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Hasil Wawancara Subyek Penelitian CPK 

 

C  : CPK 

P  : Pewawancara 

 

P  : Oke … makasi … buat waktunya dan kesediaanya juga ikut untuk 

mengikuti dalam penelitian ini. 

P  : …. Kepribadian Kokoh sendiri memandang ..oh… aku oarangnya seperti 

ini gitu loh, seperti apa kira kira? 

C  : Maksud’e? 

C  : ya kalo dalam cara memandang diri sendiri ya mungkin harus mandiri, ya 

yang pertama harus mandiri karena ya memang aku anggap ketika kita 

tidak berusaha untuk mandiri ya kita mau minta pertolongan sama siapa 

gitu. 

P  : hm… 

C  : dan hal yang kedua, karena mungkin yang apa-apa mesti sendiri, apa-apa 

mesti sendiri akhirnya jadinya kepribadiannya juga agak sedikit cuek 

memang. 

P  :hm … 

C  : yang yang yang ter ter apa,, tergambar disitu akhirnya cueknya itu 

P  : hm… lha cuek itu … secara otomatis cuek atau mungkin ada dari efek dari 

orang tua atau mungkin keluarga? 

C  : kalo dari orang tua mungkin yak arena berusaha mandiri ya mungkin ada 

peran dari orang keluarga juga karena basic dari keluarga juga keluarga 

yang cuek. 

P : hm … 

C  :…. Bentuk cueknya contohnya mungkin dalam sehari-hari mungkin bias 

digambarkan sedikit gitu. 

C  : uhuk (batuk) ya kalo dari jaman-jaman dulu ya mungkin  hal –hal yang 

kayak sepele itu yang mungkin kayak jaman dulu mungkin … sering 
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banget dapat peringkat pertama tapi jangankan gift ucapan selamat aja 

kadang ga dikasi kayak gitu gitu. 

P  : hm …. 

C  : yang …. Sampe hal-hal yang kayak gitu aja ga ada gitu 

P : hm … berarti kokoh sendiri sebenarnya pengen … dapat penghargaan gitu 

ya ? 

C  : ya lah pasti pengendapet pengakuan gitukan minimal 

C : hm … 

P : hm … itu berarti berlangsung sejak kapan ko?  

C  : sejak kecil 

P : dari kecil ? hm … oke … sekarang kondisi sekarang dengan yang dulu 

relasi dalam keluarga seperti apa?  

C  :Sebenarnya kalo sekarang kan papi udah meninggal ya 

P : ya heem 

C  : cuman … sebenarnya kalo … kalo dibilang papi sayang sama anak-

anaknya pasti sayang bahkan setelah meninggal saya baru ngeh … 

memamng papi karakter papi memang seperti itu jadi emang dia sayang 

sama anak tapi ya tidak tidak berusaha menunjukkan kasihsayangnya ke 

anak mungkin buat dia akan menajdi berlebihan ketika mungkin kayak 

mungkin … ngasi apa ngasi apa yang diungkapkan yang tetapi 

sebenarnya mungkin bagi anak-anak kecil hal itu penting. 

P  : hm … 

C  : baru ketika ketika dewasa baru baru ngeh … yak an memang papi sayang  

sama anak-anaknya cuman caranya beda. 

P  : Hm … itu mulai bisa menyimpulkan bahwa oke … sadar bahwa 

memamng karakternya papah seperti itu atau keluarga seperti itu, mulai 

sejak kapan ? mulai ngeh gitu mulai sadar 

C  : baru baru umur berapa ya ? mungkin SMA, SMA mau semester satuan kali 

ya? 

P  : oh … 

C  : semester satuan 
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P  : o … kuliah awal gitu ya? 

P  : oke … lha selama didalam keluarga sekarang itu atau yang dulu-dulu gitu 

ya, pernah gak merasa aku kog … kualitas dengan keluargaku seperti ini 

ada yang kurang pas dalam keluarga? Mungkin wah aku sebenare sayang 

keluarga tapi apa gitu . 

C : kalo yang tak rasain tu karenakan jumlah anaknyakan banyak 

P  : hm .. sekarang total berapa ? berapa saudaranya? 

C  : total … sebelas meninggal dua jadi ada Sembilan 

P  : oh ya 

C  : kan emang banyak kan jadi memang dan kondisi dulu memang dan dulu 

kan memang mami papi ada pernah ada pembantu jadi ada apa-apa 

memang sendirikan jadi yamungkin dari dari segi kecuekan itu dari segi 

yang akhirnya sampai menjadikan aku jadi sosok yang mungkin saya 

harus mandiri aku harus  dari dari kelas SD aja sudah mandi mandi 

sendiri. 

P  : hm.. 

C  : pakai baju sendiri apa apa aja sendiri gitu ehem (berdeham) jadi ya 

mungkin ya yaitu mungkin yang memang akhirnya jadinya kayak gini 

P  : oke pernah ga ? … mengutarakan itu ke mama atau papa  

C  : enggak 

P  : enggak pernah? 

C  : enggak 

P  : atau mungkin kayak curhat ke adik atau ke kakak? 

C  : enggak 

P  : enggak ya? 

P : sama sekali ga pernah ngutarain aja, disimpan sendiri aja gitu? 

C  : disimpan sendiri 

P  : ….lha dalam keluarga pasti punya masalah gitukan, seringnya ceritanya 

kesiapa gitu mungkin? 

C  : kalo aku tipe orang yang tertutup ya 

P  ; heem 
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C  : jadi kalo missal masalah dikira masih bias menyelesaikan sendiri ya 

tanggung sendiri 

P  ; hm … 

C  : kalo mentok-mentok karena beberapa beberapa pernah kejadian mungkin 

cerita sama orang juga kadang orang malah ember atau apa. Pernah ke 

centok orang seperti itu ya akhirnya saya agak males dan kalo misalnya 

punya masalah ya mending dipendem sendiri paling mentok-mentok 

paling ceritanya sama Tuhan. 

P  ; hm.. berarti .. mungkin ceritanya dengan Tuhan mungkin lewat doa gitu 

ya, lewat doa 

C  : ya benar 

P : … pengalaman-pengalaman di dalam kluarga gitu ya yang paling di inget 

apa? Mungkin itu … pengalaman yang paling di inget-inget karena 

mungkin nyenengin hai banget atau mungkin pengalaman sedih banget 

dalam keluarga seperti apa ?mungkin bias dimulai dari yang seneng dulu 

mungkin 

C  : kalo yang seneng apa ya ? kalo yang seneng ya mungkin … mungkin papi 

mami buka tipe karakter yang suka ributkan seperti itu sebenarnya 

memang … keluarga sih bukan keluarga yang maksude yang dalemnya 

sering berantem itu engga cuman banyak factor sih sebenarnya semua tu 

mungkin karena anaknya banyak trus papikan pekerja keras kan trus juga 

mami ibu rumah tangga biasa dan ga da pembantu jadi memang mungkin 

apanya ya lebih ke cueknya itu kalin ya. 

P  ; hm … 

C  ; kalo sedih sih sepertinya mungkin … kalo missal kita bisa minta ya …. 

Kalo bisa ya mungkin papi jangan diambil cepet-cepet gitu 

P  : hm … 

C : karena ya apa ya kadang tu masi pengin missal kita sukses atau apa masih 

bias diliat sama papi kayak gitu kayak gitu 

P  : hm … 
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C  : ya istilahnya kayak ni lo pi aku bisa kayak gini bisa kayak gini bisa kayak 

gini 

P : o .. kalo pengalaman yang paling di inget mungkin waktu kecil dapat 

hadiah atau dapat apa yang mungkin saking jarang ya da yang di impi-

impi gitu di dapat apa? Dalam keluarga 

C  : kalo dari, kalo mungkin yang dari mungkin dulu yang mungkin bias 

dibilang gift dari papi ya mungkin dulu kalo aku gak tau ya dulu kayak-

kayak surprice jadi 

P  : hm … 

C  : diajak ke dealer gak tau gak gak ngerti tujuannya apa ternyata dibeliin 

motor kayak gitu 

P  : hm … 

C  : itu jaman-jaman sebelum papi meninggalsi 

P  : hm .. 

P  ; itu yang pengalaman yang di inget-inget banget sampe sekarang gitukan 

kalo … pengalaman yang mungkin paling menyedihan dalam keluarga ? 

C  : kalo menyedihkan mungkin jaman dulu jaman dulu maksudnya yang saya 

inget ya .. mungkin pernah minta celana kali ya… celana .. celana celana 

jeans yang dulu ada pleret-pleret itu loh 

P  : oh.. iya 

C  : celana jeans-jeans kayak gitu sampe nangis guling-guling ga dibeliin ya 

pernah kayak gtu 

P  : hm .. oke kalo … lha sekarang ini kehidupan social gmana? Sehari-hari 

banyak … ngisi waktu buat apa aja? 

