

gimana? 

Tahunya dari temen.. 

temenku yang di itu.. 

yang di.. Surabaya itu.. 

tetangganya kakak..  

    

143 Kok bisa tahu 

kontaknya? 

Surat-suratan dulu 

pertama.. kan tahu.. dia 

kan tetanggaku.. dia kan 

tetanggaku dulu.. dulu 

tetangga di BSD, di 

Tangerang.. kantornya 

kan di Tangerang.. itu 

tetangga dulu.. ya nggak 

tetangga deket gitu.. 

cuman, tempat saya kan 

di komplek perkantoran 

kan, komplek ruko itu, 

lha dia kan belakangnya 

kampung, nah dia 

ngekos di situ, tapi 

kerjaannya masih di 

sekitar ruko itu, dia 

ngekos di situ.. nah 

waktu itu dia, nggak 

tahu alesan apa, nggak 

tahu masalah apa, dia 

pulang.. udah nggak 

balik lagi.. waktu dulu 

masih sempat bbm an 

sama dia.. tapi waktu bb 

ku ilang itu udah nggak.. 
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nggak kontak lagi.. dia 

nyuratin.. kakakku kan 

tanya.. tanya tanya ke 

tetangga tetangga yang 

deket sama aku, B nggak 

ada kabar.. di Jakarta 

nggak ada kabar.. 

akhirnya itu waktu 

pulang, waktu pulang 

dari Tangerang itu, 

ngomong sama 

kakakku.. Hpnya ilang.. 

ngerti alamate rak, yo 

ngerti, wis surati wae, 

kabari bapake ora ana.. 

dia yang ngabarin.. itu.. 

saya dapet surat, saya 

kasikan ke bosku kan.. 

istilahnya manager kan, 

ini alesanku.. udah.. 

surat itu.. aku emosi.. 

namanya anak ditinggal 

kan, apalagi nggak tahu 

kan, aku sudah dikasi 

alesan tapi nggak dikasi 

izin, ya kantor nggak 

salah juga, dia punya 

prosedur sendiri kan, 

itu.. udah gontok-

gontokan gitu, sudah.. 

aku resign aja.. saya 

keluar dari situ, resign 

2014, 2014 Januari itu 

aku resign, ya nerusin 

itu.. nerusin PS, sampe 

2015 kemarin.. 2015.. 

saya pulang dulu ke 

Surabaya.. kakakku kan 

punya adek bayi lagi.. 

mamaku yang suruh ke 

sana.. mamaku suru ke 

sana.. pulang kan.. 
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pulang dulu ke 

Semarang pertama.. 

mama ning Surabaya.. 

yasudah, saya susul ke 

Surabaya.. saya susul ke 

Surabaya udah.. gini, 

gini, gini, dah balik wae, 

nggak usah balik rono 

neh, sebulan lagi saya 

balik lagi ke Jakarta, 

ngurusi PS itu, njual-

njualin semua... haha.. 

yaudah, nggak usah 

balik deh, di sini aja.. 

yaudah sampe sekarang. 

144 Berarti ini 

nyari-nyari ya 

di sini?  

Ya kemarin sudah nyari 

sih.. udah nyari tapi 

kayak gitu sih.. haha.. ya 

wis.. kayak gitu lah..  

    

145 Berarti ini 

jangan ketemu 

temen-temen 

lama lagi ya? 

Nanti balik 

lagi..  

Kalau ketemu sih 

masih.. masih ketemu.. 

tapi kalau minum sih 

udah.. udah dari.. dari di 

Jakarta itu..  

    

146 Tapi temen-

temen gimana? 

Sudah pada 

kerja? 

Temen-temen masih ada 

yang ngajakin.. kerja-

kerja.. ya kerja.. apa ya... 

kerja serabutan sih.. 

kalau ada kerjaan di 

kerjain kalau engga ya 

nggak..  

    

147 Masih 

nongkrong? 

Banyak.. masih.. kalau 

akunya sih udah nggak.. 

udah merasa tua.. yang 

kedua udah nggak kayak 

dulu lagi.. fisiknya kan 

udah beda.. fisik udah 

beda.. udah merasa beda 

aja.. kita nggak ngasih 

jarak ya ke temen.. 

cuman tapi kita harus.. 
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ngontrol diri juga.. tau 

diri juga.. 

148 Ibu kan juga 

sudah tua ya? 

Nah.. ya mendingan kan 

aku mbantuin ibu 

daripada nongkrong-

nongkrong ya kan? 

Bantuin ibu lebih 

bermanfaat, untuk 

keluarga, untuk kita 

bersama, daripada 

nongkrong yang nggak 

ada artinya malah 

ngerugiin diri sendiri, 

keluarga..  

MK Subjek 

mencoba 

memperbai- 

ki diri 

dengan 

membantu 

ibu dan 

lebih fokus 

ke keluarga 

Membantu 

keluarga  

+++ 

 

WAWANCARA II : 27 Maret 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

149 Mas, cerita-

cerita dulu aja 

deh, kan 

sekarang single 

to, enak nggak 

enaknya single 

umur sekarang 

itu apa? 

Enaknya.. enaknya apa 

ya.. ya.. ya yang pasti 

nggak ada tanggungan 

ya.. yang pasti nggak 

ada tanggungan yang 

pertama.. yang kedua.. 

enaknya ya, apa ya.. 

masih bebas lah.. bebas.. 

heem.. ya kan? Masih 

bisa, kan beda sama 

orang yang sudah 

berkeluarga, ya kemana- 

mana kan istilahnya.. 

apa ya.. emm.. pasti 

ada.. nggak bebas kayak 

orang masih sendiri.. 

nah itu.. tapi kalau 

nggak enaknya ya itu.. 

apa ya.. apa ya.. haha..  

TAB Subjek 

merasakan 

keuntungan 

belum 

menikah, 

yaitu masih 

bisa bebas 

dan tidak 

ada beban  

Tidak ada 

beban 

++ 

150 Apa yang 

sering 

dirasakan lah? 

Ya sepi.. sepi pasti.. 

nggak ana sing buat 

curhat.. terus.. apa ya.. 

ya yang pasti sepi lah..  

KE Subjek 

merasa 

kesepian 

karena 

Kesepian ++ 
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belum 

memiliki 

pasangan  

151 Tapi 

sebenernya ibu 

sendiri 

sebenarnya 

udah tanya- 

tanya, 

mengharapkan 

atau 

bagaimana? 

Biasanya ibu 

lebih perhatian 

sama anaknya  

Kalau ibu sih.. semua 

kan.. keputusanku ya 

keputusanku .. kalau ibu 

itu paling ngasih 

pendapat aja ya.. ya 

pernah sih em.. istilahe 

apa ya.. ya punya deket, 

cewek, terus ngomong.. 

aku kalau.. kalau.. ada 

temen deket cewek..  

TAT Subjek tidak 

dituntut oleh 

ibunya 

untuk segera 

menikah  

Tidak ada 

tuntutan 

++ 

152 Temen deket 

yang kemarin 

diceritain itu? 

Bukan.. itu sudah.. 

sudah lama nggak.. 

nggak..  

    

153 O barusan ini 

berarti ada 

lagi? 

Ya.. bukan ada lagi.. ya.. 

istilahnya apa ya? Cuma 

deket, ngobrol, ya 

istilahnya sebagai 

temen, masih temen 

biasa sih, cuma ngobrol 

enak, ya nggak sekali 

dua kali sih, ya banyak 

sih kalau aku punya 

kenalan ya di Semarang 

ini, terus ngobrol, pasti 

aku ngomong, cerita ke 

ibu.. tapi kalau ibu soal 

tanggepan aku masih 

sendiri apa pingin cepet 

nyari itu nggak sih.. 

semua terserah aku.. aku 

yang njalanin, aku yang 

ngerasain, ya ibu cuman 

ngasi pendapat aja.. 

sebatas ngasi pendapat, 

tapi kalau apa.. 

istilahnya suruh aku 

cepet-cepet sih nggak..  

TAT Subjek 

memiliki 

kebebasan 

untuk 

memutuskan 

kapan 

menikah dan 

tidak ada 

tuntutan dari 

ibunya  

Tidak ada 

tuntutan 

++ 
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154 Berapa kali 

punya, 

istilahnya mas 

B kayaknya 

temen deket 

ya, berapa kali 

punya temen 

deket? 

Kalau deket sekedar 

deket ya.. sekedar deket 

itu banyak, cuman ya 

sekedar temen, aku kalo 

punya temen cewek satu, 

pasti cerita ke ibu.. kalau 

temen deket itu 

istilahnya apa ya.. ya.. 

masih sekedar biasa ya.. 

menurut saya masih 

sekedar biasa.. tapi aku 

tu selalu cerita ke ibu, 

kalau punya temen 

deket, gini gini gini.. 

cerita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

bercerita 

pada ibunya 

tentang 

teman 

perempuan 

yang dekat 

dengan 

subjek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekat dengan 

ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

155 Kenalnya 

biasanya 

gimana mas? 

Kenalnya biasanya 

dikenalin biasanya hehe 

    

156 Dikenalinnya 

biasanya sama 

siapa? 

Dikenalin sama temen-

temen, sama temenku 

cowok-cowok sih, temen 

kerjaan, temen... 

    

157 Terus yang 

terakhir itu? 

Yang terakhir itu aku 

dikenalin sama temenku 

yang di Surabaya dulu 

waktu masih di 

Surabaya kan masih 

kontak-kontakan sama 

temen-temen yang di 

Surabaya.. cowok-

cowok yang di 

Surabaya.. ya dikenalin.. 

nih tak kasi nomor 

pinnya.. yaudah.. 

dikenalin.. ini ini.. ya 

pokoknya dikenalin lah 

istilahnya.. nggak aku 

invite.. aku nggak 

SB Subjek takut 

untuk mulai 

berkenalan 

dengan 

perempuan  

Sulit 

berosialisasi  

+++ 
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pernah nginvite 

seseorang ya.. kecuali 

cowok.. kalau cewek 

aku nggak pernah.. 

nggak berani nginvite 

soalnya.. kalau cowok 

cewek biasanya 

temennya itu yang 

terakhir itu anak 

Surabaya sih.. nginvite.. 

yah.. ngobrol, ngobrol, 

ngobrol, sempat 

ketemuan sekali..eh dua 

kali.. dua kali ketemuan, 

ya cuman, ya biasalah.. 

158 Tapi kalau 

sampe yang 

dikenalin 

keluarganya? 

Cuma yang itu 

dulu itu ya? 

Oh belum.. baru satu 

itu.. itu aja sudah sampe 

keluarga jeruk sudah 

tahu, haha, tapi nggak 

ada istilahnya jadian, 

pacaran gitu nggak.  

    

159 Terus to mas, 

biasanya kan 

ada tanggapan 

baik positif 

maupun 

negatif, tentang 

mas B? 

Banyak sih, ya 

tanggapannya banyak.. 

tanggepan sih banyak, 

banyakan sih dorongan 

ya..  ya istilahnya cuma 

tanya, kasi masukan, 

kebanyakan ya itu sih, 

kasi masukan, soalnya 

kan untuk emm.. 

istilahnya pindah ya, 

pindah dari sifat yang 

dulu, ke sifat yang 

sekarang, sifat yang 

dulu, kayak temen-

temen yang dulu udah 

nggak pernah contect 

ya.. aku udah lepas dari 

temen-temen yang dulu.. 

jadi yang sekarang itu.. 

emm.. temen-temennya 

yang baru, yang tahunya 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

berusaha 

ingin 

memperbai- 

ki sifat yang 

lama 

menjadi 

sifat yang 

lebih baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berusaha 

memperbaiki 

diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

392 
 

 

 

aku yang sekarang tapi 

nggak tahu aku yang 

dulu.. jadi, mereka ngasi 

masukan, ya.. di saat itu 

sih saya mencoba ya.. 

mencoba untuk 

istilahnya apa ya..emm 

baik pada orang, kalau 

kita baik pada orang kan 

otomatis  timbal 

baliknya juga baik kan, 

orang ke kita juga baik.. 

ya itu kebanyakan dari 

situ, mereka banyak 

ngasi masukan, ngasi 

dorongan, ya istilahnya 

ngasi motivasi lah untuk 

cepet-cepet nyari.. gitu.. 

kebanyakan kayak gitu.. 

tapi kalau yang negatif 

juga ada sih.. istilahnya 

ya udah temen deket 

sih.. tapi ya istilahnya 

apa ya.. guyon gitu.. 

nggak terlalu dipikirin..  

 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

percaya 

bahwa 

ketika 

dirinya 

berbuat 

kebaikan 

maka orang 

lain juga 

akan berbuat 

hal yang 

sama  

 

 

Berusaha 

memperbaiki 

diri 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 Guyonnya 

kayak gimana? 

Ya paling.. ah kamu 

udah tua gini gini 

gini..nggak kawin kawin 

ngopo..ngene ngene ya 

pokoknya istilahnya apa 

ya.. ya nggak terlalu.. 

nggak terlalu serius lah 

istilahnya.. tapi kan itu 

juga sedikit banyak 

menyinggung perasaan 

kan.. itu yang menurut 

saya juga.. apa.. emm.. 

mungkin negatifnya 

mereka.. secara tidak 

langsung mereka kan 

juga istilahnya apa ya..  

merendahkan sama.. ya 

TN 

 

 

 

 

 

 

TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengalami 

tanggapan 

negatif dari 

teman 

dekatnya.  

 

Subjek 

merasa 

tersinggung 

karena 

tanggapan 

negatif 

teman 

dekatan ya.  

 

 

Tanggapan 

negatif 

 

 

 

 

 

Tersinggung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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tapi gimana lah.. 

namanya pendapat kan 

bebas.. pendapat orang 

kan bebas.. ya udah lah 

aku terserah mereka aja.. 

yang penting ya.. yang 

baik aku ambil dari 

mereka.. yaudah gitu 

aja.. jadi nggak terlalu 

memikirkan omongan 

orang..  

 
TTM 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

berusaha 

bertahan 

dengan tidak 

terlalu 

memikirkan 

pendapat 

negatif 

orang lain 

 

Tidak terlalu 

memikirkan  

 

 

 

++ 

161 Kan biasanya 

waktu SD, 

SMP, SMA, 

waktu sekolah 

gitu temen- 

temen ada 

yang ngece 

tapi juga ada 

yang 

memberikan 

tanggapan 

positif, mas B 

bisa cerita 

gimana 

tanggapan 

temen-temen 

tentang mas B? 

Kalau sifat, kalau dari 

temen sih nggak ada.. 

soalnya dari SD aku 

nggak pernah kumpul-

kumpul sama temen 

sekolah, paling cuma 

sekolah aja yang 

kumpul.. tapi jarang 

main sama anak-anak, 

paling aku menyendiri 

main batu udah itu.. 

haha.. jadi nggak..  

SB Sejak kecil, 

subjek lebih 

memilih 

untuk 

menyendiri, 

tidak 

bersosialisa- 

si dengan 

yang lain.  

Sulit 

bersosialisasi  

+++ 

162 Main sama 

temen-temen 

nggak pernah? 

Kalau diajak 

ngomong? 

Jarang.. nggak pernah.. 

diajak ngomong ya 

sebatas ngomong biasa 

sih, nggak kayak anak-

anak umumnya, kalau 

anak-anak umumnya kan 

apa ya.. mainan.. terus 

mainan apa.. mainan 

kelereng, mainan apa..  

kebanyakan kan gitu.. 

tapi kalau aku nggak  

    

163 Terus diapain 

batunya? 

Yaudah dilempar 

lemparin..  
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164 Dilempar ke 

mana? 

Ya ke tembok, ke pohon 

gitu..  

    

165 Waktu istirahat 

juga gitu? 

Kadang di dalem 

nggambar nggambar.. 

nggak kumpul sama 

anak-anak..  

SB Saat SD, 

subjek lebih 

senang 

menggam- 

bar sendiri 

daripada 

berosialisasi 

dengan yang 

lain. 

Sulit 

bersosialisasi  

+++ 

166 Ke kantin gitu 

kumpul? 

Nggak pernah.. aku 

nggak pernah jajan dulu 

SD.. nggak pernah.. 

nggak makan.. SD itu 

nggak pernah jajan, 

nggak pernah bawa 

bekal gitu nggak 

pernah.. ya cuma.. aku 

dikasi uang, cuma beli 

rokok itu..  

    

167 Mulai 

ngerokok kelas 

berapa? 

Kelas 5..     

168 Lha trus kelas 

1-4? 

Kelas 1 saya udah lupa 

ya.. udah nggak terlalu 

inget banget, tapi kalau 

sekitar kelas 3, kelas 4 

itu masih inget itu.. 

suka.. mainnya.. waktu 

di Ngaliyan itu.. sukanya 

malah main di kebon.. 

kebon jambu.. waktu di 

sekolahnya sama aja 

nggak pernah kumpul..  

    

169 Berarti nggak 

punya temen 

SD ya? 

Kalau temen satu 

sekolahan, satu kelas itu 

nggak ada.. nggak ada 

yang deket.. kecuali 

tetangga ada.. satu kelas 

itu ada tetangga itu yang 
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menurutku mungkin 

paling deket sih.. 

170 Berarti dulu 

terkenalnya 

pendiem ya? 

Pendiem, mainan batu, 

tapi ya nakal..  

    

171 Kalau prestasi 

gimana?  

Biasa sih.. prestasi     

172 Berarti nggak 

sampe nggak 

naik kelas? 

Pas nggak naik kelas itu 

pas kelas 5..  

