
LAMPIRAN VERBATIM (Tambahan)

A. Hasil Wawancara Subyek I

Pertanyaan Jawaban Koding

Apa sih norma atau

standart yang ada

dalam lingkungan

masyarakat disini

untuk wanita dewasa?

Kalo di tempatku itu yang penting ya

bisa kerjasama, ramah, bisa bergaul

dengan tetangga-tetangga, satu lagi

sing penting bisa membangun

keluarga yang baru. Maksudnya

menikah nduwe pasangan baru gitu.

Apa keinginan tante

tentang hubungan

sosial atau relasi

sosial tan?

Maksudnya?

Maksudnya tante

kepengen hubungan

sosial yang

bagaimana?

Aku tu pengen punya temen yang

banyak, pengen bisa cerita-cerita,

penghasilan yang stabil gitu lho setiap

bulane. Sama dicintai keluarga, itu

sing paling penting. Karena selama ini

tu aku ki ndak pernah dianggep di

keluarga. Aku ndak pernah merasa

disayangi sejak ibuku meninggal. Aku

ki pengen keluargaku sing kayak dulu

lagi. Ada sing isa ngertiin aku, bisa

tak ajak cerita. Tapi sekarang sudah



ndak ada lagi. Aku merasa keluargaku

yang sekarang ini sudah ndak sayang

lagi sama aku.

B. Hasil Wawancara Subyek II

Pertanyaan Jawaban Koding

Apa sih norma atau

standart yang ada

dalam lingkungan

masyarakat disini

untuk wanita dewasa?

Di keluarga saya itu ya pengennya

saya menikah, karena wajarnya kalau

wanita yang sudah dewasa, sudah

bekerja dan tahap selanjutnya adalah

menikah. Kalau dari kantor saya

sering ribut dengan karyawan lainnya,

saya merasa kurang cocok dengan

mereka. mereka inginnya itu saya

yang ramah, sabar, bisa bergaul

dengan mereka, dan bisa bekerja

sama. Tapi gimana ya, saya tu ndak

cocok gitu sama mereka. Mereka juga

masih muda dan sering ceramahin

saya gitu. Terkadang kan saya jadi

sebel kalau gitu.

Apa keinginan

ciciknya tentang

hubungan sosial atau

relasi sosial cik?

Maksudnya gimana tuh?



Maksudnya cicik

ingin hubungan sosial

yang bagaimana?

O ya jelas, saya ingin sekali punya

teman yang banyak supaya saya bisa

berbagi cerita. Saya selama ini sangat

jarang sekali bagi cerita dengan orang

lain. Lha gimana, saya punya teman

tapi sedikit dan tidak dekat. Jadinya

saya juga tidak bisa cerita dengan

siapapun, termasuk dengan keluarga

saya sendiri, karena saya kurang

merasa nyaman.

Apalagi cik keinginan

dari ciciknya?

Udah sih sepertinya baru itu, yang

penting saya ingin sekali bisa bergaul

seperti orang lain dan punya teman

banyak sehingga saya bisa cerita-

cerita dengan teman-teman saya itu.

C. Hasil Wawancara Subyek III

Pertanyaan Jawaban Koding

Apa sih norma atau

standart yang ada

dalam lingkungan

masyarakat disini

untuk wanita dewasa?

Ummm,,, dari keluarga sih tdk ada

norma apa-apa ya..Paling dari teman-

teman saya, mereka ingin saya

menikah. Mereka sering sekali

bertanya mengenai pernikahan dan

saya pun tidak bisa menjawabnya.

teman saya juga ingin saya bisa



bergaul bisa bersenda gurau bersama,

bisa bekerja sama, berbagi cerita

bersama, dan mereka ingin saya untuk

lebih sabar. Karena saya sering sekali

marah-marah. Itu juga karena mereka

sering menyanyakan mengenai hal

pribadi saya.

Apa keinginan

ciciknya tentang

hubungan sosial atau

relasi sosial tan?

Hubungan sosial ya? Maksudnya saya

ingin yang gimana gitu?

Iya cik, maksudnya

begitu. Gimana cik?

Apa sih keinginan

ciciknya?

Wah kalau itu, saya ingin punya

teman banyak, saya ingin bisa

diterima dengan teman-teman saya,

supaya saya bisa bercerita dengan

teman-teman saya. Karena selama ini

saya masih kecewa dengan teman

saya, saya merasa dihianati karena

cerita yang saya ceritakan selalu

disebarkan pada orang lain. Saya juga

ingin pemasukan saya ini bisa stabil.

Yang terlebih penting adalah saya

sangat ingin merasakan rasanya

dicintai oleh keluarga. Karena selama

ini keluarga saya jauh, saya tidak



pernah kontak dengan mereka,

sehingga itu membuat saya menjadi

risih dan terganggu kalau keluarga

saya sedang datang ke rumah saya di

Jakarta ini.
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