C  ; kalo sekarang kebanyakan buat kerja ya 

P  ; buat kerja ya? 

C  : soalnya .. ya ,mikir sekarang kan maksudnya .. pengen isa beli ini beli itu 

ya kalo engga dari kita sendiri mau minta sama siapa kan 

P  : heem 

C  :makanya prioritas kehidupan sih saya buat bekerja 
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P  : hm.. ..sehari kan 24 jam gitu ya, kurang lebih untuk kerjaan itu berapa 

jam? 

C  : hm .. mungkin bias 10 jam ya 

P : kurang lebih 10 jam ya 

C  :11 jam kali ada 

P  : lah .. di luar waktu 10 jam itu kira-kira ngapain? 

C  : ya kalo akhir-akhir ini ya mungkin sama teman dekat gitu aja sih 

P  : hm .. teman? 

C  : heheheh … ya … m.. pacar 

P : o .. pacar oke … a… pacarnya pria? 

C  : prialah 

P  : o ya 

C  : ene .. 

P  : oke a..terpaut  a… usia berapa dengan pasangan? 

C  : ada kalo saya tipe orang yang tidak terlalu suka sama umur yang terlalu 

muda 

P  : ehem .. 

C  : hm.. a…terlalu tua juga tidak terlalu senang jadi mungkin kalo selisih sih 

selisih satu tahun jadi memang saya mencari orang yang seumuran 

dengan saya. 

P  : hm.. oke kalo teman-teman sendiri seperti apa? 

C  : kalo teman-teman maksudnya gimana? 

P : kalo teman-teman oh…a,..kenalnya dari aman mungkin atau mungkin a… 

dengan teman –teman seperti apa? 

C  : kalo hubungan temen ke temen main atau temen? 

P  : ya temen maen 

C  : kalo temen maen ya 

P : yang sering kumpul gitu maksudnya saling ada waktu luang kumpul gitu 

C  : ya … mungkin di bedanya sama kalo buat temen kalo kalo saya sih lebih 

ke beda ya kalo ke temen saya ga pernah membatasi berteman dengan 

siapa pun baik itu umurnya selisih banyak banget atau mungkin diatas 
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saya yang jauh ga pernah membatasi saya sekiranya sih …a.. masih bias 

satu jalan sih maksudnya ya namanya orang berteman kan kadang ga 

seneng. 

P : hm .. 

C  : kadang ya 

P  : ya 

C  : kadang ada orang yang buat pikiran gitu 

P  ; owh..lha temen-temen sendiri tau 

C  : gak ada yang tau 

P : kondisi a … 

C : gak ada yang tau 

P : kalo lagi kumpul gitu bersama dengan pacar juga atau mungkin sendirian 

aja ? kalo sama temen-temen 

C : ya tergantung ya kalo pas sama pacar ya sama pacar 

P : hm .. ok 

C  : uhuk (batuk) 

P :keluarga sendiri tau kalo tentang kamu gay 

C  : ga ada yang tau 

P  : ga ada yang tau ya ? ok a… untuk sekarang ini gitu ya , kamu 

menggambarkan kehidupan seperti apa? Mungkin lebih bias kwat 

a…kata-kata atau mungkin bisa lewat sebuah benda yang 

menggambarkan kokoh 

C  : kalo saya mengatakan kehidupan saya yang sekarang ya lebih apa ya, ya 

kehidupan sudah ada yang ngatur a.. baik buruk yang saya jalani dalam 

kehidupan ini ya mungkin a… intinya sih gini, Tuhan ngasi saya 

A,B,C,D,E baik kelebihan atau kelemahannya saya akan terima dan 

sebisa mungkin saya lakukan yang terbaik untuk missal dalam hal 

pekerjaan pekerjaan saya dikasi kayak gini ya sebisa mungkin saya akan 

melakukan yang terbaik untuk pekerjaan ini 
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P : hm .. oke a.. tadi kan menyebutkan bahwa a.. ada kekurangan gitu ya yang 

sekarang ini ada…kira-kira apa kalo boleh tau?dalam hal pekerjaan atau 

dalam hal a..pasangan atau dalam keluarga? 

C  : kekurangan orang hidup pasti ada kekurangan kalo ga da kekurangan kita 

pasti ga akan ya akan  mandiri lagikan 

P : iya ya 

C  : ya, mungkin dalam hal materi mungkin dalam hal materi juga a.. masih 

pingin A masih pingin B masih pingin C seperti itu mungkin dalam … 

dalam hal karir juga mungkin masih ada something yang masih ingin 

dicapai kayak gitu. 

P  : owh …lah sekaang pencapaian-pencapaian apa aja yang udah a… dapat 

dicapai gitu ya a… dari target taun-taun sebelumnya mungkin 

C  : puji Tuhan sih masih dari taun-taun yang dulu jika dibandingkan taun-taun 

sekarang sih Tuhan sudah banyak yang ngasi masi beberapa beberapa 

mungkin mimpi yang a .. sudah Tuhan kasi gitu 

P : hem … 

C  : aku mungkin masi belum meraihnya cuman aku yakin a … 

C : Tuhan pasti akan kasi semuanya gitu 

P  : ……… 

C  : tinggal tunggu waktunya aja 

P : hmmm….oke,oke,oke a mungkin ada a… lha kedepannya nih ya a…. ada 

citacita apa yang dalam waktu dekat ini ingin cicapai gitu mungkin dalam 

waktu dekat. 

C : dalam waktu dekat mungkin target-target yang pingin beli rumah sih 

P : pengin beli rumah ya 

C : ingin tinggal sendiri 

P : oke,oke,oke  

C : jadi lebih a… lebih biar apa ya ? lebih punya privacy sendri sih 

P : a .. biar lebih punya privacy 

P : emang yang sekarang kurang privacy atau gimana? 
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C : ya kueang lah maksudnya kan a… pasti kan tau maksudnya kehidupan 

kehidupan ya kayak ginikan apalagi yang keluarganya ga tau kita 

mungkin a…dikehidupan kaum yang minoritas. 

P : hem … 

C : sebisa mungkin ya kita sembuh walaupun saya saya bukan tipe orang yang 

suka sama orang yang munafik, maksudnya memakai topeng 

P  : hmm… 

C  :tapi …..kayak gini a .. mau ga mau kita harus sedikit memakai topeng 

P : hm … 

C  : ya maksudnya apa ya kita pasti melindungi kita sendiri kita kan bukan 

dilingkungan ya pro dengan itu 

P : oke,oke, sementara itu dulu makasih untuk waktunya dan kesempatan kali 

ini, kalo missal kita ada pertanyaan-pertanyaan lagi kita  bisa contact lagi 

ya 

C : oke 

P : oke, terima kasih. 
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Hasil Wawancara Subyek Penelitian SD 

 

S : SD / mba D 

P : Pewawancara 

 

P  : oke a makasih mba D a buat waktunya dengan kesempatan kali ini a 

makasih juga untuk bersedia terlibat dalam a penelitian kali ini gitu yah, 

oke, kalo boleh tau a menurut mba D sendiri a kepribadian mbak D tu 

seperti apa sih? 

S :kepribadian yang saya sebenarnya tu ya melawan seperti melawan diri saya 

gitu, misalny seperti emang sih saya kan cew 

P  : iya 

S  : tapi tu saya merasa kayak cowok tu lo 

P : hm .. a sebenarbnya disebut melawan tu karena apa? Karena penampilan 

atau seperti apa? 

S : a seperti penampilan ya seperti sifat ya juga bisa trus apa ya, ya pokokmen 

kayak gitu 

P : oke, a kalo boleh tau nih tu sejak kapan sih merasa kalo diriku mulai 

berbeda 

S : hm … semenjak lulu SMA 

P : semenjak lulus SMA? 

P :a itu sudah menganti penampilan atau gimana? 

S : ya sudah menganti penampilan itu dari pertama kan SMA dulukan 

rambutnya panjang 

P : iya he’e 

S  : terus setelah lulu SMA ya memberanikan dirilah potong pendek gitu kayak 

cowok 

P : hm .. a sebenarnya a mulia pertama kali ya pertama kali mulai ngerasa ada 

yang berubah itu kapan? Mulai pertama kali, kalo berubah mulai lulus 

SMA ya? 

S : iya 
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P : ya, kalo berarti mulai bener-bener merasa pertama kali itu kapan? Yang 

dirasakan seperti apa itu? 

S  : dirasakan ya apanya kog rasanya seperti kayak ada yang melawan diri itu 

P  : hm … 

S : kayak misalnya itu dari cewek kan misalnya harusnyakan feminism 

P : iya he’e 

S : lha kog emang dari kecil sudah kayak tomboy gitu 

P : hm .. 

S : jadi sukanya pergaulan cowok-cowok, bukan mainya dengan cewek-cewk 

tu bukan, sukanya maen sama cowok-cowok gitu. 