    

173 Setelah itu 

SMP, kan 

cerita kan 

kemarin sering 

main dengan 

temen dan pas 

nakal-nakalnya 

ya? 

Itu main sama orang 

luar, nggak sekolahan, 

itu sama orang luar, ke 

bengkel 

    

174 Berarti 

pendiem juga? 

Diem.. ya bukan diem 

ya.. ya istilahnya nggak 

kumpul lah sama anak-

anak gitu nggak 

kumpul.. anak-anak 

sukanya renang, ekstra 

renang, ekstra basket itu 

nggak pernah.. 

SB Subjek tidak 

pernah 

berkumpul 

bersama 

teman-

teman 

sekolahnya  

Sulit 

bersosialisasi 

+++ 

175 Di kelas juga 

nggak pernah? 

Di kelas.. mainan.. main 

sama cewek.. kalau main 

sama cewek istilahnya di 

dalem kelas ya..  di 

dalem kelas nggak 

pernah main sama 

cowok gitu nggak 

pernah malah.. malah 

ngobrolnya sama 

cewek.. nggak pernah 

ngobrol sama cowok.. 

itu jarang.. main sama 

cowok itu jarang.. tapi 

kalau di luar itu 

kumpulnya sama cowok.  
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176 Ketemunya 

temen-temen 

itu di mana 

sih? Kan 

ternyata malah 

bukan temen 

sekolah ya.. 

Ketemunya ya waktu.. 

dulu kan suka main 

layangan kan.. layangan, 

terus ngejar- ngejar 

layangan, gitu, terus 

kumpul ketemu sama.. 

bareng-bareng gitu.. kan, 

namanya anak-anak, 

anak kecil rebutan 

layangan putus dikejar. 

    

177 Berarti teman 

kampung? 

Malah, beda kampung 

malahan.. terus merasa 

cocok, merasa enak, ya 

udah hampir tiap hari 

ketemu, ngobrol, 

yaudah, terus diajak 

main ke sono ke sini, 

akhirnya ke bengkel itu..  

    

178 SMA 

temennya 

sama? 

Nggak, beda, saya SD, 

SMP, SMA itu 

kumpulannya sudah 

beda-beda  

    

179 Tapi sama-

sama 

ngerokok, 

minum? 

Iya, sama-sama.. tapi 

beda kumpulan   

    

180 Berarti SMA 

juga nggak 

main sama 

temen sekolah? 

Temen sekolah, mainnya 

cuma ngeband sudah itu 

aja, pas ngeband.. 

    

181 Setelah itu 

temen di luar? 

Terus di luar, habis 

ngeband itu sudah nggak 

ngurusin lainnya, 

istilahnya ya udah, 

kumpulnya sama orang 

luar..  

    

182 Temen band 

yang ngerock 

itu ya? Iya lah 

ya.. kan cewek 

semua..  

Cewek semua.. pulang 

sekolah itu kan jam 

setengah 2 paling jam 2 

berangkat itu langsung 

latihan, kita latihan terus 
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hampir seminggu 3x, 

4x.. itu pasti..  

183 Itu bayar 

studionya 

gimana? 

Kita, patungan, biasanya 

patungan secara minta-

minta tapi.. haha.. ya 

kelas itu..  

    

184 Minta-minta 

gimana?  

Dulu ya iuran lah 

istilahnya, tapi secara 

maksa.. haha 

    

185 Malak berarti? Iya.. iya.. tapi kita 

malaknya nggak terlalu 

lah, kalau ada, ya 

mintanya ya minta kasar, 

“njaluk duit aku”, “nggo 

opo?” “Meh ngeband ki 

lho ora ana duit”, “ora 

duwe”, kalau udah 

ngomong nggak punya, 

kita paksa pertama. 

“halah, mosok rak 

duwe” pokoknya paksa, 

tapi kalau sana ngotot, 

udah nggak, kita nggak, 

saya, biasanya yang 

mintain dua orang sih, 

saya sama temenku..  

    

186 Terus masih 

ketemu sama 

temen band? 

Nggak, dari lulus, dari 

udah pisah ngeband itu 

udah nggak.. 

    

187 Setelah lulus, 

nganggur 

berapa lama? 

kan ngeband 

ya, itu berapa 

lama? 

Ngeband itu 4 bulanan.. 

habis dari habis keluar, 

udah lulus ya 

    

188 Terus kan 

ketemu ya 

habis lulus 

sama 

ceweknya? 

Sebelum, iya waktu 

SMA, waktu SMA, 

waktu ngeband kan, 

waktu ngisi di Simpang 

Lima itu, di Matahari 

itu..  
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189 Kelas berapa 

ketemunya? 

Kelas 3..      

190 Terus 4 bulan, 

terus ke JKI? 

4 bulan, itu udah lepas 

kan, lepas dari band itu, 

ya udah gara-gara itu 

kan, udah lepas band, 

mau lepas obat, ada dulu 

namanya apa ya, bukan 

penyembuhan, apa ya.. 

pelepasan.. itu ada 

pelepasan, ya emang 

ngikut kayak gitu kan, 

pelepasan terus, ya 

akhirnya juga lepas, tapi 

ya emang kesiksa, itu 

udah, tapi kan banyak 

bekasnya juga kan, 

makanya ditutupin tato 

ini, malu soalnya, ada 

bekas-bekas sobek-

sobekan gitu, malu, terus 

ditato, saya tato, itu udah 

udah nggak di JKI, udah 

di Surabaya itu..  

    

191 Menurut mas 

B, perilaku 

mas B yang 

tidak membuat 

orang lain 

tidak senang 

itu apa? Dan 

perilaku yang 

membuat orang 

lain senang itu 

apa? Kan ada 

perilaku yang 

mbuat orang 

lain sedih, ada 

juga yang buat 

seneng..  

Kalau sedih sih banyak 

ya, ya orang tuaku sedih 

terus soalnya, dari SD, 

SMP, SMA 

    

192 Berarti sadar 

ya membuat 

Ya dulu sih nggak 

sadar.. dulu nggak sadar, 
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orang sedih 

sebenernya? 

ya dulu cuman namanya 

remaja ya, remaja kan 

pinginnya menunjukkan 

jati diri, menunjukkan 

siapa dirinya, makanya 

dia mencari jatidiri itu, 

karena mungkin ya 

mungkin,  bukannya aku 

ini suatu pembelaan, tapi 

menurutku kayak gitu 

sih, mencari jati diri, 

yang kedua kurang 

perhatian dari orang tua 

juga bisa.. makanya tadi, 

kotbahnya bener.. 

banyak sih kalau bikin 

orang lain sedih itu 

banyak banget, kelakuan 

saya itu banyak banget, 

untuk saat ini mencoba 

ya, mencoba gimana sih, 

masak dari dulu sampai 

tua, sampai besoknya 

mau begitu terus kan 

nggak, makanya ya 

mulai saat ini, ya mulai 

kemarin kemarin sih 

sudah mencoba untuk ya 

menekanlah, menekan 

egois,  

memang saya kan egois,  

saya egois, saya 

memang orangnya apa 

ya.. sifatnya 

pemberontak, suka 

memberontak, makanya 

saya mencoba lah 

istilahnya menekan lah, 

sifat kayak gitu yang 

mungkin bisa nyakitin 

orang lain, orang 

keluarga, siapa aja..   
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merasa 

dirinya 

kurang 

perhatian 

orang tua 

 

 

Subjek ingin 

memperbai- 

ki diri 

dengan 

menekan 

ego 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

dirinya 

memiliki 

sifat egois 

dan 

pemberon- 

tak  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurang 

perhatian 

 

 

 

 

 

 

Berusaha 

memperbaiki 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egois, 

pemberontak  
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193 Tapi satu hal 

yang pernah 

dilakukan 

untuk 

menyenangkan 

orang lain, 

misalnya 

temen agar 

nyaman 

dengan mas B? 

Care ya mungkin ya, 

peduli, soalnya dari dulu 

sih, kalau sama temen, 

apalagi sama keluarga 

ya, apapun saya lakuin, 

dari dulu emang gitu, 

jadi, kayak dulu banyak 

sih, suka tawuran kan, 

tawurannya SMA, SMP 

jarang, tapi tawurannya 

itu bukan dari sekolah 

saya, ikut sekolah lain, 

tawuran, sini kita 

nyamperin sekolahan 

lain, yang punya 

masalah itu temen, 

samperin ke sekolahan, 

nggak usah disebutin ya 

sekolahnya, salah satu 

sekolahan, kita 

samperin, kita cuma 4 

orang, 4 orang itu 

nyamperin sekolahan 

orang, udah tahu sana 

markasnya istilahnya 

kan, tapi kita tetep 

berani nyamperin 4 

orang itu, dengan 4 

orang kita nyamperin, 

pertama yang 

bersangkutan dulu  

ketemu, kita tungguin 

kan sampe pulang, 

akhirnya keluar 

rombongan sana, 

rombongan sini cuma 4 

orang, udah disamperin 

dipanggil, udah lagi 

ngobrol-ngobrol gini, 

emosi, gontok-gontokan 

gitu, emosi, dorong- 

dorongan gini, saya dari 

PED Subjek 

merasa 

bahwa 

dirinya 

peduli dan 

care dengan 

orang yang 

dianggap 

dekat 

dengan 

subjek 

Peduli ++ 
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belakang lari, terus ada 

tembok kecil kan, saya 

manjat gitu, loncat 

langsung mukul, mukul 

orangnya yang 

bersangkutan itu, 

langsung jatuh yang itu, 

udah sono banyak kan, 

banyak temen-temennya 

tapi mereka nggak ada 

yang berani, mungkin itu 

yang menurut temen-

temen saya yang 

namanya setia kawan, 

mungkin ya mungkin..  

194 Oh, menolong 

temen di saat, 

membela? 

Iya, istilahnya membela 

temen meski nggak tahu 

salah atau bener.. 

mungkin dari itu 

    

195 Kalau sekarang 

ngerasanya 

salah atau 

bener? 

Ya salah sih, haha, ya 

menurutku kayak gitu 

sih, istilahnya apa ya 

dulu, dulu menurutku 

menolong temen itu 

meski temen entah salah 

atau nggak itu nomor 

sekian ya, yang penting 

kita care sama temen, 

kita peduli sama temen, 

kita membantu temen, 

itu yang mungkin bikin 

temen-temen itu seneng, 

apa sreg, yang tahu 

karakter saya kayak 

gimana, tapi kalau yang 

nggak tahu mungkin 

pemikiriannya wah, 

sampe di tetanggapun, 

sampai di lingkungan 

rumah, saya itu udah 

dicap apa ya istilahnya 

dulu ya, apa lupa, 

PED Subjek 

merasa 

peduli 

dengan 

temannya 

dan yang 

membuat 

subjek 

disenangi 

teman-

temannya   

Peduli  ++ 



 

402 
 

 

 

pokoknya jelek lah, 

imagenya jelek saya 

waktu di rumah dulu, di 

Tlogosari, itu udah 

imageku udah jelek itu, 

makanya sekarang kan 

mulai dari awal, nggak 

pernah saya kumpul gitu 

udah nggak pernah.. 

196 Kumpul sama 

siapa? 

Ya tetangga- tetangga 

gitu temen-temen yang 

dulu, udah nggak 

pernah.. 

    

197 Terus di 

rumah? Atau 

cari kerja? 

Di rumah, cari kerja, 

saya kalau siang gini 

paling cari kerja, kan 

pagi beli koran kan, 

terus nyari-nyari 

lowongan, ya itu buat 

ngisi- ngisi waktu, ya 

daripada yang nggak 

berguna, nongkrong-

nongkrong kita ngumpul 

kayak dulu.. 

MD Subjek ingin 

memperbai- 

ki diri untuk 

tidak 

berkumpul 

atau 

nogkrong 

tidak jelas   

Berusaha 

memperbaiki 

diri  

+++ 

198 Nongkrongnya 

sama siapa? 

Ya kalau di Semarang 

sini kan tempat 

tongkrongan saya 

banyak, soalnya dulu 

kan, dari SD, SMP, 

SMA tongkrongannya 

beda-beda, jadi kalau 

terus tahu-tahu saya ke 

sana, pasti ada 

orangnya..  

    

199 Terus biasanya 

banyak 

permasalahan, 

terus larinya 

pergi sama 

temen, nah 

selain tidak 

diperhatikan 

Kalau menekan sih 

nggak ya, menekan sih 

nggak, cuman mungkin, 

mungkin apa ya, dari 

orang tua perhatian, 

yang kedua, dulu kan 

istilahnya, emm, 

perekonomian ya, 
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Subjek 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

++ 



 

403 
 

 

 

orang tua, ada 

masalah lain 

yang menekan 

nggak sih 

sebenernya? 

ekonomi keluarga itu 

dulu goyang, istilahnya 

nggak karuan masih 

belum stabil, jadi 

mungkin itu juga yang 

emm, istilahnya dulu 

namanya bocah kan 

temennya punya ini, 

pingin, terus minta orang 

tua nggak bisa, lah itu 

mungkin dari situ juga 

bisa, dari perekonomian 

keluarga juga nggak 

stabil juga bisa, soalnya 

namanya laki-laki kalau 

pingin ini, tapi orang tua 

nggak nurutin kan 

emosi, marah-marah..  

merasa 

bahwa 

perekonomi

an keluarga 

membuat 

subjek 

bergaul 

yang salah  

keluarga 

lemah 

200 Terus, 

permasalahan 

yang sering 

terjadi akhir- 

akhir ini apa? 

Biasanya kan 

mikir kalau ada 

masalah lha itu 

apa aja yang 

muncul? 

Permasalahan? Kalau 

permasalahan sih nggak 

ada ya.. kalau kita itu 

semua nggak dibikin, 

nggak dipikir secara 

serius, kita simple aja 

sih, saya sama ibu ya 

yang terutama yang di 

rumah, saya sama ibu itu 

mikirnya nggak terlalu 

banget,  emang banyak 

sih masalah, orang 

namanya keluarga 

pastilah ada masalah, 

nggak ada yang nggak, 

itu tapi masalah itu kita 

sikapi, kita, apa 

istilahnya kita cari 

solusinya gimana tapi 

nggak terlalu kita pikirin 

kalau itu suatu masalah 

yang gede, suatu 

masalah yang bisa 

menekan raga atau batin 

 

 
MBB 

 

 

Subjek tidak 

pernah 

menganggap 

masalah 

sebagai 

sebuah 

beban, 

berusaha 

santai tidak 

memikirkan 

masalah  

 

 

Masalah 

bukan beban 

 

 

++ 
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kita, kita nganggepnya 

semua masalah itu 

sebagai masalah kecil, 

meski itu masalah gede, 

tapi kita santai, kita 

serius tapi kita nggak 

terlalu memikirkan, 

kalau kita terlalu 

memikirkan kan pikiran 

kita bisa, ya istilahnya 

kan orang Jawa kan 

bilangnya ngenes, 

mengko bisa ngenes, 

mengko jadi penyakit,  

jadi suatu masalah itu 

semua masalah emang 

kita anggep sama sih, 

nggak ada masalah gede, 

masalah kecil itu nggak 

ada, yang penting kita 

nanggepinya santai tapi 

serius, jadi kita nggak 

terlalu ada beban, tapi 

kita bisa 

menyelesaikannya satu 

per satu.. 

201 Kalau salah 

satu hal yang 

umur sekarang 

itu belum 

menikah itu 

menjadi salah 

satu beban? 

Aku nggak pernah 

mikirin itu suatu beban 

ya, nggak pernah, kalau 

menurutku itu suatu 

beban ya pasti emm, 

saya milih acak-acakan, 

asal-asalan, kalau orang 

menganggap pernikahan 

itu suatu keharusan, dan 

suatu kewajiban yang 

harus dilakukan 

sekarang,itu pasti 

pilihannya nggak sesuai, 

acak-acakan.. saya 

selama ini deket sih 

sama banyak cewek, 

 

 

 

 

 

TAP 

 

 

 

 

 

Subjek tidak 

mau 

terburu-buru 

menargetkan 

menikah 

agar tidak 

memilih 

perempuan 

secara asal  

 

 

 

 

 

Tidak asal-

asalan 

memilih 

pasangan  

 

 

 

 

 

+++ 
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cuma deket biasa ya, 

tapi muslim.. banyak 

muslim.. ya kalau saya 

menargetkan nikah  itu 

suatu keharusan dan 

suatu yang deadline 

istilahnya dikejar waktu, 

ya pasti saya ambil kan 

cewek itu, meski nggak 

mandang dia muslim 

atau apa, kalau itu suatu 

keharusan yang 

istilahnya harus cepet, 

tahu kan maksudnya? 

202 Ya tahu, ndang 

ndang ndang 

gitu kan 

maksudnya? 

Nah itu, pasti pilihannya 

nggak sesuai, makanya 

aku kan pinginnya.. 

    

203 Lha pinginnya 

apa sih? Punya 

kriteria 

sendiri? 

Kalau kriteria sih nggak 

ya, aku nggak pernah 

milih temen cewek, 

kriterianya gini gini gini, 

soalnya semua sama aja 

tergantung ceweknya 

sendiri bisa menerima 

kita apa adanya nggak, 

udah gitu aja kan? Yang 

kedua kan kita juga 

harus seiman, kalau kita 

nggak seiman kan kita 

percuma.. ya kan? 

 

 

 

 

 

PI 

 

 

 

 

 

Subjek ingin 

pasangan 

yang seiman  

 

 

 

 

 

Pasangan 

seiman 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

204 Berarti seiman 

juga menjadi 

salah satu 

kriteria? 