P : a .. nyaman gak sih sebenarnya? A dulu berarti gak nyaman saat kenal ma 

lebih feminism gak nyaman berarti? 

S : ya dari dulu sih ndak nyaman sih mange 

P : nda nyaman ya? 

S : he’e 

P : oke, a..lha respon dari sekitar gimana? Dari keluarga/temen mungkin 

S : kalo dari keluarga sih ya terutama orang tua 

P : iya he’e 

S : itu kayak apa ya nda suka gitu maksudnya 

P : hm .. 

S : kalo cewek ya cewek gtu kalo bisa, tapi ya kalo ya emang kamu emang 

mau jadi cowok ya udah gitu. 

P : hm .. 

S : tapi kalo emang temen sih kebanyakan sekitar sudah bisa menerima 

P : hm .. 

S : kayak aku kayak gimana gitu. 

P : menerima tu dalam a dalam arti mereka tau apa adanya atau mereka ya 

udah a ga pernah bertanya? 

S :ya ada sebagian yang sudah tau apa adanya, ada sebagian belum tau 

P : hm .. 
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P : respon dari kami kembali ke kekeluarga ya respom dari orang tua a hanya 

sekedar ngomong itu aja yang tadi atau a ada unsur sedikit memaksa 

gitu? 

S : ya sedikit apa ya, sedikit memaksa sih kan a misalnya yak an saya kan 

sekarang kan potongannya pendek kayak cowok. 

P : iya 

S : lha orang tua memaksa apa suruh menjagain rambutnya kayak cewek gitu. 

P : hm … 

S : ya pa ya pakaian-pakaiannyakan kalo bisa tu apa pake rok gitu, lha itu 

tapikan apa dalam diri saya tu kayaknya ga bisa gitu 

P : hm ..a berarti sorry ya 

S : hm .. 

P : keluarga sudah tau belum a perbedaan orientasi seksual? 

S :kayaknya belum 

P : belum ya? 

S : hm … 

P : lha a kira-kira ni kira-kira 

S : hm … 

P : apa bila a keluarga tau a…a mbak D ini memperkirakan gitu ya keluarga 

responya seperti apa? 

S : ya pertama mungkin shick lah 

P : hm … 

S : berarti a denger-denger ayah sudah …ga ada ya? 

S : iya 

P :ya sejak kapan kalo boleh tau? 

S : taun 2013 

P : 2013 berarti taun 2 taun yang yang lalu ya berate ya? 

S : iya 

P : oke a itu mempengaruhi ga sih kondisi hubungan keluarga yang sekarang 

adanya ayah atau tidak adanya ayah seperti apa perbedaanya? 

S : hm … tidak ada bedanya sih apanya sama aja 
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P : hm … 

S : biasa aja ya berarti? 

P : he’e sama saja 

P : ada figure yang hilang atau seperti apa? 

S : ya apa ya kalo ada figure yang hilang tu ada sih ya itu kana pa ayah udah 

gak ada 

P : iya he’e 

S : kalo ada apa-apa sharingnya sama ayah gitu, kalo ibukan jarang-jarang 

bicara, jarang  komunikasi, ya itu merasa kayak kehilangan aja, kayak 

emang dan nda ada kayak apa ya kayak tempat cerita gitu. 

P : hem .. a kalo boleh tau hubungan dengan, dengan ayah itu selama a semasa 

hidup seperti apa? 

S : ya deket sih, emang dari kecil apa ya ayah lebih suka maksudnya kan 

sayakan punya kakak cowok 

P : ya 

S : it utu apa ya lebih saying sama aku dari pada kayak yang kakak saya 

cowok itu 

P : hm… 

S : maksudnya kalo pergi-pergi aku yang sering diajak bukan kakak saya 

P : hm… kalo dengan ibu? 

S  : kalo ibu tu ya emang jarang sih tapi kalo ibu lebih ngarahnyakan dketnya 

sama kakak saya yang cowok itu 

P : o gitu ya 

P : dengan a ayah ngga ada apakah hubungan dengan ibu berubah-rubah jadi 

lebih atau biasa saja tetep seperti dulu? 

S : ya biasa aja sih seperti dulu…cumakan apa berhubungan kakak sudah di 

Jakarta kan ya lebih baek gitu 

P : hm… 

S : lebih deket gitu lo 

P : hm … karena hanya berdua saja dirumah gitu ya? 

S : iya he’e he’e 
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P :oke, a sekarang berarti tinggal berdua aja sama ibu gitu ya? 

S : ya ..ada sih cuma 1 asek 

P : o.. 

S : dari papi tukan 

P : hm .. 

S : emang cacat 

P : he’em 

S : ia itu jadi 1 rumah gitu 

P : oke –oke 

P : kalo bolej tau gitu ya a mba D menilai keluarga mba D sendiri itu seperti 

apa? Baek itu positifnya atau menilai ada yang di mba D kurang srek 

atau kurang nyaman gitu seperti apa? 

S : ya itu sih ya apa ya keluarga saya tu menurut saya tu kurang nyaman tu lo 

P : hm … 

S :yak arena itu kenapa kog misalnya saya emang kayak gini 

P : he’em 

S : kog emang ga bisa terima gitu 

P : o .. 

S : ia padahal kalo emang sih, orang kana da yang mungkin ga bisa terima ada 

yang bisa terima 

P : ya 

S : kan kalo emang bisa terimakan apa ya, ya engga kepikiran, ia gitu kan ya 

bebas ya buka bebas berarti kayak apa tu lo apa 

P : lebih merasa diterima gitu ya? 

S : iya  

P : lebih merasa nyaman gutu ya? 

S : iya 

S : kalo gak diterimakan kepikiran sampe stress gitu aku, kudu gimana gitu 

kalo melawan diri kayaknya kog ga bisa gitu. 

P : hm .. kalo itukan a mba D ngrasa ga nyaman itu, kalo ngrasa nyamanya 

mungkin karena apa gitu punua alas an apa mungkin? 
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S :ngarasa nyamanya yaitu karena apa ya sudah saying sama saya itu dari 

kecil sampe sekarang a.. apa ya perhatian lah pokokmen apapun 

P  ; oke oke, walaupun a mbak D merasa kayak ga k diterima tapi tetep merasa 

nyaman karena ada kasih saying disana gitu ya? 

S : iya 

P : a … pengalaman dulu-dulu gitu ya boleh waktu kecil atau boleh waktu 

remaja awal gitu ya a itu yang paling ga pernah di lupain apa? Mungkin 

dimulai dari pengalaman yang a..menyenangkan dulu nih, kalo boleh 

cerita apa gitu pengalaman yang paling seneng gitu sampe ga pernah 

lupa. 

S : ya pas dulu SMP sih 

P : hm .. seperti apa? 

S : trus apa ya kalo misalkan SMP dulu nakal 

P : iya 

S : nakal gitu yak an sampe ga lulus ujian sekolah pas itu 

P : o iya he’e 

S :itukan apa ya emang waktunya mau ujian sekolah, ujian nasional lah 

itungannya 

P  : hehe 

S : trus ya dan trus ya itulah pengalaman yang ga bisa dilupain sama temen-

temen 

P : oke a kalo itu pengalaman positif atau pengalaman negative tu? 

S : a .. positif 

P : positif ya? 

P : kalo yang negative apa ya kira-kira ya? 

S : hm .. pengalaman yang negative itu … apa ya..ck.. kayaknya ga da sih .. 

P : ga ada ? semua fun aja gitu ya? 

S : he’e fun 

P : oke kalo di dalam keluarga sendiri gitu ya a pengalaman apa mungkin a 

dulu pernah kejadian apa yang engga sampai engga pernah lupa sampe 

sekarang? Didalam keluarga nih? 
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S : hm .. kayaknya biasa aja sih 

P : biasa jay a 

S : he’e 

P : berarti semua biasa aja ga ada yang sampe di inegt-inget banget gitu ya? 

S : he’e ga ada 

P : oke kalo a sekarang ini gitu ya, kita ngomong sekarang ini gitu ya a.. 

keluarga temen-temen seperti apa? 

S :kalo temen-temen itu sebagai apa ya? Penyemangat lah intine 

P : hm .. 

S : kalo keluargakan emang kalo udah temenkan apa “ o ya udah toh kamu 

kayak gini, kamu jalani sek hidupmu kayak pie, a apa ya seng penting 

kamu bahagia gitu lho 

P : hm .. 

S : lha itu 

P : kalo a kan sementara ini kan keluargakan tidak tau tapi menolak karena 

S : hm ..iya 

P : dari segi penampilan gitu ya a mungkn ada kata-kata atau mungkin 

omongan cara dari keluarga apa yang a seperti apa kata-katanya mungkin 

saat ngomong sama…mbak D? 

S : hm .. ngomong nya yang maksudnya ga bisa terima itu ya? 

P : he’e, he;e apa? 