Itu bukan salah satu lagi, 

itu menurut saya sih itu 

suatu keharusan ya, 

harus, harus istilahnya 

seiman, kalau bisa, kalau 

mau ya ikut aku, udah 

gitu aja, mau nggak? 

Kalau nggak mau ya 

udah, kita temenan, apa 

giman, tapi sih 

kebanyakan jarang sih, 
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Subjek tidak 

mau 

berpindah 

agama dan 

ingin 

pasangan 

yang seiman  

 

 

 

Pasangan 

seiman 
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haha,  

205 Terus kan, 

biasanya tadi 

kan ada nggak 

enaknya, 

sendiri itu sepi, 

biasanya hal-

hal yang 

dilakukan biar 

nggak terasa 

sepi? 

Untuk ngilangin rasa 

sepi? Banyak sih.. 

ngilangin rasa sepi, 

paling ya, mainan sama 

adik, istilahnya ya, 

guyonan sama adik, itu 

salah satu, yang kedua 

bantu ibu, itu juga salah 

satu, yang ketiga, kita 

yang penting jangan 

sendiri, 

pokoknya jangan 

sendiri, kalau kita 

sendiri, kita akan, 

pikiran kita akan, em 

apa ya, pasti akan 

menuju ke sana, ke arah 

sana, ke arah yang 

membuat kita, membuat 

saya sendiri terjerumus 

dalam suatu, apa ya, 

pergumulan, suatu 

pergumulan yang saya 

sendiri belum tahu 

pergumulan itu apa, bisa 

terpecahkan kapan, 

kalau kita sendiri, kalau 

saya cuma sendiri, 

cuman berangan-angan, 

kita akan masuknya ke 

pergumulan itu terus 

malahan, terus nggak 

bisa keluar dari 

pergumulan 

 

 
PPD,

MK 

 

 

Subjek 

memiliki 

cara untuk 

menghilang- 

kan rasa sepi 

yaitu dengan 

perhatian 

pada adik,  

membantu 

ibu,  

 

 

 

Perhatian 

pada adik, 

Membantu 

keluarga,  

 

 

 

++ 

 

+++ 

206 Pergumulan 

yang sering 

muncul 

memangnya 

apa ketika 

sendiri? 

Karena kan 

Banyak sih, pergumulan, 

untuk saat ini ya, 

pergumulan yang paling, 

untuk saat ini, ya itu, 

cuma kerjaan, orang 

namanya cowok ya, laki-

laki kalau nggak kerja 

BM Subjek 

merasa 

belum 

mapan 

karena 

belum 

mendapat 

Belum 

mapan 

++++ 
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tidak bisa 

dikontrol ya, 

tahu tahu kita 

sendiri aja..  

kan pertama dipandang 

jelek kedua juga kita 

istilahnya kayak nggak 

ada tanggung jawab, 

yang kedua 

pergumulannya 

istilahnya ya 

pendamping... pasti itu..  

pekerjaan 

yang pasti  

207 Berarti itu jadi 

salah satu ya? 

Ya, he em, ya tapi untuk 

saat ini sih 

pergumulannya cuma 

kerjaan..  

    

208 Terus, tidak 

bisa 

mengingkari 

ada hal-hal 

yang membuat 

kita 

terjerumus, 

mas B sendiri 

kan minum, 

sebenernya kan 

sebagai orang 

Kristen tidak 

diperbolehkan, 

sempat tidak 

waktu 

terjerumus itu 

memikirkan 

hal tersebut? 

Kalau itu ya.. apa yang 

dirasakan, kok kita 

nggak mikir soal ajaran.. 

ya sebenernya sih ngerti, 

itu salah tu ngerti, itu 

apa.. melenceng, jalan 

kita melenceng ngerti, 

ngerti banget, pasti 

ngerti, orang lain kalau 

yang bilang khilaf, 

nggak mungkin 

namanya khilaf itu, itu 

pasti ngerti, tahu, nggak 

ada kata khilaf, itu tahu, 

cuma saya egonya 

mengalahin apa..  akal 

dan pikiran kita, itu 

sebenernya itu, bukan 

suatu kekhilafan, tapi 

ego yang mengalahkan 

akal sehat, udah itu, 

sebenernya cuma itu 

permasalahannya, 

sehingga nggak bisa 

ngontrol diri, kita 

terjerumus..  
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mengakui 

sifat egois 

dan 

pemberon- 

tak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egois, 

Pemberontak 
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209 Untuk mencari 

pasangan kan 

juga berdoa, 

sejauh ini 

Untuk sekarang ini ya 

mencoba ya, mencoba 

untuk deket, tapi saya 

nggak bisa menilai 

MD, 

MT 

 

Subjek 

memiliki 

keigininan 

untuk 

Berusaha 

memperbaiki 

diri, 

Mendekatkan 

+++ 

 

 

++ 
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kedekatan 

dengan Tuhan 

bagaimana 

untuk yang 

sekarang? 

seberapa jauh saya deket 

sama Tuhan..   

memperbai- 

ki diri  

diri pada 

Tuhan 

210 Biasanya apa 

yang 

dilakukan? 

Untuk saya sendiri, baca 

alkitab, selalu, meski di 

HP ya.. terus sate juga 

istilahnya nggak apa ya.. 

sate nggak harus pagi..  

    

211 Sendiri atau 

gimana? 

Sendiri.. kalau ibu sibuk 

bikin makanan kan.. ibu 

sendiri mungkin ada 

waktu luang sendiri, 

pribadi sama Tuhan saya 

nggak tahu, kalau saya 

sendiri sate, sama baca 

Alkitab itu udah pasti, 

doa ya, orang namanya 

manusia pingin sama 

deket sama penciptaNya 

ya kita selalu doa, tapi 

untuk saat ini 

permasalahannya 

masih..ya.. gimana ya.. 

selalu dijawab, tapi 

arahannya yang beda, 

kepercayaannya yang 

berbeda 

    

212 Maksudnya? Ya orang namanya 

manusia kan punya 

keinginan, punya rasa 

pingin punya ya 

pendamping, punya 

pacar, orang punya 

pendamping kan pasti 

punya pacar dulu, 

pacaran dulu, perkenalan 

dulu, aku pingin kayak 

gitu, ya istilahnya, 

kenalan yang serius,  

tapi untuk saat ini susah 

HM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA 

Subjek 

masih ingin 

memiliki 

keingin 

menikah  

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

Harapan 

untuk 

menikah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbeda 
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4x muslim semua yang 

dijawab.. iya.. ya itu aja.. 

ya itu jadi suatu 

permasalahan lagi kan 

kalau Muslim, makanya 

untuk semuanya itu 

udah.. udah itu sih.. udah 

nggak diterusin, nggak 

saya terusin, soalnya 

dari awal perkenalan 

saya udah ngomongin 

saya Kristen, gini gini 

gini, ya kalau mereka 

istilahnya mau, 

istilahnya dalam arti 

mau belum langsung 

masuk Kristen tapi mau 

berkenalan sama orang 

Kristen, ya its okay 

nggak papa.. kalau 

sekedar perkenalan 

nggak papa ya.. tapi 

kalau sampai kita serius 

tapi dia nggak mau 

yaudah nggak usah, 

menurutku sih seperti 

itu..  

belum 

bertemu 

dengan 

perempuan 

yang 

seiman, 

kebanyakan 

dekat 

dengan yang 

berbeda 

agama 

agama 

213 Tadi kan 

sempat cerita, 

bahwa ada 

tetangga yang 

memandang 

negatif mas B 

karena perilaku 

yang dulu 

dilakukan, dan 

juga cerita 

kalau teman 

sendiri ada 

yang 

meremehkan, 

ada hal-hal lain 

Nggak sih, untuk saat ini 

kan? Saat ini nggak ada.. 

entah di belakangku 

ngomong gimana.. 

soalnya nggak ada yang 

berani ngomong jelek-

jelek langsung di 

depanku nggak ada yang 

berani soalnya.. sampe 

sekarang pun..   
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yang 

ditemukan 

dalam posisi 

tidak menikah 

ini orang jadi 

beranggapan 

lain? 

214 Tapi tadi ada 

teman yang 

bilang “udah 

tua, gini-gini” 

Itu bukan tetangga.. ya 

temen deket yang 

istilahnya yang, soalnya 

tetangga saya itu kalau, 

dulu waktu saya masih 

SMP, SMA saya, dulu 

orang njelekin saya di 

depan itu langsung, 

langsung, langsung ya.. 

itu.. makanya banyak 

kan.. kemarin saya 

cerita.. banyak tetangga 

dateng ngelaporin..  

    

215 Kalau saudara 

saudara sendiri 

waktu kumpul 

menanggapi- 

nya 

bagaimana? 

Nggak sih, dukungan 

kalau keluarga, nah yang 

pasti ya keluarga 

ngomongnya ya cari tu 

yang seiman, kalau bisa 

kamu jangan ikut, 

jangan keluar, cuma 

dukungan- dukungan 

aja, terserah kamu nyari 

siapa juga, juga dari 

keluarga besar jeruk 

nggak pandang itu siapa 

yang penting bisa 

seiman..  

DK Subjek 

mendapat 

dukungan 

dari 

keluarga  

Dukungan 

keluarga 

++ 

216 Temen-

temennya mas 

B yang dulu 

kumpul, terus 

sekarang kan 

juga ketemu 

ya? Itu sudah 

pada menikah? 

Sudah berkeluarga sih.. 

ya banyak yang 

istilahnya yang pingin 

ngenalin, tapi ya itu, 

muslim semua..  
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217 Pernah nggak 

diundang ke 

pernikahan 

teman atau 

saudara 

sendiri? 

Temen sih.. untuk saat 

ini belum sih ya, soalnya 

kan baru bulan.. eh 

Agustus kemarin baru ke 

Semarang kan bulan 

Agustus kemarin.. 

    

218 Terus pernah 

menghadiri 

pernikahan 

saudara? 

Temen itu nggak ada.. 

Saudara.. maksudnya 

saudara..yang terakhir 

kan A sama E.. itu aja 

aku masih di Jakarta.. 

nggak tahu..  

    

219 Kalau kakak 

menikah? 

Kakak nikah udah lama.. 

udah lama itu.. aku udah 

lulus, masih dateng..  

    

220 Dari dulu 

sampai 

sekarang itu 

belum pernah? 

Untuk yang terakhir kali 

tu ya.. siapa ya.. terakhir 

kali.. terakhir kali itu.. 

ooh, mas T, tau nggak? 

Itu terakhir..  

    

221 Sempet nggak 

ditanyain 

nggak? 

Kalau saudara nggak 

pernah sih, kalau 

saudara mungkin apa 

ya.. istilahnya 

menghargai perasaan 

ya.. menjaga perasaan 

lah istilahnya.. cuman 

ngasi dukungan aja, 

kalau tanya kapan 

nyusul nggak pernah, 

sampe segitu nggak 

pernah, tapi kalau ngasi 

masukan kamu kalau 

nyari kayak gini..  

DK Subjek 

merasakan 

ada 

dukungan 

dari 

keluarga  

Dukungan 

keluarga 

++ 

222 Biasanya yang 

ngasi masukan 

siapa? 

Budhe A, adiknya mbak 

E, ibunya K tapi jarang 

sih..  

    

223 Kalau dulu itu 

kan deket ya 

sama ibu, dulu 

ibu sering 

Nasihatin sih, nggak ya, 

nggak pernah nasihatin, 

cuma, kita dikasi 

kebebasan, kita sebagai 
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nasihatin apa? anak dikasi kebebasan 

untuk melakukan 

mungkin yang terbaik 

untuk diri kita sendiri, 

untuk kebaikan kita 

sendiri, jadi saya dikasi 

kebebasan ngelakuin apa 

aja, jadi nggak ada 

kekangan dari orang tua, 

nggak ada, kebebasan 

malahan..  

224 Tapi 

kebebasannya 

malah 

kebablasen ya? 

Nah, kebebasan 

disalahguna- kan ya 

kayak gini..  

    

225 Kok dari dulu 

tidak punya 

cita-cita? 

Cita-cita memang, aduh, 

nggak, nggak apa ya, ya, 

nggak tahu sih, emang 

dulu nggak ada 

keinginan untuk jadi ini, 

jadi itu, kayak anak-anak 

sekarang pingin jadi ini, 

pingin jadi itu.. nggak 

ada sih.. 

TMC Subjek tidak 

memiliki  

cita-cita 

yang jelas   

Tidak 

memiliki 

cita-cita   

++ 

226 Sama sekali 

tidak muncul? 

Nggak muncul sama 

sekali..  

    

227 Dulu sempet 

ada tokoh idola 

nggak sih?  

Tokoh idola nggak ada, 

kalau saya dulu seneng, 

suka liat kartun gitu aja.. 

tapi kalau idola, seneng, 

itu nggak ada, semua tak 

senengin soalnya..  

    

228 Kalau ngobrol 

mau sambil 

mabuk- 

mabukan itu 

kan biasanya 

ada obrolan, 

masak nggak 

pernah 

ngobrol, dewe 

Tergantung, kita 

kumpulnya sama siapa..  
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sesuk piye yo? 

229 Muncul nggak 

sih obrolan 

tentang 

rencana di 

masa 

mendatang? 

Rencana kita.. kalau 

ngobrol ya.. tergantung 

saya nongkrongnya 

dimana.. kalau saya 

nongkrongnya sama 

anak-anak Simpang 

Lima ya kita ngobrolnya 

soal strategi kita.. kita 

biasanya 4,5 orang  

    

230 Strategi apa? Strategi nyopet 

maksudnya. 

PEN Subjek 

menyebut 

dirinya 

sendiri 

penjahat 

Penjahat  +++ 

231 Kalau yang di 

Kaligawe? 

Ya itu.. Kaligawe 

larinya langsung ke 

Simpang Lima.. 

kejahatan lah istilahnya..  

PEN Subjek 

mengaku 

melakukan 

kejahatan 

Penjahat  +++ 

232 Kalau ngeband 

itu ngobrolin 

hal-hal apa? 

Nggak lah.. ngeband itu 

kebanyakan masalah 

perempuan, haha.. 

ngomongin perempuan,  

tapi kan dulu saya kalau 

ngeband itu kan 

ngomongin soal 

perempuan itu nggak.. 

nggak tertarik.. nggak 

tertarik aku.. biasanya 

terus aku kalau habis 

ngeband ya biasanya kan 

kita nongkrong, kita 

biasanya main, habis 

latihan ya kita biasanya 

nongkrong di sekolahan, 

di sekolahan biasanya 

ambil ember, pokoknya 

latihan terus, ember, 

gitar, itu pasti latihan 

terus, ember buat pukul-

pukul sama stik itu kan, 

latihan terus, kalau udah, 
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ya udah.. kita beli 

minuman, gorengan..  

233 Berarti jarang 

ya untuk 

mengobrolkan 

rencana masa 

depan gitu.. 

Oh nggak ada, nggak 

ada sama sekali.. 

    

234 Berarti 

memang 

masuk SMP, 

SMA mana itu 

terserah, nggak 

ada susun 

rencana ya? 

Nggak ada planning 

untuk ke depan itu 

nggak ada..  

    

235 Kalau ditanya 

sebenernya 

tujuan hidup 

apa gitu? 

Tujuan hidup.. kalau 

untuk dulu, tujuan hidup 

ya kita jalani apa adanya 

gitu aja, kita mengalir 

aja.. kita hari ini mau 

jadi apa mau gimana 

juga kita ikutin aja.. 

haha..  

MAA Subjek 

hanya 

menjalani 

hidup 

mengalir 

apa adanya  

Mengalir apa 

adanya   

++ 

236 Kalau sekarang 

tujuan hidup 

sudah ada? 

Munculnya 

kapan? 

Tujuan hidup pasti ada 

lah sekarang.. Kalau 

munculnya itu sejak kita 

lepas ya, lepas pergaulan 

kayak gitu.. itu udah ada 

rencana, udah ada 

keinginan..  

    

237 Sejak yang di 

JKI itu? Apa 

saja? 

Ya banyak sih.. kita 

pingin apa ya.. deket, 

deket sama.. dulu 

sempet deket banget ya, 

mungkin bisa dibilang 

intim sama Tuhan, 

soalnya saya sudah ada, 

emm, kesaksian ya.. 

waktu natalan tahun 

2000 berapa itu 2002 

apa 2003, kesaksian, 

saya sendiri lihat itu, 

    



 

415 
 

 

 

entah itu bayangan entah 

itu apa ya.. pokoknya 

nggak bisa dijelasin sih 

ya, ada penglihatan, kita 

natalan di JKI, itu 

natalan pertama JKI 

ngadain, natalan pertama 

itu, itu waktu 

penyembahan itu, udah 

itu kan, itu habis udah, 

ya saya baru lepas dari 

obat-obatan, itu udah 

lepas, udah 

penyembahan itu nangis 

kan, udah nangis sendiri 

pokoknya, di situ saya 

lihat, entah itu Tuhan 

Yesus entah itu siapa.. 

tapi nggak kelihatan 

wajahnya, dia pake 

jubah putih, dia 

tangannya nengadah 

gini, itu turun dari atas 

atapnya JKI itu turun, 

tapi wajahnya nggak 

kelihatan, turun sampai 

ke tanda salib yang di 

depan itu.. saya udah 

nggak bisa, habis itu 

jatuh, nangis jatuh, entah 

itu penglihatan beneran, 

entah itu imajinasiku 

saya nggak tahu ya..  

238 Berarti sempat 

intim dengan 

Tuhan ya? 

Iya sempet intim, wah 

udah, makanya terus ikut 

pelayanan ke mana-

mana 

    

239 Kok di 

Surabaya sama 

di Jakarta balik 

lagi? 

Nah itu, itukan waktu 

udah intim, ketemu sama 

Tuhan, udah intim kan, 

udah di JKI, udah 

pelayanan ke mana-
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mana, saya kerja kan di 

K24 itu apotek kan, 

kerja, pulang langsung 

ngurusin JKI, pulang 

langsung ngurusin JKI, 

pelayanan apa apa.. 

jarang pulang pokoknya, 

sampe orang tua sudah 

nggak diurusin orang tua 

itu, masih ada bapak sih 

dulu, udah nggak deket 

keluarga lah, pokoknya 

penginjilan, pelayanan, 

terus suatu ketika kakak 

punya adik, ya itu udah 

saya disuru ke sana   

240 Terus di sana 

nggak pernah 

gereja? Lha 

kakak? 

GKI kalau di sana.. 

nggak pelayanan di 

sana.. Soalnya kan 

atmosfernya kan udah 

beda kan.. JKI sama 

GKI kan beda.. yang 

dulu saya rasain 

atmosfernya udah beda, 

jadi apa ya..dulu yang 

berapi-api, kalau GKI 

kan hampir sama kayak 

GKJ, istilahnya kan 

sendu, terus nggak 

berapi-api semangatnya, 

itu yang mungkin 

membuat apa ya.. iman 

ku jadi agak kendor, 

kendor, kendor, gitu..  

MTL Perilaku 

subjek 

sangat 

bergantung 

pada 

lingkungan 

subjek 

berada 

Mudah 

terpengaruh 

lingkungan  

+++ 

241 Berarti sudah 

jarang doa 

juga? 

Udah nggak pernah 

malahan,awalnya masih, 

nggak ada tempat kayak 

JKI.. 

    

242 Di Jakarta juga 

nggak ada 

tempat seperti 

JKI? 

Ada.. kharismatik 

banyak kalau yang di 

Jakarta.. dulu ikutnya 

GBI Bintaro.. dulu ada 
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sih kayak JKI, GBI itu 

yang di Bintaro itu.. tapi 

nggak sreg sama orang-

orangnya, orang-

orangnya terlalu apa ya, 

individual sih. 

243 Terus 

terjerumus 

lagi? 

Kalau di Jakarta 

terjerumusnya sama 

minuman.. ya mungkin 

menurutku nggak ada 

tempat, salah satunya 

faktor itu, yang kedua 

imanku emang belum 

kuat.. 

    

244 Terus di 

Semarang ini 

nggak ke JKI 

lagi? 

Aduh, kalau ke JKI lagi 

mungkin belum bisa ya, 

soalnya kalau ke JKI 

lagi, yang pertama 

mental, mental belum 

bisa, ya otomatis lah, 

manusiawi, kan punya 

mantan di sana, 

istilahnya sing deket 

kan, itu udah 

mempengaruhi mental, 

itu udah psikologis 

seseorang pasti 

terpengaruh itu.. ya kan? 

  

 

 

 

 

 

 

  

245 Mengingat 

masa lalu gitu 

masksudnya? 

Nah, yang kedua kita 

juga malu, malu sama 

temen-temen yang dulu, 

takutnya nanti dicuekin, 

takutnya nanti istilahnya 

udah nggak respon, 

nggak respect sama kita, 

itu kan banyak hal kan 

faktor kita istilahnya jadi 

minder..  

MIN, 

BP 
Subjek 

merasa 

minder dan 

takut tidak 

diterima 

seperti dulu 

Minder, 

Butuh 

penerimaan  

+++ 

+++ 

246 Terus akhirnya 

ke sini dulu 

saja? 

Sementara untuk, ya 

istilahnya untuk 

memupuk, memupuk lah 

istilahnya biar iman, 

BP Subjek 

nyaman 

dengan 

lingkungan 

Butuh 

penerimaan  

+++ 
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mental kita nggak itu 

dulu, istilahnya di sini 

kan kita, jemaatnya 

welcome kan..   

yang dapat 

menerima- 

nya  

247 Ya di sini kan 

banyak yang 

kenal gitu ya? 

Ya yang pertama itu, 

yang kedua kan.. eh, 

saya nggak kenal lho 

sama orang orang tua 

sini lho, tapi mereka 

welcome.. 

BP Subjek 

merasa 

senang 

ketika orang 

lain 

menyapa 

dan 

menerima- 

nya  

Butuh 

penerimaan  

+++ 

248 Oh, disalamin? Iya.. heem, itu suatu apa 

ya, nilai plus menurut 

saya ya, menurut saya 

nilai plus, soalnya apa, 

saya lama udah nggak di 

sini, saya dulu di sini 

cuma sekolah minggu, 

jarang ikut kebaktian itu 

jarang, jarang kumpul-

kumpul, dulu kumpul-

kumpul sama blok aja, 

natalan itu nggak 

pernah, retret nggak 

pernah, tapi orang tua 

orang tua yang mungkin 

sepantaran sama budhe 

sama ibuku itu welcome 

istilahnya..  

BP Subjek 

merasa ada 

penerimaan 

di gereja 

yang 

didatangi 

 

 

Butuh 

penerimaan 

+++ 

249 Masih inget? Nggak inget, mereka 

nggak tahu saya.. tapi, 

emm, apa ya, secara, 

emm, ketemu, terus 

tegur sapanya kan ada..  

    

250 Kalau di 

Surabaya 

nggak 

pelayanan ya? 

Kalau yang di Surabaya 

belum nemuin yang.. 

soalnya saya keluar dari 

sini, imannya 

menggebu-gebu, itu lho, 

sekarang kalau imannya 
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menggebu- gebu dari 

sini, terus di sana nggak 

ada yang kayak JKI, 

cuma adanya GKI, kan 

jadi lemes, jadi loyo, 

lama-lama nggak, 

namanya tanaman kalau 

udah gede meski nggak 

dipupuk nggak disiram 

kan mati..  

251 Terus muncul 

tujuan hidup 

itu apa? 

Dulu ya cuma itu, kalau 

waktu kita kenal di JKI, 

tujuan hidup ada, kita 

mulai tumbuh tujuan 

hidup, tujuan hidup 

pertama ya kita 

pelayanan, pelayanan, 

kita selalu pelayanan, 

pulang kerja pelayanan.. 

sampai jam 10, sampai 

jam 11 malem, kita 

pelayanan, saya pulang 

ke rumah itu paling tidur 

aja..  

    

252 Berarti dari 

yang dulunya 

cuma ngalir, 

sejak di JKI 

kemudian jadi 

ada tujuan 

hidup? 

JKI, pelayanan, ya selain 

pelayanan kita juga 

deket kan sama 

seseorang, itu yang 

nggak bisa dipungkirin 

lah..   

    

253 Itu sebenernya 

sudah ada 

tujuan untuk 

menikah 

belum? 

Udah ada, tujuan udah 

ada, udah ada, saya 

udah, kan sana orang 

tuanya udah nggak ada 

kan, cuma ada 

kakaknya, terus 

kakaknya tanya, kapan, 

kenalin orang tua, udah 

ditanyain gitu, terus saya 

ngomong sama orang 

tua, gimana, ini, 

HS Subjek 

sempat 

memiliki 

ekspektansi 

bisa 

menikah 

dengan 

pacar 

pertamanya   

Pernah 

memiliki 

hubungan 

serius   

+++ 
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istilahnya lamaran, 

kenalan, “lha terserah 

kamu, kowe duwe duit 

piro”, aku digituin sama 

orang tua.. ya kalau aku 

uang sih ada cuma segini 

segini.. sudah dijelasin, 

yaudah ini kapan, kapan, 

yaudah aku tanya lagi, 

balikin lagi, sana 

bisanya kapan.. terus 

waktu itu kan masih ada 

apa ya, 3 tahun, 

pokoknya apa ya, 

memperingati kematian 

ibunya itu lho, Katolik, 

nah itu udah saya nggak 

tahu kan itu, udah nanti 

aja, ini soalnya lagi 

ngurusin ini sama 

kakak-kakak nya, udah, 

habis itu nggak dapet 

omongan kayak gitu-gitu 

lagi, kita cuma, ya, ya, 

biar saling tahu kan, ibu 

saya, sama ibunya dek A 

itu, ketemuan sama 

keluarga sana, C, terus 

ibunya C, mamaku, 

ketemuan sama keluarga 

sana..  

254 Berarti sudah 

tahu semua ya? 

Udah.. udah kenal, terus 

saya ajak ke Jeruk juga, 

seneng, istilahnya ya 

seneng ya nerima, 

welcome lah istilahnya, 

ya sama- sama 

menerima, sana 

menerima saya, keluarga 

saya juga menerima 

sana,ya udah enak kan 

sebenernya, udah lancar 

EM Subjek 

sempat 

memiliki 

ekspektansi 

bisa 

menikah 

dengan 

pacar 

pertamanya   

Pernah 

memiliki 

hubungan 

serius   
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lah istilahnya.. ya itu..  

255 Terus karena 

disuruh ke 

Surabaya itu? 

Ya itu, sama kakak 

disuruh ke Surabaya, 

saya tanya dulu sama 

ceweknya, gimana ini, 

aku disuru ke sana, 

yaudah terserah, nggak 

papa, ya udah saya ke 

sana, terus lost contact.. 

dari awal nggak ada 

ucapan jadian, putus 

juga nggak, jadi ya, ya 

ngambang lah..  

PP Ekspektansi 

subjek dapat 

menikah 

dengan 

pacarnya 

tidak sesuai 

Putus dan 

ditinggal 

menikah  

+++ 

256 Tapi tujuan 

menikah ada? 

Ada..     

247 Berarti cuma 

satu itu aja ya? 

Yang serius cuma satu 

itu sih, yang lain sebatas 

kenal, yang kenal aja 

nggak nyampe dikenalin 

orang tua, orang aku 

sama keluarganya 

mereka- mereka aja 

belum pernah dikenalin, 

ya cuma sekedar kenal 

biasa..  

    

250 Kalau 

gambaran 

sukses menurut 

mas B itu apa? 

Arti umum? Sukses? 

Menurut aku sukses itu 

kita hidup, kita bahagia 

hidup di dunia dan kita 

mempunyai bekal untuk 

di Sorga. 

    

251 Terus bahagia 

menurut mas B 

apa? 

Bahagia menurut saya? 

Bahagia menurut saya 

bahagia ya bahagia 

istilahnya kita bisa 

berkumpul sama orang 

yang disayang, kita 

berkecukupan meski 

nggak berlebihan kita 

berkecukupan. Terus, 

apa ya, bahagia sih 
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banyak sih, tergantung 

seginya kita lihat dari 

segi materi kita 

berkecukupan, tapi kalau 

bahagia dalam segi emm 

perasaan, kita bisa deket 

sama orang yang kita 

cintai, kalau kita bahagia 

dalam pekerjaan, ya kita 

bisa langgeng dalam 

pekerjaan, kita bisa 

menikmati pekerjaan itu, 

kita bisa mencintai 

pekerjaan itu..  

 

 

 

 

 

IM 

 

 

 

 

 

Subjek ingin 

mapan 

dalam 

pekerjaan 

dan dapat 

menikmati 

pekerjaan- 

nya  

 

 

 

 

 

 

Ingin mapan 

 

 

 

 

 

+++ 

252 Mas B sudah 

merasa bahagia 

belum? Dalam 

segi 

semuanya? 

Kalau dalam segi 

pekerjaan belum ya, 

soalnya belum dapet 

pekerjaan, dalam segi 

perasaan hati juga 

belum, jadi menurut 

saya belum bahagia sih.. 

BB Subjek 

belum 

bahagia, 

karena ada 

beberapa hal 

yang tidak 

terpenuhi 

Belum 

bahagia  

+++ 

253 Kalau dalam 

kumpul dengan 

keluarga? 

Untuk perasaan keluarga 

kumpul-kumpul kita 

udah, udah bahagia..  

    

254 Hal utama 

yang 

dipinginin 

banget untuk 

saat ini belum? 

Untuk saat ini belum, 

yang utama, 

kebahagiaan yang utama 

menurutku sih untuk 

saat ini mungkin orang 

tua dulu ya, yang 

penting orang tua 

bahagia dulu, pingin 

nyenengin orang tua 

dulu..  

MK Subjek ingin 

fokus 

membantu 

keluarga 

terlebih 

dahulu. 

Membantu 

keluarga 

+++ 

255 Dulu pernah 

masang target 

nikah nggak 

sih?  

Ya, nikah, pingin nikah, 

itu waktu sama cewek 

itu, itu tahun 2002-an 

lah.. paling ya umurnya.. 

orang saya lulusnya 

tahun 2001, 2000-2001, 

20-an lah..  

HS Subjek 

memiliki 

ekspektansi 

menikah 

dengan 

pacarnya 

dulu  

Pernah 

memiliki 

hubungan 

serisus  

+++ 
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256 Biasanya kan 

kalau SMP, 

SMA pernah 

ngobrol, kowe 

pingin nikah 

umur piro? 

Nggak ada, nggak ada 

omongan kayak gitu 

sama temen-temen 

nggak ada.. yang 

menurutku serius ya 

cuma itu, kenal cewek 

pertama sekalian pingin 

serius kan nggak ada 

salahnya kan, mungkin 

itu yang ada pemikiran 

serius ke depan, serius 

untuk nikah.. untuk itu..  

    

257 Kalau pingin 

bekerja secara 

spesifik saat 

ini? 

Kalau saat ini yang 

penting halal, nggak 

masalah, saya nggak 

mikir kerjaan harus gini, 

harus gini.. Jadi nggak 

ada keinginan kerja yang 

gimana, yang gini gitu, 

nggak ada sih, yang 

penting menurut saya 

kerjaan semua baik sih, 

saya dulu sampe ambil 

rosok lho di mcD Java 

Mall, itu bagian ambil 

sampah, itu untuk ya.. 

tambah-tambah lah.. 

yang penting bekerja.. 

dari dulu emang saya 

yang penting bekerja, 

yang penting pingin 

gimana dapat uang, 

kalau dulu nggak mikir 

halal apa nggak nya kan, 

kalau sekarang kan udah 

tua kan mikir..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek ingin 

mapan 

bagaimana 

pun caranya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingin mapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

258 Kalau menurut 

mas B, makna 

mas B 

dilahirkan di 

dunia ini apa?  

Waduh, maknanya apa 

ya.. untuk pemikiran 

saat ini, makna dari saya 

hidup gitu ya? Apa ya.. 

pengalaman banyak tapi 

suram semua sih.. haha.. 

PEN 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

dirinya 

seorang 

penjahat  

 

Penjahat  

 

 

 

 

 

+++ 
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jadi suatu apa ya.. kalau 

istilahnya orang.. orang 

apa.. seorang penjahat, 

terus orang lain, 

manfaatnya apa gitu 

lho.. jadi saya juga 

bingung.. mau jawab apa 

manfaatnya, apa 

faedahnya saya hidup 

iya kan? Soalnya 

menurut saya sih masih, 

masih apa ya, masih 

jelek sih, kehidupan- 

kehidupan saya masih 

jelek.   

 

 

 

 

 

  

259 Tapi pernah 

nggak sih ada 

pengalaman 

yang 

bermakna, 

sehingga pada 

saat itu 

disadarkan, 

sehingga hidup 

semakin 

dihargai, 

bermakna? 

Dihargai bermakna itu 

ya, dihargai itu waktu ya 

kenal sama Tuhan itu, 

waktu di JKI itu, semua 

orang menghargai meski 

tahu, dulu kan saya juga 

punya kumpulan kan, 

istilahnya persekutuan di 

JKI itu, orang-orang situ 

semua, orang-orang 

tambak lorok situ semua, 

mereka tahu 

tongkronganku di situ, 

mereka tahu kegiatanku 

apa saja di situ, tapi 

mereka tetep saja 

welcome, mereka tahu 

kumpulanku kayak 

gimana, mereka tahu 

kelakuanku, 

tongkronganku, kerjaku 

gimana, mereka tahu 

semua, tapi mereka tetep 

welcome, mereka tetep 

menerima, itu yang bikin 

mungkin, bikin aku agak 

sedikit terbuka mataku, 
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kalau Tuhan itu nggak 

memandang masa lalu 

orang.. ya mulai dari situ 

aku mencoba untuk 

kembali.. 

260 Kalau 

memaknai 

hidup belum 

menikah itu 

apa? 

Pengalaman di 

mana ketemu, 

tapi nggak jadi, 

apapun itu apa 

saja yang bisa 

diambil? 

Mungkin, dari segi 

pekerjaan ya, segi 

pekerjaan bisa, soalnya 

menurut saya selama ini 

kerja saya kan pindah-

pindah.. jadi belum, 

kerja itu belum mapan, 

istilahnya belum fokus 

dalam suatu pekerjaan, 

karena mungkin dari 

segi saya pindah- pindah 

itu kan, dari sini, pindah 

ke Surabaya, Surabaya 

pindah lagi ke Jakarta, 

Jakarta pindah lagi ke 

Semarang, mungkin dari 

pengalaman ini saya 

ambil itu ya, saya 

fokuskan dulu kerja di 

Semarang,  deket orang 

tua, deket keluarga, 

kalau udah itu, baru 

mungkin bisa, emm, apa 

ya, seiring berjalannya 

waktu itu bisa mungkin 

pengenalan- pengenalan 

yang lainnya apa 

gimana, sudah mantep di 

sini, kalau dulu kan 

masih di tempat orang, 

istilahnya nggak 

kampung halaman 

sendiri, jadi kalau di 

sana kenal sama ini ini, 

kita mikirnya  juga nanti 

ndatengin orang tua dari 

Semarang ke Jakarta, 

 

 

 

BM, 

MK 

 

 

 

Subjek ingin 

memapan- 

kan diri 

terlebih 

dahulu 

dengan 

 

 

 

Belum 

mapan, 

Membantu 

keluarga  

 

 

 

++++ 

 

+++ 
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Semarang ke Surabaya 

kan repot juga.. nah itu, 

mungkin dari itu juga 

mungkin bisa..  