S : ya 

P : ya sekedar penampilan itu aja ya tadi ya 

S : ya apa ya kalo ya ngrubahlah 

P : hm .. 

S : kamukan emang cewek ya harusnya seperti cewek gitu 

P : hm .. 

P ; berarti sekarang kondisi teman-teman lebih biasa menerima ya? 

S : ya lebih bisa mendukung gitu 

P : a .. berarti sekarang dengan temen-temen lebih nyaman dong? 

S : ya lebih nyaman lebih enjoy aja gitu lo 
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P :hm… a lha sekarang ini kondisi mbak D ini ya lebih a seperti apa? A lebih 

nyaman dengan teman-teman terus atau seperti apa/ 

S : ya 

P : atau ada kebimbangan apa mungkin sampe sekarang masih dipikiran? 

S : kalo nyaman sih ya itu tadi, sama teman, kalo bimbang ya masalah orang 

tua tadi itu 

P : o.. karena masih belum diterima itu ya? 

S : he’em karena masih belum bisa diterimalah sama orangtua 

P : hm..okay. ok kalo hubungan dengan mungkin orang yang disukai atau 

gimana kalo itu? 

S : hm..ya ..hubungan orang yang saya sukai 

P ; statusnya sekarang apa ya jomblo atau sudah ngga? 

S : ya masih jomblo sih 

P : masih jomblo ,oke 

S : ya apa ya mungkin mantanlah 

P : o.. 

S : mantan tu 

P : hm .. 

S : ya masih ada yang aku saying lah sampe saat ini 

P : oke-oke 

P : kalo boleh tau nih pertama kali a berhubungan dengan apasangan tu mulai 

kapan? Pertama kali pacara itu 

S : waktu SMA kelas 3 

P : SMA kelas 3 

S : tapi waktu dulu sih ceritanya tu lucu sih 

P : he’eh gimana-gimana? 

S : jadikan itu apa waktu SMA kan rambutnya masih panjang 

P : ya he’e he’e 

S :ya kam kalo keluarkan misalnya keluar jalan-jalan itu kan otomatis kan gab 

rani buka helm lah atau apa. 

P : o ya he’e 



99 
 

99 
 

S : yay a tu kan kalo jalan-jalan ya ga pernah kayak masuk-masuk mall gitu 

P : hm .. 

S : jadi Cuma jalan-jalan biasa naek kendaraan gitu 

P : hm… 

S : sampe muter-muter mana sampe bingung mau muter-muter kemana hehe 

P : he he he 

S : lah habis itukan ya pokokmen jalan-jalan terus nda pernah buka helm lah, 

ya pernah si buka  tapikan kayak ditutupi jaket gitu 

P : hm… 

S :lah tapi kan suatu saat emang dia dah tau apa kalo dah tau kalo aku cewek 

gitu lama sih katanya trus ya sudah gitu 

P ; hmm.. pertama saat pasangan tau kalo a ternyata mbakD cewek gitu ya 

seperti apa a responnya? 

S : a pertamanya sih aku kira kaget sih 

P : hm .. 

S : kayak apa ya biasanyakan kalo memang yang ga bisa nerimakan kalo udah 

tu dan tau cewek tulangsung pergi 

P : hm.. 

S : lah kalo ini tu nda sih tetep masih mau temenan meskipun tertutup masih 

itu tetep masih mau kontak waktu itu 

P : oke-oke hm..  aberarti sejak SMA sampe sekarang berarti kurang lebih 

sekitar 3 tahun, 3 tahun 

S : ya 

P : 3 tahunan ya? 

S : 3 tahun 

P : 3 tahunlah 

P : selama 3 tahun ini setelah kamu mulai open gitu ya 

S : hm .. 

P : mulai terbuka mulai membuka jatidirinya bahwa ya 

S : hm … 

P : aku suka a sama cewek gitu yah 
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S : hm .. 

P : itu a pengalaman apa yang ga pernah dilupain selain berhubungan dengan 

mantan yang pertama itu 

S : hm .. apa yay a itulah pokonya spesialnua itu sama mantan aja 

P : ohh yang itu ya 

S : itu sih yang bakal gak bisa dilupain 

P  : hm.. oke kalo keinginan kedepannya apa sih? 

S :ya 

P : mungkin bisa berhubungan dengan keluarga atau mungkin berhubungan 

denga a..cita-cita gitu atau harapan kedepan gimana? 

S : kalo cita-cita sih emang kalo ke orang tua tu bisa membahagiakan orang 

tua 

P : he’em 

S : itu yang pertama, balas budilah apa yang orang tua lakui buat aku dari 

kecil sampe sekarang tapi kalo cita-cita ya pengen sukses usaha sendiri, 

buka usaha sendiri ya itu bisa apa ya hidup sma orang yang aku saying. 

P : o…ok ok a apakah masih mencari pengganti keluarga?.....maksudnya 

dalam artikan masih pengen dapet penerima dari keluarga tentang 

orientasi seksual 

S : ya masih sih 

P : masih penen diterima ya? 

S : masih pengen .. ya 

P : oke a sekian wawancaranya terimakasih buat keterlibatannya semoga 

harapan dan impiannya tercapai 

S : ya amin 

P : oke makasih 

S : iya 
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Hasil Wawancara Subyek Penelitian KRS 

P  : Pewawancara  

K : KRS 

P :Oke  terima kasih  KRS siang hari ini saya akan wawancara anda dengan 

beberapa pertanyaan. 

K : Enem  

P :Oke,  saya Tanya nih untuk pertama kali begitu ya, menurut anda sendiri 

anda tu orang seperti apa sih? Mungkin dari segi kepribadian atau mungkin 

pendapat dari orang-orang sekitar seperti apa? 

K : Ya kalao menurut a orang-orang sekitar sih saya a orang yang supel  

P : iya 

K :Easy yoing cuman kalau menurut saya kalau ada orang yang sudah emmmm 

misalnya sih kayak menyakiti, saya akan lebih dendam yaitu dendamnya 

dan itu bukan hanya sekedar dendam dan mungkin bisa dibawa sampai 

selanjutnya gitu. 

P :Oke, emmmm ( berdeham ) emang sudah ada kejadian seperti itu? 

K : Sudah, sudah, sudah 

P :Hm…oke tadi KRS mengatakan bahwa supel ya 

K : Heem  

P :berarti temannya banyak gitu ya? Sekarang ya? 

K :a…. ya sepertinya….bisa dikatakan sepeerti itu 

P :hubungan dengan teman-teman sendiri gimana? Sering pergi bareng atau 

gimana? 

K :O ya tentu, hubungan dengan teman – teman sangat baik gitu  justru kalau 

mungkin nda ada saya mungkin mereka akan cenderung kayak ada yang 

kurang gitu. 

P : Hm…berarti cukup dekat sekali gitu ya? 

K : Iya  

P : Oke, hm….. ini bicara tentang keluarga gitu ya 

K : Iya  

P :Oke 
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K :Hm… 

P :Relasi dengan anggota keluarga sekarang ini seperti apa? Mungkin mulai 

dari ayah dulu deh boleh 

K : Kalau dengan ayah saya sih tidak begitu dekat ya 

P : Heem 

K : Dengan ayah, a…tapi dengan ibu maupun saudara-saudara saya, saya cukup 

dekat gitu 

P :Oke sebelum lanjut ke ibu gitu, komunikasi dengan ayah seperti apa?  

K :Kalo dengan ayah sih saya sih biasa-biasa saja mungkin cenderung sekedar 

bertanya simple-simple lalu kemudian udah gitu pembicaraannya hanya 

sekedar itu saja. 

P :Contohnya apa kalau lagi bicara tentang bicara dengan ayah? 

K :Bicara tentang ayah ya contohnya mau pergi nih ditanya pergi mana?” 

kuliahnya? O ya baik-baik saja gitu….. 

P :O…..Oke trus kalo dengan ibu seperti apa?  

K :Dengan ibu saya cukup dekat bercanda, bahkan mungkin bisa curhat 

mungkin bisa jadi, bisa jadi ibu itu seperti teman kedua saya gitu 

P : Hm…. Oke. Berarti hal yang dibicarakan dengan ibu itu hal-hal yang itu 

setiap hari atau gimana 

K : Iya setiap hari bertanya, karenakan ibu kebetulan hanya sekedar ibu rumah 

tangga 

P :iya lalu? 

K : jadi kan aktivitas saya banyak di rumah sehingga apa ya, sering ketemu, 

sering contact, sering bicara gitu 

P : Hm…kalo dengan ayah berarti ayah sehari ketemu mungkin beberapa jam 

mungkin ? 

K : kadang dalam sehari mungkin enggak ketemu, karenakan ayah kerja pulang 

malam 

P : he em 

K : jadi terus pulang kerja capek gitu kan, habis mandi, terus ayah makan terus 

mungkin pergi tidur gitujadi  aaaaa… intensitas untuk ketemu kadang jarang  
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P : kalo weekend ? waktu ayah sedang tidak bekerja 

K : weekend justru saya yang banyak pekerjaan 

P : o…. 

K : kebetulan saya adalah entertain dan kalo gak ada job di entertain mungkin 

saya akan beralih ke kegiatan rohani ke gereja gitu, kadang juga pelayanan 

P :o…oke oke oke kalo dengan adek/kakak nih  

K : hmmm 

P : adek ya ?adanya adek 

K : hm… 

P : kalo dengan adek gimana ? 

K : dengan adek sih 

P : hubungan sehari-hari gitu 

K : hubungan sehari-hari cukup dekat, tapi mungkin kalo sama adek sering-

sering berantem kali ya, karena beda pemikiran karena kan… 

P : Hm……. 

K : beda cukup jauh rentan umurnya 

P : o….ya berapa ya kalo boleh tau ? 

K : sekita 6 setengah taun 

P : o….cukup, cukup jauh juga ya 

K : iya. 

P : adek a pria/wanita 

K : wanita 

P : oke 

P : hubungan dengan adek seperti apa? 

K : ya apa ya mungkin saya yang terlalu galak gitu ya, jadi kalo dia salah sedikit 

pasti saya tu marah-marah ya, marahlah….. 

P : Hm…… 

K : trus mungkin dia mungkin juga ikut marah gitu sehingga tu beberapa kali 

sempat perang dingin gitu 

P : Hm….. 

K : sempat diem-dieman gitu dan mungkin itu sering banget gitu  
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P : oke… itu kan tadi kan tentang keluarga inti gitu ya 

K : Hm…… 

P : kalo dalam keluarga besar seperti apa ? 

K : keluarga besar…..maksudnya siapa ya ? 

P : nenek atau kakek mungkin ? 

K : nenek 

P : Hm….. 

K : nenek tiri 1 

P : ya 

K : dan nenek yang dari mamah sih masih ada 

P : o…..masih ada, & sering kumpul atau jarang ? 

K : kalo sama nenek tiri jarang banget ya 

P : Hm…. 

K : soalnya kan a…rumahnya juga kebetulan juga jauh dan papah juga jarang 

contact gitu kan 

P : Hm…. 

K : kalo sama nenek dari mamah 

P : ya 

K : cukup dekat, tapi karena kesibukan kembali lagi karena kesibukan, mamah 

sering main ke rumah nenek tapi saya jarang ikut gitu 

P : hmmm….oke kalo boleh tahu nih…a apa saja yang kira kira tu yang 

menjadi ganjalan dalam hati tentang keluarga, mungkin keluhan-keluhan 

atau mungkin tentang masalah-masalah apa yang dihadapi keluarga koq ga 

selesai-selesai atau seperti apa ? 

K : apa ya…. Sampe sekarang sih mungkin yang menganjal hanya ini ya, apa 

namanya intensitas waktu dengan ayah ya 

P : hm.. 

K : ayah cenderung terlalu cuek dengankeluarganya gitu emmmm… 

P : iya lalu 

K : dan yang bertemu dengan selayaknya bertemu dengan keluarga gitu 

P : hmm 
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K : tapi kalo a. keseluruhan over all  ya….. bagus sih 

P : hmm… ok 

K : maksudnya masih bisa terkontrol gitu 

P : oke 

P :pernah mungkin pernah bermasalah dengan ayah atau dengan ibu yang ga 

pernah lupa mungkin atau gimana mungkin boleh cerita dan  

K : bermasalah dengan ayah ya… ada sih 1 yang masih diinget inget gitu  

P : hmmm 

K : mungkin dia selalu membanding-bandingkan dengan eee…. adek tirinya 

gitu 

P : o 

K : adek tiri jadi a anak darimak tiri gitu 

K : he e… 

P : berarti a berarti sepupu berarti ya ? 

K : ya 

P : yay a berarti sepupu ya 

P : yang dibanding-bandingin seperti apa sih kaya hm…..prestasi gitu 

P : hm…. Ya 

K : trus juga sikap gitu 

P : hm… 

K : yang selalu dibanding-bandingin gitu jadi sempet merasa “ih anaknya tu a 

aku ato di apa apa  sepupu saya gitu…. 

P : hm…. 

K : sempet berpikiran seperti itu sih 

P :oke kalo a ibu sih lebih cenderung selalu berpihak kepada saya 

P : hmm 

K : jadi kalo ada apa apa punmembela atau mungkin menengahi 

K : kadang menengahi tapi kadang juga membela gitu kalo missal saya butuh 

apa-apa gitu kan 

P : he em he em 

K : kan saya jarang banget ketemu sama ayah gitu 
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P : ya 

K : jadi aibu a yang a….kayak apa sih kayak menyampaikan terlebih dahulu 

gitu lo 

P : hm….. 

K :kayak a  sih… merayu gitu 

P : o…. 

K : baru, baru aku ngmong sih 

P : oke 

K : tapi perlunya sekedar-sekedar secukupnya saja 

P : hm…. Kalo untuk pengalaman a yang sudah lalu gitu ya dengan a dengan 

keluarga yang yang sangat-sangat membahagiakan membuat anda seperti 

apa ?pengalaman seperti apa gitu 

K : membahagiakan ? 

P : he em 

K : apa ya a….pada dasarnya sih keluarga saya jarang-jarang jalan jalan  

P : he em he em he em 

K : atau mungkin bisa disebut a tidak suka jalan jalan apa lagi ayah dan ibu 

gitu…. 

P : hm…. 

K : kurang gaul jadi ya palingpergi ke mallgitu itu yang 

kayaknyamembahagiakan banget bisa bersenda gurau bareng gitu, bisa 

berdiskusi bareng mau beli apa gitu 

P : a kaloboleh diinget ingat gitu ya 

K : hm…. 

P : itu kapanpergi bareng komplit 1 keluarga  ? 

K : aduh…. Sudah lama banget kan juga mengingat a….umur ayah sekarang 

sudah tidak muda lagi jadi  

P : he em 

K : untuk jalan-jalan agak mikir gitu kan jika sering capek gitu kan  

P : hmmm 

K : dan intensitas waktu ketemunya pun juga jarang 
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P : oke 

P : itu yang membahagiakan ya? Pengalaman yang membahagiakan, kalo kira-

kira pengalaman yang menyedihkan apa nih atau mungkin pengalama yang 

kurang enak dalam bersama keluarga 

K :hm….menyedihkan ? 

P : ya…. Yang mungkin ya pengalaman menyedihkan gitu 

K : dalam satu keluarga ? 

P : ya dalam keluarga atau mungkin berhubungan dengan satu ayah atau ibu 

gitu 

K : hm….kalo yang tadi membanding-bandingkan gitu termasuk gak sih 

P ; o…. itu termasuk pengalaman yang gak enak gitu ya / 

K : ya…. Ya bisa dibilang seperti itu 

P : hm….. oke 

P : lha sehari-hari sekarang aktivitas ngapain aja kalo boleh tau ? 

K : sehari-hari Cuma kuliah 

P : iya 

K : makan, tidur dan dolan…hehe 

P : oke… dalam satu minggu gitu ya ? 

K : iya 

P : a…setiap hari hampi, hamper seperti itu ya ? 

K : iya he e..bisa, bida dibilang seperti itu 

P : hmm. Oke sekarang kalo curhat atau cerita-cerita seringnya dengan siapa ? 

K : kalo di rumah pasti dengan ibu lah ya…kalo a…dengan teman sih sekarang 

sudah gak pernah karena saya merasa banyak teman-teman palsu gitu 

P : hm…. Oke..berarti masih untung ada ibu yang bisa diajak cerita gitu ya ? 

K : hm…. He e…teman itu hanya sekedar main doing gitu jadi 

P : hm…. 

K : untuk curhat enggak lah… 

P : apakah sekarang a anda sedang menjalin hubungan dengan orang ? menjalin 

hubungan special gitu ? 

K : ya 
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P : iya, oke a kalo boleh tau sejak kapan ? 

K : sejak setahun yang lalu 

P : kurang lebih setahun ya  

K : he e 

P : oke…a kalo boleh tau nih itu dengan yang lebih muda atau mungkin yang 

lebih, lebih memiliki usia yang lebih dewasa ? 

K : lebih… umurnya lebih dewasa daripada saya 

P : oke… a terpaut berapa tahun kalo boleh tau ? 

K : 4 tahun 

P :oke terus2 hubungan baik-baik aja ? 

K : ya, baik-baik aja sampai sekarang 

P : hm….oke oke nah sekarang a dihubungan a kalian anda berdua itu 

K : hm… 

P : a apa ni cita-citanya mungkin ato mungkin apa yang belum apa yang kalian 

kejar 

K : a kalo secara pribadi saya sendiri ya kita berharapnya sih saya saling lebih 

mengenal lagi 

P : ya 

K : dengan pasangan a doakan saja mungkin bisa sampai menikah gitu 

P : oke a kan tau kan proses pernikahan kan gak gampang apalagi yang sejenis 

gitu kan 

K : hm…. 