261 Terus, dari 

pengalaman 

enak tidak 

enak untung 

rugi yang bisa 

diambil dari 

pengalaman 

belum 

menikah? 

Pembelajarannya.. apa 

ya.. mencoba ya.. 

mencoba untuk menahan 

ego, menahan ego, 

menahan, apa ya.. kita 

kan manusia, manusia 

biasa kita pastilah kita 

manusia normal kita 

punya emm nafsu, 

biologis, iya kan? Itu 

kan salah satu faktor 

istilahnya yang mungkin 

dibutuhkan manusia, 

manusia normal pasti lah 

kita nggak menutup 

kemungkinan, itu kan 

suatu pelajaran juga 

kan.. tapi dengan, 

dengan apa istilahnya, 

istilahnya menahan 

nafsu, ego, apa biologi 

kita, kita ya pertama 

kalau itu keluar, timbul 

ya, kita bisa 

mendekatkan diri lagi, 

kita berdoa kek, kita 

menyanyikan puji-pujian 

kek, itu kan bisa 

istilahnya mengalihkan 

perhatian kita dari 

pemikiran yang ke sono, 

kita mengalih ke, biar 

nggak terlalu kita larut 

dalam pergumulan 

kayak gitu kan, kita bisa 

mengalihkan pemikiran 

kita ke hal-hal yang 

positif, itu yang bisa, 

 

MD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek ingin 

memperbai-

ki diri 

dengan 

menahan 

ego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

mengalihkan 

pikiran atau 

pergumulan 

dengan lebih 

mendekat-

kan diri 

dengan 

Tuhan  

 

 

 

 

 

Memperbaiki 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendekatkan 

diri 

 pada Tuhan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 
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mungkin sedikit demi 

sedikit, iman kita, ego 

kita bisa, bisa kita 

istilahnya kita bisa atur 

sendiri, istilahnya kita 

nggak mengikuti nafsu, 

nggak mengikuti ego, 

tapi ego yang mengikuti 

kita..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 Kalau hidup 

sendiri, kan 

tidak ada 

temen diskusi, 

jika butuh, 

terus mas B 

diskusi sama 

siapa? 

Kalau saya, saya nggak 

pernah diskusi sih sama 

orang lain, saya kalau itu 

terlalu berat, istilahnya 

terlalu apa ya.. yang 

saya emang butuh 

curhat, paling sama 

mama, itu aja nggak 

semuanya, itu yang 

menurut saya mama 

wajib tahu, mama harus 

tahu, paling sama mama, 

tapi kalau sama yang 

lain nggak begitu.. saya 

orangnya tertutup sih 

soalnya, sebenernya 

tertutup, ya nggak terlalu 

mengumbar- ngumbar, 

ya kayak orang-orang 

kan kebiasaan curhat di 

sosmed, kalau dulu saya 

punya waktu di Jakarta, 

tahun 2010, facebook, 

tapi yang saya tahu itu 

cuma untuk 

mengungkapkan 

perasaan unek- uneknya 

ke orang lain, tapi 

tangkepan orang lain 

kan beda-beda kan, nah 

itu yang bikin saya 

nggak seneng itu kayak 

gitu, jadi permasalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

dirinya 

tertutup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifat tertutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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pribadi kita diugkapin ke 

orang lain, tapi nggak 

ada solusinya, itu yang 

bikin aku nggak seneng.. 

kita kan punya privasi 

ya, menurutku itu suatu 

privasi ya, nggak perlu 

kita umbarkan ke orang 

lain, kecuali sama orang 

yang deket sama kita, 

orang yang bisa ngasi 

solusi, masukan ke kita, 

kalau untuk orang-orang 

yang nggak kita kenal 

menurutku percuma, 

hal-hal yang sia-sia 

menurutku..  

263 Kalau saudara 

juga nggak ada 

yang bisa 

diajak diskusi? 

Duh, kalau saudara 

nggak pernah, saya dari 

dulu nggak pernah 

curhat sama orang- 

orang sih..  

ST Subjek 

merasa tidak 

pernah 

curhat ke 

orang lain 

Sifat tertutup +++ 

264 Kalau 

pekerjaan? 

Masalah 

cewek? 

Sama ibu.. jadi meski 

saudara, kalau terlalu 

privasi menurutku juga 

nggak pernah..  

    

265 Tapi kalau 

dulu, keadaan 

adik kayak gitu 

ada rasa beban 

nggak sih, kan 

tidak ada 

perhatian gitu? 

Kalau beban sih nggak 

ya, dulu saya orangnya 

cuek soalnya.. orangnya 

cuek, jadi kalau udah 

tahu kayak gitu saya 

nggak pernah 

memperhatikan, itu 

kesalahan saya nggak 

merhatiin, nggak pernah 

ngerasain, apa perasaan 

orang tua kayak gimana, 

dulu nggak pingin 

mencoba untuk 

merasakan gimana 

punya anak kayak gitu..  

MS Subjek 

menyesali 

kesalahan 

yang 

diperbuat  

Menyesali 

kesalahan  

++ 
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WAWANCARA III : 25 April 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Cewek yang di 

Tangerang 

siapa mas? 

Pacaran berapa 

kali sih mas? 

Cewek? Itu kan mantan.. 

2 kali yang sudah benar- 

benar deket, sudah kenal 

keluarga..  

    

2 Yang terakhir 

ini emang 

putusnya gara- 

gara beda 

agama atau 

gimana? 

Ya itu beda agama.. saya 

sama dia beda agama.. 

dari awal ya.. pertama ya 

kalau dulu ya njalin 

hubungan itu kan saya 

cuma mikirnya ya masi 

pacaran aja.. kalau beda 

agama nggak papa ya.. 

tapi sebelum apa.. 

sebelum ada kepastian 

apa nggak sudah aku 

kasi tahu dulu.. kalau 

agamku ini ini ini.. kalau 

mau njalani perkenalan 

dulu sih nggak masalah.. 

tapi kalau sampai sejauh 

tunangan, apa istilahnya 

lamaran itu.. ntar dulu.. 

ya saya mikirnya gitu.. 

kalau dikenalin di 

keluarga nggak masalah 

gitu.. kenalan, diajak ke 

rumahnya.. ya sering sih 

diajak ke rumahnya..  

BA  Subjek 

belum 

menemui 

pasangan 

yang cocok 

hingga saat 

ini dan 

kebanyak 

subjek 

bertemu 

yang 

berbeda 

agama  

Berbeda 

agama  

 

+++ 

3 Tahun berapa 

itu? 

Waduh udah lama sih, 

tahun 2011 itu, kenalan 

pertama tahun 2011, 

sudah 2011 itu deket, 

deket, terus ketemuan 

lah, ketemuan sama 

orang tuanya, diajak 

main, yaudah main, 

sampai 2013, 2013 itu 

terakhir ketemu lah.. eh 
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2014 itu masih kontak.. 

masih ketemu lah.. itu 

2014 akhir.. Oktoberan, 

terus kan balik ke sini, 

balik ke sini cuma 

sebentar, terus balik lagi 

ke Jakarta tapi nggak 

pernah ketemu sama itu, 

cuma bbm-an, tahun 

2015 itu..  

4 Memang 

karena 

ceweknya 

nggak mau 

pindah agama? 

Kalau untuk keseriusan, 

lha mulai waktu itu 

orang tua nya nanyain 

keseriusannya gimana, 

kalau masalah agama 

kakek nenek sudah 

Kristen kan, saya juga 

nggak semudah itu, 

nggak segampang itu, 

saya juga nggak mau 

pindah.. mungkin sama-

sama ngotot.. tapi tetep 

aja.. bbm-an, dia tetep 

bbm, lama-lama kok 

istilahnya terlalu.. apa 

ya.. istilahnya buka diri 

lagi gitu lho.. ya.. udah 

sampe sampe apa ya.. 

pokoknya kalau dijanjiin 

lah.. kalau ke sana, kalau 

aku main ke sana, mau 

dikasi.. terlalu.. dibilang 

fulgar fulgar.. ya 

pokoknya.. kalau aku ke 

Sukabumi mau dikasih. 

Ya pokoknya kayak 

gitu.. hahahaha.. 

 

 

 

 

PI 

 

 

 

 

Subjek ingin 

pasangan 

yang seiman 

 

 

 

 

Pasangan 

seiman 

 

 

 

 

+++ 

5 Dikasih apa? 

Hubungan 

perempuan 

laki-laki?  

Haha, yaudah..halah lha 

iki malah rak nggenah 

ki.. aku delcont terusan.. 

terus ganti nomor HP..  

    



 

431 
 

 

 

6 Masih takut 

nggak sih 

kenalan sama 

cewek? 

Takut.. takut.. nggak PD 

sih.. untuk mulai 

kenalan.. kalau kenalan 

sendiri nggak bisa.. 

Kalau dikenalin nggak 

masalah.. Terus mulai 

setelah itu nggak 

masalah..  

    

7 Lha nggak PD-

nya kenapa 

mas? 

Ya memang dari dulu.. 

dari dulu memang nggak 

bisa.. pasti dikasih 

nomor pinnya.. kalau 

dari hp itu berani mulai 

pembicaraan, kalau 

langsung ngajak kenalan 

nggak pernah.. gitu..  

    

8 Kalau sama 

orang yang 

nggak dikenal? 

Misalnya, ada 

orang yang 

nggak kenal 

terus ngajak 

ngomong 

duluan gitu? 

Kalau ngajak ngomong 

nggak masalah sih 

sepertinya, kalau Cuma 

ngajak ngomong ya, 

apalagi satu lingkungan 

gereja, di JKI itu nggak 

papa, tapi kalau saya 

memulai suatu 

pembicaraan sama 

seseorang yang belum 

kenal itu  nggak bisa..  

    

9 Tapi gini mas, 

kalau ada 

bapak bapak 

atau mas mas 

di sebelahnya 

lagi sama-sama 

nunggu nih 

berdua, kalau 

mulai ngajak 

ngobrol gitu 

berani? 

Kalau nggak kenal 

nggak berani.. lebih 

milih diem.. soalnya 

takutnya orang lain kan 

mikirnya pasti macem-

macem.. nggak mungkin 

pikirannya macem-

macem.. halah nggak 

kenal kok sok kenal.. 

kalau tanggepannya 

kayak gitu kita sendiri 

kan yang ngga enak 

kan? Saya mikirnya 

cuma gimana pemikiran 

mereka.. takutnya salah 
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persepsi.. salah 

mengartikan..  

10 Berarti kalau 

sama cewek 

kebanyakan 

nunggu 

dikenalin? 

Ya.. bukan nunggu 

dikenalin.. seumpama 

saya pingin kenal, tapi 

ada temenku yang kenal, 

nah minta kenalin..  

    

11 Ya kalau suatu 

ketemu cewek, 

pingin kenal, 

tapi ternyata 

nggak ada 

yang kenal 

gitu? 

Ya diem.. diem.. nggak 

berani ngapa-ngapain.. 

dari dulu emang nggak 

bisa sih.. makanya ya 

istilahnya apa ya.. ya 

emang begini.. ya 

istilahnya nggak bisa 

bersosialisasi sama 

orang baru.. takut beda 

pemikiran aja..  

SB Subjek 

merasa sulit 

bersosiali- 

sasi 

Sulit 

bersosialisasi 

+++ 

12 Berarti selama 

ini pacaran, itu 

putus karena 

nggak cocok 

ya? Kalau yang 

sama cewek 

dulu JKI itu 

lost contact? 

Ya.. bukan lost contact 

sih.. tapi nggak mau 

LDR.. yang saya rasakan 

itu.. nggak mau LDR.. 

mungkin dulu masih 

ABG, mungkin 

pemikirannya nggak bisa 

mantep, masih 

mengandai-andai.. di 

sana kan jauh..   

    

13 Ketika LDR, 

mas B ketemu 

sama makau 

Surabaya 

sebelum atau 

setelah putus? 

Setelah putus.      

14 Karena tidak 

ada 

tanggungan 

atau 

bagaimana? 

Bukan tanggungan ya.. 

istilahnya emm.. timbul 

kekecewaan ya.. timbul 

kekecewaan.. itu yang 

saya rasain.. timbul 

kekecewaan dari orang 

istilahnya tanda kutip, 

orang yang aku percaya, 

 

KE 

 

Subjek 

merasa 

kecewa 

karena 

ekspektansi- 

nya terhadap 

perempuan 

 

Kecewa  

 

+++ 
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kita sama sama seiman, 

kita sama-sama jalan, 

jalan dalam lingkup satu 

gereja, kita satu gereja, 

satu lingkup, tapi saya 

sendiri dikecewakan, 

mungkin itu yang saya 

rasain, sesuatu yang 

dikecewakan dari 

seseorang ya yang 

mungkin istilahnya bikin 

aku nyaman kan.. sama 

kekecewaan sikap orang 

gereja.. dia kan orang 

gereja juga.. kita satu 

pelayanan kan.. saya 

dikecewain sama orang 

yang bikin aku nyaman, 

yang kedua, alesanku ya 

itu.. orang lingkup 

gereja.. jadi kan timbul 

kekecewaan, menurutku 

suatu kekecewaan, 

namanya nyentuh gereja 

pun tidak.. ya aku 

mikirnya kayak gitu.. ya 

gimana ya.. satu orang 

tapi dua apa.. dua 

pandangan kan itu.. yang 

pertama soal hati, soal 

perasaan, yang kedua, 

profesi, dia kan 

profesinya apa.. 

istilahnya.. apa ya.. ya 

pengabar, penginjil, 

sama, saya juga nginjilin 

bareng sama dia, tapi 

kok apa yang diucapkan, 

apa yang diajarkan ke 

orang-orang itu nggak 

sama.. gitu lho, aku 

pikirannya dari situ.. 

yang dekat 

dengannya 

tidak sesuai 

pada 

akhirnya 
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yang kedua kecewa soal 

perasaan, soal hati.. 

berapa tahun itu sampe 

nggak ke gereja..   

15 Waktu di 

Jakarta itu 

minum-

minuman 

Cuma seneng-

seneng 

Menurutku sih, yang 

pertama buat seneng-

seneng, yang kedua 

mungkin.. apa ya.. ikut 

kumpulan gitu.. kalau 

teman kantor ngga 

seperti itu, ya mungkin 

bisa jadi baik.. kan kos 

kosan banyak.. 

    

16 Nggak bisa 

nahan diri? 

Nahan.. gimana ya.. 

nahan.. sebulan dua 

buan bisa.. tapi lama-

lama namanya pergaulan 

lho, kecuali kalau 

pergaulan kita pergaulan 

orang-orang yang kayak 

gitu..  

    

17 Berarti dulu 

mudah ikut? 

Mudah ikut.. heem, 

mudah ikut.. mudah 

ikut-ikutan lah 

istilahnya..  

MTL Subjek 

merasa 

mudah 

terpengaruh 

lingkungan 

sehingga 

sulit 

menahan 

ego 

Mudah 

terpengaruh 

lingkungan  

+++ 

18 Sekarang? Keluar rumahpun 

engga.. sekarang kan 

mikirnya orang tua.. 

kalau dulu kan nggak 

ada mama.. jadi nggak 

kepikiran kan..  

    

19 Selama ini 

belum ketemu 

cewek yang 

cocok ya? 

Waduh.. nggak mikir 

dulu lah.. ya fokusnya 

kerja.. orang namanya 

orang mau njalin 

hubungan kan butuh 

BM 

 

 

 

 

Subjek 

merasa 

belum siap 

untuk 

mencari 

Belum mapan 

 

 

 

 

++++ 
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modal.. kita nggak 

munafik ya, mesti butuh 

modal, bensin juga, 

belum kita ngajak 

keluar, kan kita harus 

dipersiapkan dulu kan, 

daripada njalin 

hubungan terus orang- 

nya kecewa, kan nggak 

enak juga.. apalagi kita 

juga mikir mau pindahan 

juga.. ya mikirnya ya itu 

dulu lah.. nggak usah 

aneh-aneh dulu, untuk 

pertemanan tidak papa.. 

tapi untuk keseriusan 

nati dulu, ya kepingin 

sih, namanya juga 

manusia, tapi ya mikir 

dulu gimana, tapi 

semisal kalau belum ada 

pegangan yang pasti, 

kerjaan yang pasti nanti 

nggak enak, “wong 

lanang hurung nyambut 

gawe, kok wis pacaran” 

yang nggak suka dari 

situ, dari omongan 

orang..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM 

jodoh 

karena 

merasa 

belum 

mapan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek ingin 

menjadi 

orang yang 

mapan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingin mapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

 

TRIANGULASI : 25 April 2016 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis Tema Intensitas 

1 Nah, saya mau 

tanya bu, kan 

pernah cerita-

cerita, dulu 

pernah 

ngenalin cewek 

tu, sreg nggak 

sebenernya? 

Oh, itu temennya di 

gereja, JKI, itu terus 

ditinggal B, terus dia 

sudah menikah, teman 

apa ya.. mengunjungi 

rumah ke rumah itu.. 

terus ini.. kerja di 

apotek, kalau nggak ya 

diteruskan ya.. namanya 

PP Subjek 

putus 

dengan 

pacar dan 

ditinggal 

menikah 

pacarnya  

Putus dan 

ditinggal 

menikah  

+++ 
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V.. hahaha.. ya sering 

ok, ke rumah sering.. ya 

cuma.. mampir ke gereja 

sini..  

2 Karna ditinggal 

itu ya? 

Saya gumunnya apa.. 

kalau surat-suratan ya 

nggak mengenai cinta ik, 

ya mengenai ini, gereja, 

kakaknya saja gumun 

ok, B itu kelihatannya 

pacaran ok, kan di S, 

surat-suratan, nggak 

pake handphone tapi 

pakai surat.. kakaknya 

kan ibu baca.. haha.. 

belum mengenal cinta.. 

apa..tapi gumunnya itu..  

    

3 Terus kalau 

tentang cewek 

gitu sering 

curhat ke ibu? 

Ya paling kenal, terus 

diboncengkan ke mana.. 

gitu aja 

    

4 Tapi sering 

diskusi tentang 

cewek Bu? 

Pertimbangan? 

Ya gini, aku kenal sama 

cewek mah, rumahnya 

mana, sana deket aja.. 

tapi terus berapa bulan 

ya.. haha.. terus nggak 

pernah ke sana to, ya 

teman aja..  

DI Subjek 

bercerita 

dengan 

ibunya 

tentang 

perempuan 

yang dekat 

dengannya  

Dekat dengan 

ibu  

+++ 

5 Nggak pingin 

nyariin Bu? 

Tergantung anaknya, 

nanti kalau jodo itu 

ketemu sendiri, ya 

seperti ibu ini, ya nggak 

nyari nyari, katanya 

main sama kakak saya, 

nyatanya ya.. dia orang 

Surabaya 

    

6 Dulu kan 

sempet 

kehilangan mas 

B? 

Heem, anak hilang ini 

haha, soalnya dia HP 

nya juga hilang to, 

jadinya terus bapaknya 
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meninggal nggak tahu, 

sudah dengar? Haha Pak 

pendeta, pak siapa, pak 

T, sudah tahu, lha ini 

anak yang hilang, ya 

baru-baru saja pak T, 

bapaknya kan sakit, ya 

minta didoakan..  

7 Terus HP nya 

hilang ya bu? 

HP nya hilang.. ya 

nyetrum ya.. pinginnya 

pulang.. tapi nggak 

boleh sama kantor.. HP-

nya hilang.. terus 

dikabari temennya, G, 

bapakmu bar meninggal, 

baru nggak ada, terus 

pulang ke rumah, terus 

putus sama kantor, 

jengkel to..  

    

8 Waktu remaja, 

itu nakal 

banget ya? 

Pas SMEA, dia malah 

seringnya dolan kok, 

hobinya itu, ini lho, liat 

konser-konser, lha ini 

kan pinter gitar, lha ini 

mau diandalkan Pak T..  

    

9 Ini mas B ikut 

ngerawat 

adiknya nggak 

nih? 

O iya, ya nggoda.. 

hahaha.. ya.. ya bisa 

ngemong, bisa ini, jowal 

jawil, digoda to..  

    

10 Kalau mas B 

kegiatannya 

apa? 

Ya ngantar ibu titip kue 

di, di apa ya, ya.. khusus 

makanan apa itu, snack 

snack..  

MK Subjek 

mengisi 

waktu 

dengan 

membantu 

keluarganya  

Membantu 

keluarga 

+++ 

11 Sudah dapet 

kerja belum? 

Lha ini, mas T tahu? 

Kan ponakan saya, 

putranya kakak saya, 

kan mau buka PT apa 

CV gitu, ini mau 

diikutin, yah, dari 0 
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dulu, bagian keluar 

masuk barang dulu, 

kalau kantornya sudah 

berdiri, dia dimasukkan, 

yawis dituruti aja, ini 

nganu lho mbak, bejo, 

kalau cari pekerjaan 

pasti dapet,  gampangan 

gitu, tapi bosenannya 

yang cepet..  haha, cepet 

bosen, lha waktu di 

gajah mada itu 

mahasiswa semua, yang 

diterima dia, apa nggak 

ya.. caranya hebat ya, 

wong kayak gitu, padal 

banyak lho, disaring 

disaring, akhirnya dia, 

beruntung carane, 

beruntung tapi ya bosen 

itu, nah, harus hilang ini 

bosennya, harus telaten, 

masalah pekerjaan baru.. 

Lha memang ibu ini 

bilang jujur apa adanya.. 

soalnya dilatih sejak 

kecil.. B ini juga harus 

jujur..  

12 Mas B 

memang orang 

nya pendiem 

Bu? 

Pendiem..pendiem tapi 

lha ngene ki, ngguyu-

ngguyu, pendiem tapi 

gampang kenal cewek 

ini..  

    

13 Kalau galau 

pernah cerita? 

Dia nggak pernah galau 

kok, ya mbantu saya, 

jadi ada kegiatan..  

    

14 Ada perubahan 

nggak bu dari 

dulu sampai 

sekarang? 

Ya kelihatannya biasa 

saja.. Cuma dulu kan 

temannya laki-laki 

ubyang ubyung.. kalau 

ini gajian, 3 hari habis 

buat makan-makan sama 
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temennya, buat beli 

pakaian, sekarang 

mungkin nggak.. buat 

ibunya. Kemarin ya 

sempat di hotel ini.. ya 

sebagian dikasi ibunya.. 

sebagian buat dia sendiri 

tapi ini loma lho mbak, 

kalau ada yang pinjem 

dikasi.. kan sudah mulai 

dewasa ya..  

 

 

 

MK 

 

 

 

 

Subjek 

mulai 

berubah 

untuk 

membantu 

keluarga 

 

 

 

 

 

Membantu 

keluarga 

 

 

 

 

 

+++ 

 

 

15 Terus,  harapan 

ke depan untuk 

mas B? 

Lebih baik saja.. ya.. 

tekun.. tekun bekerja 

gitu lho mbak..  

    

16 Kalau 

pasangan 

gimana? 

Terserah yang menjalani 

ibunya nggak nganu.. 

wis biasa aja, semua 

anak saya gitu, ya cari-

cari sendiri, ya dapatnya 

ya lumayan.. dulu 

kakaknya itu cuma 

STM, terus langsung ke 

batam, ya cari jodo 

sendiri..   

    

17 Kalau 

pinginnya 

seiman atau 

gimana? 

Ya seiman, ibunya ya 

pinginnya seiman, 

gimana mah, kalau 

bocahe manut, banyak 

lho ini cewek-cewek 

Islam yang kepingin 

ngintil.. di Tangerang 

sana.. ini bbm-an.. 

dilihatin.. ini fotonya 

mah, ayu mancung..  

gini kan ya sudah 

teman.. kamu tak 

carikan temanku 

lainnya.. tadinya nggak 

mau.. aku sama kamu 

saja.. lucu ya.. tapi terus 

akhirnya dia mau..  

PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI 

Subjek 

memiliki 

pendapat 

yang sama, 

bahwa 

pasangan 

harus 

seiman  

 

Subjek 

bercerita 

pada ibunya 

tentang 

cewek yang 

didekati 

Pasangan 

seiman  

 

 

 

 

 

 

 

Dekat dengan 

ibu  

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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Lampiran 2.1. Tabel Intesitas Tema Subjek 1  

NO TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1 Latar Belakang Keluarga harmonis, dekat 

dengan seluruh anggota 

keluarga 

LB ++ Subjek berasal dari keluarga yang harmonis hingga saat ini. Subjek merasa dekat dengan seluruh saudara 

kandungnya, yaitu kakak dan kedua adiknya.   

2 Faktor Eksternal  Pembiaran orang tua PB +++ Orang tua subjek tidak pernah menuntut subjek untuk menikah dan tidak pernah mendiskusikan hal pernikahan 

dengan subjek sehingga subjek tidak terlalu memikirkan tentang pernikahan.  

3 Belum menemukan jodoh  BK +++  

4 Faktor Internal  Relasi kurang luas RK 
+++ 

Subjek lebih sering berelasi hanya dengan teman kampung dari kecil hingga dewasa. Selain itu, subjek berelasi 

hanya sebatas kelompok band. Subjek lebih sering di rumah.  

5 Sulit naksir SN +++ Subjek tidak pernah merasa suka atau naksir dengan perempuan hingga masa dewasa. Perasaan tersebut tidak 

muncul ketika masa remaja maupun dewasa awal.  

6 Tipe penghindar TP ++ Pada masa remaja dan dewasa awal subjek lebih memilih untuk hidup bebas, kumpul dan menjalankan aktivitas 

bersama teman-teman kampung. Walaupun dulu sempat ada perempuan yang menyukainya, subjek tidak tertarik 

akan hal itu.  

7 Intimasi Memberi perhatian pada 

keluarga 

PPK 

+++ 

Subjek merasa dekat dengan seluruh anggota keluarganya. Subjek senang memberikan perhatian pada ponakan-

ponakannya dengan mengemong dan mengantar jemput mereka. Subjek juga sering membantu ibu untuk menyuci 

pakaian. 

8 Konsep Diri Riil Malas MLS 

+++ 

Sejak bersekolah di SD hingga SMA, subjek malas untuk mengerjakan PR dan sering terlambat. Bahkan, subjek 

sempat tidak mau kuliah karena sudah malas. Subjek juga malas untuk mengurusi masalah-masalah yang terjadi 

pada dirinya, termasuk masalah dirinya yang belum menikah.  

9 Sulit mengembangkan diri SBR +++ Subjek sulit untuk mengembangkan diri untuk mencapai harapannya, misalnya dalam hal pekerjaan dan 

mengembangkan hobi yang seharusnya dapat menjadi sumber penghasilan.  

10 Sifat tertutup ST +++ Subjek tidak pernah sharing mengenai permasalahan yang terjadi pada dirinya. Subjek tidak pernah berdiskusi 

dengan orang tua maupun temannya tentang permasalahan yang terjadi atau ketika bingung memilih pasangan.  

11 Tidak percaya diri TPD +++ Subjek tidak percaya diri dengan keadaannya sekarang, yaitu tidak memiliki pekerjaan tetap, layak atau tidak 

untuk mendapatkan perempuan yang telah bekerja. Subjek tidak berani untuk mengenal perempuan dulu.  

12 Tujuan hidup tidak jelas TTJ +++ Subjek tidak memiliki rencana hidup secara spesifik dan tidak ada yang menjadi pegangan hidup.  

13 Konsep Diri Ideal  Mandiri  IM +++ Subjek merasa dirinya sukses jika menjadi seorang yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.  

14  

Sumber Ekspektansi 

 

Ekspektansi berdasarkan 

fantasi 

EF 
++ 

Subjek meyakini bahwa akan ada tanda melalui mimpi yang menunjukkan ciri-ciri pasangannya, seperti 

pengalaman subjek pada saat akan menjalin hubungan dengan mantan pacarnya.  

15 Ekspektansi berdasarkan 

prasangka 

EP ++ Subjek mengandalkan prasangka atau feeling dalam memilih pasangannya. Jika subjek merasa sreg dengan 

seseorang, maka subjek mau untuk melanjutkan hubungan dengannya, jika tidak sreg subjek tidak akan 

melanjutkan hubungannya.  

16 Ekspektansi berdasarkan 

pengalaman berpacaran 

EPB ++ Subjek percaya bahwa cinta tumbuh karena subjek sering berinteraksi dan keseharian menjalankan aktivitas. Hal 

tersebut subjek alami ketika berpacaran pertama kali.  

17 Ketidaksesuaian 

Ekspektansi  

Harapan menikah tidak 

tercapai 

MTT 
+++ 

Subjek sempat memiliki harapan untuk menikah di umur 25 tahun, namun tidak tercapai.  

18 

 

 

 

Dampak Psikologis 

Negatif 

Tekanan karena kondisi 

yang berbeda 

 

TKN 

++ 

Subjek merasa ada tekanan yang muncul karena seluruh saudara kandungnya telah menikah, bahkan ponakan dari 

sepupunya sudah ada yang akan menikah  

19 Perasaan menyesal MSL ++ Subjek merasa menyesal karena dulu tidak pernah naksir atau menyukai perempuan. Penyesalan juga terjadi 
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karena ada teman kuliah yang menyukai subjek, namun subjek tidak menanggapinya. Padahal, menurut subjek 

perempuan tersebut pandai dan berprestasi pada masa kuliah.  

20 Khawatir  KHW 

++ 

Subjek sering memikirkan keadaannya sekarang dan sering berpikir siapa jodohnya dan proses  pendekatan 

terhadap jodohnya. Subjek juga merasa khawatir jika mendapat jodoh yang tidak cocok dan malah bermasalah 

dalam rumah tangga.  

21 Bosan, kekosongan hati BSN +++ Sesekali subjek merasa bosan karena tidak banyak kewajiban yang harus dikerjakan. 

22 Pasrah PSR 
+++ 

Subjek hanya ingin mengikuti arus saja dalam urusan jodoh karena menurut subjek umurnya sudah terlambat. 

Subjek juga tidak terlalu ingin memikirkan rencana ke depan.  

23 Dampak Psikologis 

Positif 

Tidak ada beban TB 
+++ 

Subjek merasa tenang, lebih bebas, dan tidak ada patokan karena belum berkeluarga. Subjek merasa tidak ada 

beban karena belum menikah.  

24 Dampak sosial Banyak pertanyaan muncul PRT +++ Subjek sering bertemu orang-orang yang bertanya “Kapan nikah?”  

25 Teman mengejek subjek EJK 
+++ 

Ada teman subjek yang menanggapi keadaan subjek dengan sedikit mengejek, seperti terlalu lama kamu, 

menunggu apa sih, keburu kiamat, keburu teman-teman yang lain tidak ada kamu belum apa-apa” 

26 Pelarian Masalah Bermusik sebagai hiburan MSK 
++ 

Subjek senang lari dari masalah dengan bermain musik atau mencari-cari lagu untuk mengisi kekosongan. Subjek 

dapat merasa senang dan tidak merasa tertekan ketika bermain musik. 

27 Spiritual SPT +++ Jika ada masalah, subjek mengembalikan lagi pada spiritual dan berpuasa. 

28 Koping 

Permasalahan 

Berusaha bertahan BRT 
+++ 

Subjek tidak terlalu memikirkan pertanyaan dan menjawab dengan halus. Subjek menganggap ejekan sebagai 

penyemangat.  

Pembelaan diri PD 
++ 

Subjek mencoba bertahan dengan membela keadaan sekarang, yaitu lebih baik belum menikah daripada menikah 

tapi malah bercerai. Subjek juga bercerita bahwa teman-temannya lebih ingin bebas seperti subjek.  

29 Tujuan hidup Tidak memikirkan tujuan 

hidup 

TMT 
+++ 

Subjek tidak terlalu memikirkan tujuan hidup sehingga arah hidupnya tidak jelas dan hanya mengikut arus saja.  

30 Hidup ikut arus saja  IA +++ Subjek tidak peduli terhadap permasalahaan dan hanya memilih ikut arus saja.  

31 Makna hidup  Teman membuat hidup 

bermakna 

NP 
++ 

Subjek banyak menemukan makna hidup dari pergaulan dengan teman-teman 

Menolong keluarga  NB +++ Subjek menemukan makna hidup dengan menolong orang-orang yang ada di sekitarnya  

32 Lebih taat beribadah KHB 
++ 

Subjek ingin lebih mengarahkan hidup kepada Tuhan dengan rajin beribadah dan menjalankan kewajiban 

beragama  

33 Jodoh adalah karunia dan 

takdir Tuhan 

JKT +++ 

 

Menurut subjek, jodoh adalah karunia Tuhan dan merupakan wilayah takdir Tuhan. Subjek merasa belum 

menemukan jodoh yang tepat, jadi jangan dipaksakan. 
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Lampiran 2.2. Matriks Antar Tema Subjek 1 

1. Tujuan Hidup  

 

 

 

   

 

2. Konsep Diri  

 

 MLS SBR ST TPD TTJ IM 

MLS 
- ++   +++ +++ 

SBR 
 -   ++ ++ 

ST 
  -    

TPD 
   -  ++ 

TTJ 
    - +++ 

IM 
     - 

  

 

 

3. Makna Hidup 

 NP NB KHB JKT 

NP 
-    

NB 
 -   

KHB 
  - +++ 

JKT 
   - 

 

 

 

 

 TMT 
IA 

TMT 
- +++ 

IA 
 - 

Keterangan: 

MLS : Malas  TPD : Tidak percaya diri   

SBR : Sulit untuk berkembang TTJ : Tujuan hidup tidak jelas 

ST : Sifat tertutup IM : Ingin mandiri 

  

 

Keterangan: 

TMT : Tidak memikirkan tujuan hidup 

IA : Ikut arus saja   

  

 

Keterangan: 

NP : Teman membuat hidup bermakna  

NB : Menolong keluarga  

KHB : Lebih taat beribadah  

JKT : Jodoh adalah karunia dan takdir Tuhan   
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Lampiran 2.3. Tabel Intesitas Tema Subjek 2 

NO TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1 Latar Belakang Kehilangan figur orang tua  KOT ++++ Ayah subjek meninggal ketika subjek SMP dan ibu subjek meninggal ketika subjek kuliah  

2 Memiliki kakak yang senasib  KS ++ Subjek memiliki kakak perempuan yang juga belum menikah hingga sekarang dan tinggal satu rumah  

3 Peran kakak besar  PKB ++ Subjek merasakan peran kakak lebih besar daripada orang tua subjek dalam perkembangannya, misalnya dalam 

mengarahkan subjek untuk berperilaku yang benar.  