P : a sudah berfikir belum a….sistemnya gimana dan yang lain-lain mungkin ? 

K : sistemnya gimana maksudnya ?  

P : a maksudnya kan pernikahan sejenis di Indonesia kan belum legal 

K : hm…. 

P : a…. sudah kepikiran mungkin atau  

K : kan hanya di Indonesia yang tidak legal mungkin saya bisa pergi ke luar gitu 

dari Indonesia gitu 

P : o… oke oke 

K : untuk hanya menikah gitu 
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P : berarti hubungan kali ini benar-benar serius gitu ya ? 

K : ya pasti serius 

P : hm…. 

K : karena mengingat usia yang sudah tidak muda lagi 

P : he he he… 

P : oke a lah visi misi kedepan  a pinginnya apa nih visi misi kedepan ? 

K : visi misi kedepan  

P : he e 

K : dalam ? 

P : dalam ya boleh dalam hal karir  mungkin atau mungkin dalam hal  a yang 

lain terserah 

K : hm…..pastinya akan mencari pekerjaan yang bahkan mungkin akan 

membuat sebuah perusahaan gitu kan 

P : hm….itu mimpinya gitu yah ? 

K : mimpinya 

P : ok, oke a sekarang ini anda merasa diri anda itu dalam kondisi seperti apa ? 

baik-baik aja atau a bahagia atau gimana kalo anda menggambarkan kondisi 

kehidupan anda sekarang ? 

K : dilihat dari sudut pandang mana dulu, kalo mungkin dari keluarga a saya 

merasa a ya, hanya ala kadarnya gitu 

P : hm…oke 

K : karena bertemu dengan keluarga pun jarang kecuali ibu 

P : hm…. 

K : karena terlalu sering gitu kan 

P : iya 

K : kalo dalam hal pertemanan cukup baik karena hamper tiap hari kita a saya 

pergi dengan teman-teman 

P : hm….. 

K : dalam hal hubungan juga baik 

P : ya 

K : hm…. 
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P : apa lagi kira-kira dalam kondisi sekarang ini 

K : dalam hal pekerjaan ya masih mencari jati diri lah untuk a mencari 

pekerjaan yang lebih baik lebih baik dan lebih baik lagi 

P : oh…oke oke 

P : hm… kalo boleh  a anda menilai secara global gitu yah 

K : hm…. 

P : kebahagiaan anda itu kira-kira gitu ya kalo dari sampel anda ngasih score 

berapa ? 

K : bicara tentang kebahagiaan 

P : ya secara global 

K : 8 mungkin 

P : hm…. 8 ya ? oke berarti cukup baik gitu ya ? 

K : 7,5 atau 8 gitu lah ya 

P : loh 7 setengah atau 8 nih 

K : ya antara itulah 

P : harus milih 

K : harus milih 

K : ya 7 setengah lah, 7 setengah 

P : 7 setengah gitu ya 

P : oke, oke terima kasih a sekian wawancaranya a jika ada data data lagi yang 

saya butuhkan  bisa saya contact kembali 

K : oke 

P : terima kasih 

K : he em 
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HASIL SSCT CPK 
I. SIKAP TERHADAP KELUARGA  

A. Sikap Terhadap Ayah 
1. Saya merasa bahwa ayah saya  

Tegas seperti apa ?manja itu seperti apa ? kamu ingin dimanja oleh Ayah? 

Jarang kasih Excuse, A ya A, B ya B, terlalu tegas malah .ga bisa diajak dealing / 

tawar menawar blas. Bukan manja sebenarnya, tapi kurang kasih award ke 

anaknya. Bukan ingin dimanja tapi minimal lebih care sama nyenengin anak pas 

anake tu isa mencapai sesuatu. 

16.   Sekiranya ayah saya sudi  
Untuk lebih “care”dan bisa untuk memperlakukan semua anak-anaknya dengan 

sama 

Care menurut kamu seperti apa ? 

Tanya tentang aku, isa deket, isa ngerti yen kondisi  ne anake aku kan ya butuh 

advise. Kan kamu punya adek, Pernah dibedakan dengan adek dalam hal 

perhatian?Ga sih, papa sama aja cueknya sama adek ku. 

31.   Saya ingin ayah saya 
Tidak diminta Tuhan terlalu cepat, (tapi ya tidak mungkin) 

Kenapa ingin memiliki waktu bersama dengan Ayah lebih lama ? 

Pengin memperbaiki hubungan, pas papa sebelum sakit kan papakerja luar kota 

terus pas sakit pun diam-diaman eh meninggal. Rasanya kayak kehilangan 

kesempatan gitu. Hmmmm.... 

46.   Saya merasa ayah saya 
Orang yang tegas, tak pernah memanjakan anak, cuek 
Tegas seperti apa ?manja itu seperti apa ? kamu ingin dimanja oleh Ayah? 

Jarang kasih Excuse, A ya A, B ya B, terlalu tegas malah .ga bisa diajak dealing / 

tawar menawar blas. Bukan manja sebenarnya, tapi kurang kasih award ke 

anaknya. Bukan ingin dimanja tapi minimal lebih care sama nyenengin anak pas 

anake tu isa mencapai sesuatu. 
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B. Sikap Terhadap Ibu  
14.   Ibu saya 

Baik, perhatian, sayang walaupun dulu tidak 

Dulu tidak ?sejak kapan ibu jadi lebih care ? 

Setelah papa ga ada. Setelah itu mendingan isa lebih dekat rasane sama mama 

29.   Ibu saya dan saya 
Mempunyai hubungan yang baik akhir-akhir ini 

Tepatnya sejak kapan ?sekarang sedekat apa ? 

Mulai pas papa ga ada, sekarang lebih sering ngobrol rak penting 

44.   Saya kira, kebanyakan ibu  
Pasti mencintai anak-anaknya 

Kamu sendiri merasa seperti apa ? (ibu)  

Cinta sama aku, tapi ga isa enak gitu lho. Masih ada yang kayak aku jengkel, 

ceriwis tu lho. 

Ceriwisnya hal hal apa saja? 

Ya anggepanne ak kayak anak kecil, ya missal sakit dikit ae heboh setengah mati. 

 

 
0 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
2 



112 
 

112 
 

59.   Saya suka pada ibu saya, tetapi  
Dia terlalu lemah untuk anak-anaknya walaupun jelas anaknya tidak mengasihi 

dia. 

Maksudnya?ya orak sayang-sayang banget 

Maksudnya ibu terlalu lemah ?anak-anak tidak sayang ke ibu ? termasuk kamu 

?ya sayang tapi jujur rasane kayak formalitas gitu. 

C. Sikap Terhadap Keluarga 
12.   Dibandingkan dengan kebanyakan keluarga, keluarga saya  

Hubungan keluarga saya bisa dibilang harmonis, tetapi memang bukan type ortu 

yang bisa menunjukkan “care”ke anak-anaknya. 

Penilaian itu dasarnya apa ?ada pengalaman ? 

Ya ga pernah perang atau geger.Harmonis tapi rasane ga deket keluarga kaya 

formal banget. Misal pas papa sakit , aku yang nemeni, tapi ya ya bisa ngobrol 

padahal itu kan moment cuma berdua tok. (diem .....) (nahan nafas) (mata 

berkaca-kaca) .... ya nyesel banget pas itu aku ga bisa ngobrol yang intens sama 

papa sebelum papa ga ada. Sorry-sorry jadi melo aku ne. 

27.   Keluarga saya memperlakukan saya sebagai  
Saya tidak tahu persis mereka melakukan saya sebagai siapa 

Kenapa ? 

Ya jelas ae kadang gini kadang gitu 

42.   Kebanyakan keluarga yang saya kenal  
Banyak yang tidak baik 

Tidak baiknya seperti apa ? 

Masalahe macem-macem, ono setiap hari geger, ada yang mamae papae 

selingkuhlah, ga cocok, ga akur sama orang tua anakelah 

57.   Waktu saya masih seorang anak, keluarga   
Baik-baik saja, tapi ya cuek 

Tegas seperti apa ?manja itu seperti apa ? kamu ingin dimanja oleh Ayah? 

Jarang kasih Excuse, A ya A, B ya B, terlalu tegas malah .ga bisa diajak dealing / 

tawar menawar blas. Bukan manja sebenarnya, tapi kurang kasih award ke 

anaknya. Bukan ingin dimanja tapi minimal lebih care sama nyenengin anak pas 

anake tu isa mencapai sesuatu. 
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II. PENYESUAIAN DALAM BIDANG SEX   

A. Sikap Terhadap Wanita 
10.   Saya gambarkan wanita yang sempurna  

Wanita yang sempurna seperti ibu saya 

Ibu sempurna kenapa ? 