4 Faktor Eksternal  Beda agama  BA +++ Subjek beberapa kali berpacaran dengan orang yang berbeda agama dengannya dan perbedaan agama juga 

membuat subjek putus dengan pacarnya  

5 Belum menemukan jodoh  BMJ  ++ Subjek merasa belum menemukan jodoh yang tepat untuknya hingga sekarang.  

6 Kondisi yatim piatu  YP ++++ Kondisi yatim piatu menjadi salah satu beban subjek dalam mencari pasangan hidupnya. Subjek tidak ingin 

membebani pasangannya dengan kondisi yatim piatu tersebut.  

7 Faktor Internal  Relasi kurang luas  RKL 
+++ 

Subjek tidak memiliki relasi yang luas. Subjek lebih banyak menghabiskan waktu mengajar di tempat les dan 

juga mengajar di rumah. Subjek juga tidak memiliki komunitas lain  selain pekerjaan.  

8 Takut dimanfaatkan  TDM ++ Takut dimanfaatkan menjadi salah satu alasan subjek memutuskan pacarnya, karena subjek tidak mau 

terjerumus hal negatif dengan pacarnya.  

9 Tidak berani mengenalkan 

pacar  

TBM ++ Subjek tidak pernah berani mengenalkan pacar ke keluarganya sehingga menghambat subjek untuk mendapat 

restu dari kakak maupun keluarga besarnya.  

10 Intimasi Saling mendukung dengan 

kakak  

SM 
+++ 

Subjek memberikan bentuk perhatian pada kakak dengan mendoakan kakak agar cepat mendapatkan pasangan 

dan cepat berkeluarga.  

11 Perhatian dari kakak  PRK  
++ 

Subjek mendapatkan perhatian dari kakak perempuannya. Pada saat kakaknya pergi, kakak perempuannya 

selalu menelpon dan memperhatikan adiknya 

12 Senang berkumpul dengan 

kakak 

SBK 
++ 

Subjek merasa lebih nyaman berkumpul dengan kakaknya (keluarga) daripada berkumpul dengan teman-

temannya.   

13 Pelarian Masalah Menutup diri MD 
+++ 

Ketika subjek merasa sedih karena kehilangan ayahnya, subjek langsung menutup diri dari teman-temannya. 

Subjek juga memilih untuk menutup diri daripada menyelesaikan permasalahan dengan teman-temannya.  

Suka sharing dengan kakak SSK ++ Subjek bercerita tentang masalah pribadi pada kakak perempuannya.  

14 Spiritual  SP ++ Ketika subjek merasa tertekan karena belum menikah dan belum mendapatkan jodoh, subjek berserah pada 

Tuhan. Subjek juga mencari informasi  dari sumber-sumber rohani/kristiani yang dapat menenangkan subjek.  

15 Menyibukkan diri  MD +++ Subjek mengalihkan kesedihan akibat putus dari pacarnya dengan memadatkan waktu mengajar sehingga tidak 

terlalu merasakan kesedihan.  

16 Melupakan masalah MM ++ Subjek lebih suka untuk melupakan masalah yang membebani, sampai-sampai subjek lupa dengan figur 

orangtuanya. 

17 Konsep Diri Riil Sulit bersosialisasi  SB 
+++ 

Subjek sulit bersosialisasi di lingkungan yang baru atau lingkungan yang jarang sekali subjek datangi. Subjek 

sulit untuk bersosialisai dengan lingkungan gereja dan  lingkungan rumah (tetangga).   

18 Takut cowok  TC ++ Subjek sempat memiliki pengalaman yang membuat dirinya takut pada cowok di waktu SMA, yaitu subjek 

pernah dibuntuti oleh laki-laki yang menyukainya sehingga subjek menjadi takut.  

19 Keinginan berpresetasi tinggi  KBT  ++ Subjek memiliki keinginan berperestasi yang tinggi dilihat dari nilai akdemiknya dari sejak SMP masuk 10 

besar dan kuliah lulus dengan nilai cumlaude.  

20 Rajin dan perfeksionis  RP ++ Subjek mengaku bahwa dirinya adalah orang yang rajin dan perfeksionis. Hal tersebut dibuktikan dengan 

prestasi yang telah dicapai.  

21 Sifat tertutup ST +++ Subjek memiliki sifat tertutup, yaitu tidak ingin menceritakan masalah pribadi secara detail. Subjek juga 

termasuk orang yang pendiam ketika berkumpul dengan teman-temannya. Subjek bahkan tidak bercerita pada 

teman-temannya ketika ibunya meninggal.  

22 Pasif PA +++ Subjek sulit untuk memulai interaksi dengan orang lain dan cenderung tidak dapat memulai percakapan dengan 
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orang lain  

23 Minder MIN +++ Subjek merasa minder karena kondisinya yang sudah yatim piatu dan minder terhadap pasangannya karena hal 

tersebut. Selain itu, subjek juga minder karena ketika di gereja, kakak subjek lebih aktif.   

24 Pekerja keras PK +++ Menurut penilaian orang lain, subjek adalah seseorang yang memiliki etos kerja tinggi dan pekerja keras. Hal 

tersebut juga ditunjukkan oleh jadwal mengajar yang padat tiap harinya.  

25 Tidak ingin jadi beban  TIJ +++ Subjek merasa bahwa ketika dirinya melanjutkan hubungan dengan pacarnya malah menjadi beban, sehingga 

subjek putus. Subjek juga tidak ingin jadi beban bagi teman-temannya karena subjek harus fokus pada keluarga. 

Pada saat ibunya ditinggal ayah, subjek berusaha sebisa mungkin tidak jadi beban. 

26 Sulit menilai laki-laki SML +++ Subjek merasa sulit untuk menilai laki-laki yang benar dan tidak benar, yang penting subjek merasa nyaman 

dan sesuai dengan keinginan subjek. 

27 Konsep Diri Ideal  Lebih terbuka  ILT +++ Subjek ingin menjadi lebih terbuka pada orang lain untuk menceritakan permasalahannya  

28 Lebih bisa menyadar  LBM  +++ Subjek tidak ingin terlalu mandiri dan ingin lebih bisa menyandarkan diri pada laki-laki  

29  

Sumber Ekspektansi 

 

Cinta memandang perbedaan  CMP 

+++ 

Berdasarkan pengalamannya, subjek tidak percaya bahwa cinta tidak memandang perbedaan. Salah satu hal 

yang membuatnya yakin adalah pengalaman ketika pacar tidak mengenalkan subjek pada keluarganya karena 

beda agama dan yatim piatu.   

30 Mimpi memberikan 

pencerahan  

WM ++ Subjek meyakini bahwa mimpinya dapat memberikan pencerahan, misalnya lewat mimpi subjek bertemu 

dengan ibunya dan ibunya mengatakan bahwa subjek jangan memilih laki-laki yang dekat dengannya.  

31 Pengalaman diri PD +++ Subjek berekspektansi untuk menikah berdasarkan keadaan diri, kondisi keluarga, dan pengalaman berpacaran  

32 Ketidaksesuaian 

Ekspektansi  

Belum menikah  BM 
++++ 

Subjek memiliki ekspektansi bahwa dirinya sekitar umur 25 atau 28 sudah menikah dan memiliki anak, namun 

tidak terjadi.  

33 Dampak Psikologis 

Negatif 

Depresi  DP ++ Subjek sempat mengalami depresi karena melihat teman-teman yang lain sudah menikah dan memiliki anak. 

34 Takut salah jatuh cinta  TJC ++ Subjek menjadi takut jatuh cinta pada orang yang salah karena subjek sulit menilai laki-laki. 

35 Sensitif dan sakit hati  SSH +++ Subjek merasa sensitif dan sakit hati ketika ada sindiran orang lain yang menyinggung keadaan subjek. 

36 Menyerah  MM 
+++ 

Subjek menjadi menyerah untuk memasang target menikah dan menganggap sudah tidak ada harapan banyak 

lagi ketika membuat target.  

37 Dampak Psikologis 

Positif 

Tidak ada beban  TAB 
+++ 

Subjek merasa tidak ada beban yang harus ditanggung selama melajang dan masih dapat mengatur waktu 

dengan leluasa.   

38 Dampak Sosial 

Negatif 

Pertanyaan tentang menikah  PM +++ Subjek sering menerima pertanyaan “kapan menikah?” 

39 Sindiran orang lain  SOL 
+++ 

Subjek merasa bahwa ada temannya yang malah menyindir bahwa subjek dengan umur yang lebih dari 30 tahun 

sudah seharusnya menikah. 

40 Nasihat orang lain  NOL +++ Subjek merasa orang lain sok tahu dengan menasihati bahwa subjek jangan terlalu bekerja keras. 

41 Istilah tidak laku ITL +++ Subjek pernah mendengar dirinya dikatakan tidak laku, bahkan diajak untuk ikut biro jodoh.  

42 Koping 

Permasalahan 

Menghindari pernikahan  MP 
+++ 

Subjek mengatur interaksi sedemikian rupa dengan tidak menghadiri pernikahan teman, daripada harus 

bersosialisasi dan banyak tanggapan. 

Berusaha bertahan  BB +++ Subjek berusaha menanggapi segala sindiran, pertanyaan dengan positif  dan tidak terlalu memikirkannya . 

43 Tujuan hidup Tujuan hidup jelas THJ +++ Subjek memiliki tujuan hidup yang jelas. Hal tersebut terlihat dari perencanaan yang dibuat subjek. 

44 Memiliki kriteria pasangan   MKP +++ Subjek telah memiliki kriteria pasangan yang diinginkan, yang terutama adalah seiman.  

45 Harapan  Kerinduan untuk menikah  RUM ++++ Subjek tetap memiliki kerinduan untuk  menikah. Sukses menurut subjek adalah menikah.  

46 Makna hidup  Pantas untuk bahagia  PUK 
++++ 

Subjek menganggap  bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, subjek tetap pantas untuk bahagia dan berhak 

menentukan kebahagiaannya sendiri 

47 Mensyukuri hidup 

 

MH 
+++ 

Subjek mensyukuri hidup pada saat ini karena masih dapat bekerja sesuai yang diinginkan dan menyadari 

bahwa Tuhan telah menolong kehidupan keluarganya.   

48 Melakukan dan menghasilkan 

sesuatu yang baik  

MSB 
+++ 

Subjek percaya bahwa ketika dirinya memberikan sesuatu yang baik maka dirinya akan menghasilkan sesuatu 

yang baik juga.  
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Lampiran 2.4. Matriks Antar Tema Subjek 2 

1. Tujuan Hidup  

 

 

 

  

 

 

2. Konsep Diri  

 

 
SB TC KBT RP ST PA MIN PK TIJ SML LT LBM 

SB 
-    +++ +++ +++    +++  

TC 
 -        ++   

KBT 
  - +++    +++     

RP 
   -    ++     

ST 
    - +++ +++    +++  

PA 
     - +++     

 

 

MIN 
      -  +++    

PK 
       -    +++ 

TIJ 
        -    

SML 
         -   

LT 
          -  

LBM 
           - 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
THJ MKP 

THJ 
- +++ 

MKP 
 - 

Keterangan: 

THJ : Tujuan hidup jelas 

MKP : Memiliki kriteria pasangan   

  

 

Keterangan: 

SB : Sulit bersosialisasi TC : Takut cowok KBT : Keinginan berprestasi tinggi 

RP : Rajin dan perfeksionis ST : Sifat tertutup PA : Pasif 

MIN : Minder PK : Pekerja keras TIJ : Tidak ingin jadi beban  

SML : Sulit menilai laki-laki LB : Ingin lebih terbuka LBM : Lebih bisa menyandar  
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3. Makna Hidup 

 PUK MH MSB 

PUK 
- ++++ +++ 

MH 
 - +++ 

MSB 
  - 

 

Keterangan: 

PUK : Pantas untuk bahagia  

MH : Mensyukuri hidup  

MSB : Melakukan sesuatu yang baik   

 



 

447 
 

 

 

Lampiran 2.5. Tabel Intesitas Tema Subjek 3 

NO TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1 Latar Belakang Hubungan orang tua tidak 

harmonis 

OTH  
++ 

Ayah subjek meninggalkan subjek dan ibunya untuk menikah dengan wanita lain. Ayah subjek tidak pernah 

berkomunikasi dengan ibu subjek. 

2 Kurang kasih sayang bapak KKB  ++ Subjek merasa bahwa ayahnya tidak pernah memberikan perhatian dari subjek kecil 

3 Sakit hati pada ayah SHA 
++ 

Subjek merasa sakit hati karena ayahnya tidak membiayai atau menafkahi ibu, namun malah berani membawa 

anak dari istri kedua pulang ke rumah.   

4 Faktor Eksternal  Tidak diurusi dan diperhatikan  

pacar  

TDP 
+++ 

Subjek menganggap punya pacar atau tidak punya pacar sama saja karena tidak pernah diurusi oleh pacar 

5 Belum bertemu jodoh BBJ 
+++ 

Pasangan yang menunjukkan perhatian dianggap serius oleh subjek, namun subjek belum mendapat pasangan 

yang memperhatikan subjek.  

6 Disakiti oleh pacar   DOP 
+++ 

Subjek sudah berkali-kali disakiti oleh pacar, ditinggal menikah, disepelekan oleh pacar, bahkan sampai ada 

yang berani berkata kotor pada subjek.  

7 Faktor Internal  Tidak pernah bahagia 

berpacaran  

TBB  
+++ 

Subjek merasa tidak pernah bahagia saat berpacaran karena kebanyakan pacaran jarak jauh,ujung-ujungnya 

disakiti, dan belum menemukan yang serius.  

8 Bimbang  BIM 
+++ 

Subjek masih bimbang dalam memilih pasangan yang diinginkan, sehingga subjek sudah berkali-kali berganti 

pasangan. 

9 Telat menyadari TY ++ Subjek tidak memiliki target yang jelas, sampai subjek telat menyadari umurnya sudah 25 dan harus menikah 

10 Pelarian Masalah Bersenang- senang bersama 

teman 

TM 
++ 

Subjek memiliki teman yang dapat menghibur ketika subjek tertekan 

Sharing dengan ibu  SDI ++ Subjek lebih nyaman sharing dengan ibunya tentang masalah laki-laki 

11 Beribadah  BRH +++ Subjek lebih memilih unuk menenangkan diri dengan berdoa dan mencurahkan isi hati kepada Allah 

12 Konsep Diri Riil Minder  MIN 
+++ 

Subjek minder karena pernah disepelekan oleh pacarnya. Selain itu subjek juga pernah minder tentnag 

keadaan fisik subjek yang kecil dna kurus.   

13 Terbiasa sendiri  TS 
++ 

Subjek merasa terbiasa melakukan segala sesuatunya sendiri, baik saat punya pacar subjek juga tetap 

melakukan segala sesuatu sendiri.  

14 Sifat tertutup ST 
++ 

Subjek tidak pernah bercerita detail kepadan teman-temannya karena tidak percaya pada mereka. Jadi subjek 

memiliki sifat tertutup. 

15 Tidak ingin membani ibu   TMI +++ Subjek tidak ingin membebani ibunya dan ingin segera memenuhi harapan ibunya.  

 Cuek CU ++ Ibu subjek menilai bahwa subjek adalah orang yang cuek dan masa bodo  

16 Konsep Diri Ideal  Mandiri  LM ++ Subjek ingin menjadi pribadi yang lebih mandiri. 

17  

Sumber 

Ekspektansi 

 

 

Pengalaman diri  

PD 
+++ 

Subjek telah mengalami kegagalan berpacaran dan membuatnya berekspektansi bahwa pacaran tidak 

menyenangkan. Subjek ingin bertemu jodoh tanpa pacaran terlebih dahulu 

20 Ekspektansi 

sesuai  

Diputus oleh pacar   DP 
+++ 

Subjek pernah diajak untuk menikah oleh pacarnya, namun akhirnya pacarnya memutuskan subjek.  

22  Pacar tidak sesuai PTS 
+++ 

Subjek merasa selalu gagal untuk mendapatkan pacar yang sesuai dengan ekspektansinya. Ketika ada 

seseorang yang subjek yakini adalah jodohnya, ternyata malah sikapnya tidak sesuai dengan yang diharpakan . 

23 Dampak 

Psikologis 

Negatif 

 

Psikosomatis  PSI ++ Subjek mengaku bahwa permasalahan yang dialami berpengaruh ke tubuh 

24 Stres STR +++ Subjek merasa stres karena masalah laki-laki yang sering dihadapai  

25 Takut bernasib seperti ibu TBI ++ Subjek sempat memiliki ketakutan jika bernasib seperti ibunya yang ditinggalkan begitu saja oleh bapak  

26 Takut disia-sia TDS ++ Subjek takut jika disia-sia oleh pasangan hidupnya.  
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27 Dampak 

Psikologis Positif 

 

Tidak ada beban TAB 

++ 

Subjek merasa tidak ada beban yang harus ditanggung pada saat belum menikah ini.  