Terimonan, sempurna terimonane. (dengan ekspresi jengkel) (geleng-geleng 

kepala) kamu berharapnya seperti apa ?ya berjuanglah, hidup kok pasrah 

25.   Saya kira kebanyakan anak perempuan  
Cengeng, gampang menangis 

Siapa yang anda maksud ?apakah semua cewek ? 

Mamaku dikit-dikit bingungan, ujung-ujunge nangis, ya ga semua tapi 

kebanyakan gitu 
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40.   Saya percaya kebanyakan wanita  
itu baik 

Baik seperti apa? 

Isa ngemong peran e tu kyk memelihara gitu. 

55.   Yang paling tidak saya sukai mengenai wanita  
Selalu mengukur dengan harta jarang yang tulus 

Siapa yang membuat kamu merasa sakit ? 

Pacar cewek dulu matre 

B. Sikap Terhadap Hubungan Heteroseksual 
11.   Bila saya melihat seorang wanita dan pria bersama-sama  

Senang, dan terkadang terlintas ingin seperti itu, walaupun itu tidak mungkin 

Kenapa tidak mungkin ? 

Kan homo. 

Ada keinginan agar kembali menjalin hubungan dengan cewe lagi? 

Udah capek, kasian cewenya, masa buat status doang. 

26.   Perasaan saya mengenai kehidupan perkawinan adalah 
Saya tidak berminat untuk melakukan perkawinan 

Mengapa tak minat nikah ? 

Lebih penting komitmen hidup sama pacar dibanding cari status nikah, di 

Indonesia bisa dibakar aku. Hahahahaha... 

41.   Umpamakan saya mempunyai hubungan seksual 
Hubungan seksual yang di kasih Tuhan, saya anggap ini pemberian luar biasa. 
Dikasih Tuhan? 
Ya seks itu anugrah tapi harus dijaga 

56.   Kehidupan seksual saya 
Sesama jenis 
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III. PENYESUAIAN DALAM HUMAN RELATIONSHIP  

A. Sikap Terhadap Teman 
8.     Saya merasa bahwa seorang teman sejati 

Bisa menerima apapun keadaan saya, baik suka maupun duka 

Sudah menemukan ? 

Puji Tuhan sudah 

23.   Saya tidak senang kepada orang yang 
Munafik, didepan lain, dibelakang lain 

Pernah mengalami ?sering ? respon ? 

Sering yo apalagi dikerjaan, jadi yo nek dah parah tak bilangin atasan 

38.   Orang-orang yang paling saya sukai  
Orang-orang yang bisa menjadi diri sendiri tanpa memakai topeng 

53.   Bila saya tidak ada, teman-teman saya 
Akan mengenang hal-hal yang baik dari saya 
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B. Sikap Terhadap Atasan 
6.     Orang-orang di atas saya 

Yang baik saya jadikan sebagai teladan, yang tidak baik saya jadikan sebagai 

contoh, agar saya tidak seperti itu 

21.   Di sekolah guru-guru saya  
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Bangga dengan saya, senang 

Apa yang membuat mereka / guru bangga senang dengan kamu ? 

Aku kan rajin sering rangking. Aktif di sekolah.Ikut paskib segala.Aku gini-gini 

anak paskib lho, walau pendek to. Hahaha. 

36.   Bila saya melihat majikan saya datang 
Biasa saja, disapa dll 

51.   Orang-orang yang saya anggap sebagai atasan saya  
Orang-orang yang bisa memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan saya. 
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C. Sikap Terhadap Bawahan 
4.     Umpamakan saya ditugaskan untuk cocok dengan  

Semua kondisi 
19.   Bila orang kerja untuk saya  

Saya akan menghargai, mengagumi dan membuat orang itu lebih baik dari 

sebelumnya 

34.   Orang-orang yang bekerja untuk saya  
Akan saya hargai 

Ya minimal dengan dia kerja sama aku, aku isa lihat orang itu terpenuhi finansial 

dan dia puas kerja sama aku 

49.   Dalam memberikan perintah pada orang lain, saya  
Tidak mau terkesan merintah tetapi lebih minta tolong 
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D. Sikap Terhadap Sejawat 
13.   Di tempat kerja saya, saya paling cocok dengan  

Saya berusaha cocok / menyesuaikan diri dengan semua teman saya 

28.   Teman-teman sekerja saya adalah  
Temen-temen yang banyak baik hanya didepan, walaupun ada beberapa yang 

tulus 

Respon kamu sepeerti apa? Ya kadang manusia aneh aneh, fokus e tu 

menyenangkan dirinya sendiri, cari aman sendiri. Kalau sudah gitu tak diemin ae. 

43.   Saya senang bekerja dengan orang yang  
Bisa bekerja sama, menghargai orang lain. 

58.  Orang-orang yang bekerja dengan saya biasanya  
Harus kerja keras, capai target, mampu bekerja team 

Sekarang sudah seperti itu ? 

Untunge sudah mending dari yang team sebelume 
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IV. PENYESUAIAN DALAM BIDANG KONSEP DIRI  

A. Sikap Terhadap Ketakutan 
7.     Saya insaf bahwa hal itu janggal, tetapi saya takut akan   

Tuhan  

Sadar / insyaf tentang apa ? 

Sadar kalo gay, tapi gimana lagi dulu pernah perang sama diri sendiri tapi 

sekarang sudah isa menerima 

22.   Kebanyakan teman-teman tidak mengetahui bahwa saya takut akan  
Ketinggian 

Jika tahu kenapa ?sejak kapan ? 

Ya ya gapapa tapi nanti nek tau aku dikerjani pie. 
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37.   Saya ingin dapat menghilangkan ketakutan saya kan   
Ketinggian  

Pernah berusaha ? 

Ya pernah sekarangpun dah mendingan, ga separah dulu, sekarang kalo liat 

doang ke bawah gt gpp, dulu udh isa keringet dingin. 

52.   Rasa ketakutan saya kadang memaksa saya untuk 

Rasa ketakutan saya kadang memaksa saya untuk Diam 

Setelah diam memang bisa menghilangkan rasa takut ?ya lebih tenang 
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B. Sikap Terhadap Rasa Salah 
15.   Saya mau berbuat apa saja untuk melupakan waktu dimana saya  

Semua yang terjadi dalam hidup saya tidak akan pernah saya sesalkan, bagi saya 

semua itu anugerah 

Maksudnya ? 

Kan kita kadang over load gitu. Ya tapi aku yakin Tuhan yang membuat semuane 

komplit nek aku dewe dah ga mampu 

30.   Kesalahan saya yang terbesar adalah  
Pernah menyia-nyiakan orang yang benar-benar sayang kepada saya, tetapi malah 

saya tinggalkan 

Siapa dia ?pacar ? siapa ? sekarang hubungan dengan dia seperti apa ? 

Dulu belum sampai pacaran tapi dia sayang banget sama aku, sekarang lost 

contact. kenapa ditinggalkan ? jauh, udah ada yang lebih dekat lagi, jadi milih 

yang dekat aja. 

45.   Waktu saya masih muda  
Saya merasa hidup tak seberat sekarang 

Beratnya sekarang seperti apa ? 

Mikirin target, cicilan, bayar kuliah adek, kasih mamah, malah kadang dealer 

ndesain, dll. 

60.   Hal terburuk yang pernah saya lakukan  
Menjadi “nakal” 

“nakal“seperti apa ?  

setelah putus,sempat free sex.  
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C. Sikap Terhadap Kemampuan Diri 
2.  Bila keadaan tidak menguntungkan bagi saya 

Maka saya akan segera menawari jalan keluar untuk menyelesaikan keadan 

tersebut 
17.   Saya yakin bahwa saya mempunyai kemampuan untuk  

Membawa orang-orang merasa bahagia 

Orang-orang itu siapa saja ? 

Adekku, mamahku, sahabat-sahabatku, yang kadang itu lebih-lebih deket 

dibanding sama sedulur. 

32.   Kelemahan saya yang terbesar adalah  
Saya tidak bisa fokus pada dua hal yang berbeda (nyabang) 

47.   Bila saya mengalami nasib malang  
Saya menganggap Tuhan masih menyayangi saya 
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D. Sikap Terhadap Masa Lampau  
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9.    Waktu saya masih kecil  
kurang mendapatkan perhatian, jarang keinginan saya yang dikabulkan oleh ortu 

Perhatian dari kamu itu seperti apa ? 

Ya kayak di jar-jarno ga pernah isa ngobrol / diskusi gitu. Padahalkan pingen isa 

ngomongin masalah-masalah yang ada 

24.  Dahulu saya  
Merasa kurang beruntung dilahirkan di dunia tetapi sekarang tidak 

Kenapa ??? 

Ya dulu mikire kan masih banyak anak kecil, sekarang jauh bisa lebih 

mensyukuri yang ada 

39.  Andaikan saya muda kembali  
Saya ingin lebih fokus terhadap keinginan yang selama ini saya inginkan 

Keinginan apa ?sekarang sudah fokus ? 