28 Dampak Sosial  Kehilangan teman dekat  KTD 
++ 

Subjek kehilangan teman dekat yang selama ini menjadi teman bermain, karena temannya sudah berkeluarga 

dan memiliki kehidupan sendiri 

29 Tidak ada tempat bersandar   TAD ++ Subjek merasa tidak ada yang menjadi tempat bersandar atau diminat tolongi bantuan  

30 Sindirian teman ST ++ Ada sindiran dari beberapa teman tentang keadaan subjek yang belum menikah. 

31 Jadi bahan gosip JBG ++ Subjek mengaku bahwa dirinya juga menjadi bahan gosip tetangga karena belum menikah. 

32 Pertanyaan tentang menikah PM ++ Banyak orang yang bertanya pada subjek “kapan menikah” 

33 Muncul prasangka negatif MPN ++ Muncul prasangka negatif tentang diri subjek, seperti perawan atau tidak. 

34 Koping 

Permasalahan 

Berusaha bertahan BB 
++ 

Subjek menganggap beberapa sindiran sebagai bahan bercanda.  

35 Tujuan hidup Tidak ada target  TAT ++ Subjek tidak memiliki target dalam hidup dan menjalani hidup dengan mengalir saja  

38 Harapan  Ingin menikah  IM +++ Subjek tetap memiliki harapan untuk menikah  

39 Memenuhi harapan ibu MHI +++ Subjek ingin segera memenuhi harapan ibunya untuk menikah  

 Kriteria tidak muluk-muluk KTM ++ Subjek tidak menetapkan kriteria yang muluk-muluk, tidak mempetimbangkan bibit, bebet, dan bobot.  

40 Makna hidup  Ibadah lebih khusyuk  ILK +++ Subjek ingin lebih mendekat- kan diri pada Tuhan agar jodohnya makin dimudahkan 

41 Berbuat baik BK +++ Subjek ingin lebih mencari ridho Allah dengan berbuat baik 

42 Tidak menikah adalah dosa  TMD +++ Subjek berusaha menaati amanah rosul, yaitu menikah, karena tidak menikah adalah dosa.  

43 Menikah adalah gerbang 

menuju sorga 

MGS 
+++ 

Subjek meyakini bahwa menikah adalah gerbang menuju sorga dan Islam menganjurkan untuk hidup 

berpasang- pasangan.  
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Lampiran 2.6. Matriks Antar Tema Subjek 3 

1. Konsep Diri  

 

 MIN TS ST TMI CU LM 

MIN 
-  +++    

TS 
 -   ++  

ST 
  -    

TMI 
   -  +++ 

CU 
    -  

LM 
     - 

 

 

 

 

 

  

2. Makna Hidup 

 ILK BK TMD MGS 

ILK 
- +++ +++ +++ 

BK 
 -   

TMD 
  -  

MGS 
    

 

 

 

 

 

Keterangan: 

MIN : Minder TMI : Tidak ingin membebani ibu 

TS : Terbiasa sendiri  CU : Cuek 

ST : Sifat tertutup LM : Ingin lebih mandiri  

  

 

Keterangan: 

ILK : Ibadah lebih khusyuk  

BK : Berbuat baik   

TMD : Tidak menikah adalah dosa  

MGS : Menikah adalah gerbang menuju Sorga  
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Lampiran 2.7. Tabel Intesitas Tema Subjek 4 

NO TEMA KODING INTENSITAS KETERANGAN 

1 Latar Belakang Relasi erat keluarga besar REK 
++ 

Subjek masih ikut bergabung dalam acara rutin keluarga yang diadakan. Subjek memiliki hubungan yang baik 

dengan keluarga besarnya.   

2 Ekonomi keluarga lemah  EKL  ++ Subjek merasa bahwa perekonomian keluarga membuat subjek bergaul yang salah. 

3 Intimasi  Membantu keluarga MK  +++ Subjek dapat memberikan bentuk perhatiannya kepada keluarganya, khususnya ibu dan adiknya  

4 Dukungan keluarga  DK 
++ 

Subjek mendapat dukungan dari keluarga, dengan bentuk nasihat dan subjek merasa keluarga besarnya dapat 

menjaga perasaannya sebagai orang yang belum menikah  

5 Dekat dengan ibu DI +++ Subjek bercerita pada ibunya tentang teman-teman perempuan yang dekat dengannya.  

6 Faktor Eksternal  Berbeda agama  BA  +++ Subjek belum menemukan pasangan yang seiman dengannya.  

7 Tidak ada tuntutan TAT 
++ 

Subjek tidak merasakan tuntutan apapun dari ibunya, malah ibunya membebaskan subjek untuk menentukan 

waktu menikah.  

8 Faktor Internal  Belum mapan  BM ++++ Subjek merasa belum siap untuk mencari apsangan karena dirinya belum merasa mapan.  

9 Tidak asal-asalan memilih 

pasangan  

TAP 
+++ 

Subjek tidak terburu-buru menikah karena tidak ingin memilih pasangan secara asal-asalan   

10 Pelarian masalah Pergaulan yang salah PYS 
+++ 

Subjek terjerumus pada pergaulan yang salah, seperti mabuk-mabukan, menggunakan narkoba, pergi ke dunia 

malam sebagai bentuk pelarian masalahnya.  

11 Terjerumus narkoba  TN +++ Subjek terjerumus menggunakan obat-obatan pada saat subjek SMA. 

12 Konsep Diri Riil Kurang perhatian  KP +++ Subjek merasa orang tuanya tidak memperhatikan dirinya.  

13 Mudah terpengaruh lingkungan MTL +++ Subjek mudah terpengaruh lingkungan dan berperilaku negatif.  

14 Sulit bersosialisasi SB +++ Subjek sulit bersosialisasi di lingkungan yang baru dan sulit berkenalan dengan orang baru.  

15 Minder MIN +++ Subjek merasa tidak percaya diri jika harus berkenalan dengan perempuan.  

16 Egois  EG ++++ Subjek merasa dirinya lebih mementingkan diri pribadi 

17 Pemberontak PB +++ Subjek mengaku bahwa dirinya memiliki sifat pemberontak karena mementingkan ego.  

18 Peduli PE 
++ 

Subjek merasa bahwa dirinya peduli dan care dengan orang yang dianggap dekat dengan subjek. Subjek 

merasa teman-teman menyenangi subjek karena kepedulia, walaupun menolong teman dengan cara yang salah    

19 Penjahat  PEN +++ Subjek melakukan tindakan kriminal pada masa remajanya  

20 Butuh penerimaan BP 
+++ 

Subjek adalah orang yang membutuhkan penerimaan di tempat subjek berada. Subjek sangat senang ketika 

warga gereja sangat welcome padanya.   

21 Sifat tertutup ST +++ Subjek tidak pernah bercerita tentang masalah privasi ke orang lain, selain ke ibunya.  

22 Konsep Diri Ideal  Mapan IM +++ Subjek ingin mendapat pekerjaan terlebih dahulu sehingga pantas untuk mendapatkan pasangan   

23  

Sumber 

Ekspektansi 

 

Mendapat perhatian  MP 
+++ 

Saat subjek merasa kurang perhatian di keluarganya, subjek mendapat banyak perhatian dari seorang 

perempuan, bahkan juga dari keluarga perempuan tersebut. Subjek memiliki ekspektansi bahwa subjek dapat   

24 Pernah memiliki hubungan 

serius 

HS 
+++ 

Subjek pernah memiliki hubungan serius dengan seorang perempuan dan sempat memiliki rencana untuk 

menuju ke jenjang pernikahan. Ekspektansi subjek dapat menikah dengan perempuan tersebut  

25 Ketidaksesuaian 

Ekspektansi  

Putus dan ditinggal menikah    PP 
+++ 

Subjek gagal untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, subjek putus hubungan dengan 

perempuannya, dan perempuannya menikah dengan orang lain. 

26 Tujuan hidup Tidak memiliki cita-cita TMC ++ Subjek mengaku dirinya tidak memiliki cita-cita sejak kecil.  

27 Mengalir apa adanya  MAA ++ Subjek tidak memiliki tujuan hidup dan membiarakan hidup mengalir apa adanya   

28 Dampak 

Psikologis 

Negatif 

Kesepian  KE ++ Subjek merasa kesepian karena belum memiliki pasangan. 

29 Tersinggung  TS ++ Subjek merasa tersinggung karena tanggapan negatif teman dekatnya tentang dirinya yang belum menikah.  

30 Kecewa  KE +++ Subjek merasa kecewa karnea perempuan yang sudah dekat dengannya meninggalkan subjek begitu saja.  
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31 Dampak 

Psikologis Positif 

Tidak ada beban  TAB 
++ 

Subjek merasakan keuntungan belum menikah, yaitu masih bisa bebas dan tidak ada beban. 

32 Dampak Sosial  Tanggapan Negatif TN ++ Subjek menerima tanggapan negatif dari temannya, seperti “ngopo nggak kawin-kawin?” 

33 Koping 

Permasalahan 

Tidak terlalu memikirkan  TTM ++ Subjek tidak terlalu memikirkan pendapat negatif orang lain 

34 Masalah bukan beban MBB ++ Subjek tidak ingin menganggap permasalahan sebagai suatu beban. 

35 Harapan  Pasangan seiman PI +++ Subjek berharap dirinya bisa menemukan pasangan yang seiman.  

36 Menikah  HM +++ Subjek memiliki harapan untuk menikah dan masih mepergumulkan tentang pasangan hidup    

37 Makna hidup  Berusaha memperbaiki diri MD +++ Subjek memiliki keinginan untuk memperbaiki diri dari perilaku menyimpangnya.  

38 Belum bahagia BB +++ Subjek belum merasa bahagia dengan hidupnya sekarang  

39 Mendekatkan diri pada Tuhan MT ++ Subjek berusaha mendekatkan diri pada Tuhan utnuk mengontrol ego 

40 Menyesali kesalahan  MS ++ Subjek menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya pada masa lalu.  
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Lampiran 2.8. Matriks Antar Tema Subjek 4 
 

1. Tujuan Hidup  
 

 

 

 

 

2. Konsep Diri  

 

 
KP MTL SB MIN EG PB PE PEN BP ST IM 

KP 
-    +++ +++  +++ +++ +++  

MTL 
 -      +++    

SB 
  - +++      +++  

MIN 
   -     +++ +++  

EG 
    - ++++  +++    

PB 
     -  +++    

PE 
      -  ++   

PEN 
       -    

BP 
        -  +++ 

ST 
         -  

IM 
          - 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
TMC MAA 

TMC 
- ++ 

MAA 
 - 

Keterangan: 

KP : Kurang perhatian MTL : Mudah terpengaruh lingkungan  IM : Ingin Mapan 

SB : Sulit bersosialisasi MIN : Minder 

EG : Egois PB : Pemberontak 

PE : Peduli PEN : Penjahat  

BP : Butuh penerimaan ST : Sifat terututp  

 

Keterangan: 

TMC : Tidak memiliki cita-cita 

MAA : Mengalir apa adanya   
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3. Makna Hidup 

 MD BB MT MS 

MD 
- +++ +++ +++ 

BB 
 - +++  

MT 
  - ++ 

MS 
   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

MD : Berusaha memperbaiki diri  

BB : Belum bahagia  

MT : Mendekatkan diri pada Tuhan 

MS : Menyesali kesalahan  
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Lampiran 2.9. Tabel Intensitas Tema Seluruh Subjek (Sebelum Disortir) 

Tema S1 S2 S3 S4 Keterangan 

Tujuan 

Hidup 

Tidak 

memikirkan 

tujuan hidup* 

+++ - +++ +++ Subjek 1, 3, dan  4 

sama –sama tidak 

terlalu memikirkan 

tentang tujuan hidup 

Ikut arus saja* +++ - +++ +++ Subjek 1,3, dan 4 

lebih memilih untuk 

ikut arus saja 

Tujuan hidup 

jelas 
- +++ - - Hanya subjek 2 yang 

memiliki tujuan hidup 

yang jelas  

Memiliki 

kriteria 

pasangan 

- +++ - - Hanya subjek 2 yang 

pernah menyusun 

kriteria pasangan 

hidup 

Tidak memiliki 

cita-cita 
- - - ++ Subjek 4 tidak 

memiliki cita-cita 

sama sekali 

Mengalir apa 

adanya* 
+++ - +++ +++ Subjek 1,3, dan 4 

menjalani hidup 

dengan mengalir apa 

adanya.  

Konsep 

Diri 

(Riil) 

Malas +++ - - - Subjek 1 merasa 

dirinya adalah 

pemalas 

Sulit untuk 

berkembang 
++ - - - Subjek 1 sulit untuk 

mengembangkan diri  

Sifat tertutup* +++ +++ +++ +++ Subjek 1,2, 3, dan 4 

merasa memiliki sifat 

tertutup 

Tidak percaya 

diri 
++ - - - Subjek 1 merasa tidak 

percaya diri karena 

belum mandiri 

 Tujuan hidup 

tidak jelas 
+++ - - - Subjek 1 merasa 

tujuan hidupnya tidak 

jelas  

Sulit 

bersosialisasi* 
- +++ - +++ Subjek 2 dan 4 sama-

sama sulit untuk 

bersosialisasi dengan 

lingkungan baru  

Takut cowok - ++ - - Subjek 2 mengaku 

dirinya sempat takut 

dengan cowok 
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Keinginan 

berprestasi 

tinggi 

- +++ - - Subjek 2 memiliki 

keinginan berprestasi 

tinggi sehingga 

perfeksionis dalam 

pekerjaan 

Rajin dan 

perfeksionis 
- +++ - - Subjek 2 merasa 

dirinya adalah 

seorang rajin dan 

perfeksionis 

Pekerja keras - +++ - - Subjek 2 dinilai 

memiliki etos kerja 

yang tinggi oleh 

atasannya 

Pasif - +++ - - Subjek 2 adalah orang 

yang pasif sehingga 

sulit berkomunikasi 

Minder* - +++ +++ +++ Subjek 2,3, dan 4 

memiliki konsep diri 

sebagai orang yang 

minder 

Tidak ingin 

jadi beban 
- +++ - - Subjek 2 merasa 

minder seingga 

subjek tidak ingin 

menjadi beban 

Sulit menilai 

laki-laki 
- ++ - - Subjek 2 merasa sulit 

untuk menilai laki-

laki 

Terbiasa 

sendiri 
- - ++ - Subjek 3 sering 

melakukan segala 

sesuatu sendiri.  

Tidak ingin 

membebani ibu 
- - ++ - Subjek 3 tidak ingin 

untuk membebani ibu 

Cuek - - ++ - Ibunya menilai, 

subjek memiliki 

watak cuek 

Kurang 

perhatian 
- - - +++ Subjek 4 merasa 

bahwa dirinya kurang 

perhatian dari 

keluarga 

Egois - - - +++ Subjek 4 mengaku 

bahwa dirinya adalah 

orang egois 

Peduli - - - ++ Subjek 4 merasa 

peduli dengan teman-

temannya 
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Butuh 

perhatian 
- - - +++ Subjek 4 merasa 

membutuhkan 

perhatian  

Mudah 

terpengaruh 

lingkungan 

- - - +++ Subjek 4 mudah 

sekali terpengaruh 

lingkungan buruk 

Pemberontak - - - +++ Subjek 4 memiliki 

sifat pemberontak 

Penjahat  - - - +++ Subjek 4 menganggap 

dirinya penjahat  

Konsep 

diri 

(Ideal) 

Mandiri* +++ - +++ +++ Subjek 1, 3, dan 4 

ingin memiliki 

kehidupan sendiri, 

keluarga, mauppun 

pekerjaan mapan 

Terbuka - ++ - - Subjek 2 merasa 

dirinya harus terbuka 

dan bisa bercerita  

Menyandarkan 

diri 
- ++ - - Subjek 2 ingin lebih 

menyandarkan diri 

pada laki-laki 

Makna 

hidup 

Teman 

membuat hidup 

bermakna 

+++ - - - Subjek 1 merasa 

bahwa kumpul 

dengan teman adalah 

hal bermakna 

Menolong 

keluarga 
+++ - - +++ Subjek 1 dan 4 

mendapatkan 

pengalaman 

bermakna dengan 

menolong keluarga  

 Lebih taat 

beribadah* 
+++ - +++ - Subjek 1 dan 3 

melakukan ibadah 

yang lebih mudah 

mendapat jodoh  

Jodoh adalah 

karunia Tuhan 
+++ - - - Subjek 1 memaknai 

bahwa jodoh adalah 

takdir Tuhan 

Pantas untuk 

bahagia 
- +++ - - Subje 2 merasa bahwa 

dirinya masih pantas 

untuk berbahagia  

Mensyukuri 

hidup* 
- +++ - - Subjek 2 lebih  dapat 

mensyukuri hidupnya 

sebagai lajang 

Melakukan 

sesuatu yang 
- +++ +++ - Subjek 2 dan 3 

merasa bermakna 
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baik* karena melakukan 

sesuatu yang baik.  

Tidak menikah 

adalah dosa 
- - ++ - Subjek 3 meyakini 

bahwa tidak menikah 

adalah dosa 

Menikah 

adalah gerbang 

menuju sorga 

- - ++ - Subjek 3 meyakini 

bahwa menikah 

adalah gerbang 

menuju sorga 

Berusaha 

memperbaiki 

diri 

- - - +++ Subjek 4 memaknai 

kehidupan sekarang 

adalah untuk 

memperbaiki diri  

Belum bahagia - - - +++ Subjek 4 belum 

merasakan 

kebahagiaan 

Mendekatkan 

diri pada 

Tuhan 

- - - +++ Subjek 4 menemukan 

makna dengan 

mendekatkan diri 

pada Tuhan 

Menyesali 

kesalahan  
- - - +++ Subjek 4 telah 

menyesali 

kesalahannya yang 

dulu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

 

SURAT PERNYATAAN 
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