Ya isa buka usaha sendiri, belum isa los masih ada kontrak abis itu resign 

54.  Kenangan yang paling jelas dalam hidup dari masa kanak-kanak saya  
Selalu rangking tapi tidak pernah dapat apa-apa 

Harapan kamu ingin dapat apa saat rangking ? 

Ya ngasih selamatlah, mbeliin apalah. Dulu pernah, aku pengen banget sepeda 

sama jam tangan G-Shock. Tekan aku dapat rangking 1 pun ga dibeliin.Papa 

selalu bilange ga “bagus bagus bagus”tingkatkan lagi ya gitu aja. 
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E. Sikap Terhadap Masa yang Akan Datang 
5.    Bagi saya hari depan  

Harus lebih baik dari hari lalu, karena hari lalu pengalaman bagi saya 

20.  Saya menantikan dengan penuh harapan  
Saya dapat benar-benar membahagiakan ibu saya dan terus bisa hidup dengan 

baik dengan seseorang yang saya cintai 

Ibu bahagia jika ?yang dicintai itu siapa saja ? 

Aku sukses, adekku juga.Ya pacarku, sahabat-sahabatku. 

35.  Pada suatu hari saya akan  
Menjadi sosok yang bisa membuat ortu dan orang-orang terdekat saya merasa 

bangga 

Bentuk penghargaannya seperti apa ? 

Minim setiap bulan target tembus.Ni lagi ngerintis usaha baru lagi biar ga jadi 

pegawai terus. 

50.  Bila saya sudah lebih tua  
Saya mengharapkan kehidupan yang lebih baik dari sekarang 

Lebih baik dari sekarang itu seperti apa ? 

Ya semua e ada, ga perlu berlebih lebih banget tapi pas butuh apa gt , selalu 

ada.Ayem, mapan, semuane ade, terjamin 
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F. Sikap Terhadap Tujuan Hidup 
3. Saya selalu mempunyai keinginan untuk  

Mandiri 

Mandiri itu menurut kamu seperti apa ? 

Isa berdiri dikaki sendiri, tapi memang ga mudah .apa yang membuat ga mudah 

?ya kan semua harus handle sendiri. Keuangan terutama. 

18.  Saya dapat merasa betul-betul senang kalau  
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Hasil kerja keras saya dikenang oleh orang terdekat saya 

33.  Hasrat keinginan saya yang terpendam dalam hidup ini adalah  
Ingin jadi orang sukses, bahagia lahir batin, diakui oleh banyak orang  

detailnya ? 

Hahahaaha kadang tuh aku pingin sukses itu ga mikir piye-piyene walau intine 

pingin diakui sama orang. Ngerasa sombong gitu 

48.  Yang paling saya inginkan dalam hidup  
Bisa diterima menjadi diri saya sendiri oleh lingkungan saya 
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HASIL SSCT SD 
V. SIKAP TERHADAP KELUARGA  

D. Sikap Terhadap Ayah 
4. Saya merasa bahwa ayah saya  

Patutan hidup untuk  saya, penyemangat untuk saya 

Panutan seperti apa ?kok bisa jadi penyemangat ?teratur, isa ngerencanain 

kedepane dengan baik. Contohnya? Tabungan, asuransi, disiapkan semua 

16.   Sekiranya ayah saya sudi  
membantu doa agar saya bisa kelak bisa sukses  

ayahkan sekarang sudah meninggal? Aku sih percaya kalau orang tua yang sudah 

ga ada bisa nerusin doa ku 

31.   Saya ingin ayah saya 
bisa percaya dan  bisa menerima saya apa adanya 

dalam hal apa? 

Kan aku anak kedua jadi sering semua yang urus urus ooh, sampai papa ga ada 

kan ya ooh yg dipercayain.  

46.   Saya merasa ayah saya 
seorang ayah yang baik 

Kamu sebut Ayah baik-baiknya itu seperti apa ?isa deket sama ooh, aku juga 
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E. Sikap Terhadap Ibu  
14.   Ibu saya 

Adalah sosok wanita yang sempurna dan superhero sebagai saya  

Apa yang buat ibu anda sempurna ? kuat, tegar. 

29.   Ibu saya dan saya 
Hubungan yang saya jalin dengan ibu saya kurang komunikasi Apa yang membuat 

kurang komunikasi ? (dengan ibu) males kadang, ujung-ujunge mesti mbahas 

“cewek itu gr gr gr” 

44.   Saya kira, kebanyakan ibu  
banyak tuntutan 

Termasuk ibu kamu ?iyalah koh 

Menuntut seperti apa ibu kamu? Masa aku disuru dandan jadi kayak cewe gitu, 

rasane aneh banget lah koh 

59.   Saya suka pada ibu saya, tetapi  
ibu tidak bisa menerima saya apa adanya 
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F. Sikap Terhadap Keluarga 
12.   Dibandingkan dengan kebanyakan keluarga, keluarga saya  

Lebih tidak bisa menerima saya apa adanya 

Apa yang membuat kamu merasa tidak diterima ?disuruh jadi cewek, pake baju 

cewek, setiap hari gitu ! 

27.   Keluarga saya memperlakukan saya sebagai  
Saya Anak yang bandel, nakal, tidak nurut 

Seperti apa contohnya? Semua semua itu seakan dicela ada yang bener 100% dari 

aku, semua semua dikomentari gitu. Kurang bagus, kurang pas, kurang pantes, ya 

gitu gitu. 

42.   Kebanyakan keluarga yang saya kenal  
tidak ramah, tidak suka dengan saya 

 

 
2 
 
2 
 
 
1 
 
 
0 



119 
 

119 
 

Tindakan seperti apa yang membuat kamu tahu mereka tidak ramah dan tidak 

suka? ngomongin aku kok beda, kaget nek tau aku asline cewek. Tau dari mana 

?temenku dewe yang bilang. 

57.   Waktu saya masih seorang anak, keluarga   
baik-baik saja 

Mulai berubah sejak kapan? Ya sejak pas SMP , SMP kelas 3 kalau ga salah, pas 

papa mulai sakit, trus dibilang dokter gejala stroek. 

VI. PENYESUAIAN DALAM BIDANG SEX   

C. Sikap Terhadap Wanita 
10.   Saya gambarkan wanita yang sempurna  

Sosok sempurna seperti ibu saya 

Apa yang buat ibu anda sempurna ?kuat, tegar. 

Kuat seperti apa? Tengar seperti apa? Kuat e itu sadar pas mama di tinggal sama 

papa, anak anak e aja rasane kacau banget, mama yang kuat malah isa nguatin 

anak anak e. Tengar itu penyanyi koh hahahaha guyon, ya tegar itu karena mama 

isa mbuat usaha rumah makan yang dibuat papa lebih suskes malah malah isa 

mbuat ooh sama aku kuliah, sampek ooh S2 trus seakan mama tu ga ada sedih e 

sama sekali.  

25.   Saya kira kebanyakan anak perempuan  
Suka shopping, suka buang-buang uang untuk hal yang tidak perlu 

Siapa ?ya teman-temanku koh, ga kaya, dari keluarga biasa, belum kerja juga 

40.   Saya percaya kebanyakan wanita  
mempunyai hati yang begitu besar 

Pernah mengalami ?seperti apa besar hatinya ?pernah, pemaaf, tetap kuat isa 

ngampuni. 

55.   Yang paling tidak saya sukai mengenai wanita  
suka memilih-milih, belanja / shopping yang tidak perlu 

Siapa wanita seperti itu ?  teman teman 

Teman teman yang kamu kenal dimana? Ya terutama yang sekalrang ini, sekolah 

kulineri malah belanjane make up , luntur bos di dapur.  
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D. Sikap Terhadap Hubungan Heteroseksual 
11.   Bila saya melihat seorang wanita dan pria bersama-sama  

Saya merasa cemburu 

Cemburu karena apa ?ya ga bisa gitu kan cewek sama cewek gitu isa mesra-

mesraan di depan umum 

26.   Perasaan saya mengenai kehidupan perkawinan adalah 
Kehidupan yang saya inginkan dengan orang yang disayang 

41.   Umpamakan saya mempunyai hubungan seksual 
ingin hidup bahagia 

Maksudnya ?seks kan membuat bahagia. Jadi salah satune yang membuat bahagia 

to. 

56.   Kehidupan seksual saya 
biasa saja 

hubungan seks sejauh apa ?cium aja ga pernah koh, pegang tangan tok ! isin aku 

koh hahahaha  
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VII. PENYESUAIAN DALAM HUMAN RELATIONSHIP  

E. Sikap Terhadap Teman 
8.     Saya merasa bahwa seorang teman sejati 

Adalah teman yang selalu ada buat saya dah bisa mendengar cerita apa yang saya 

rasakan.  

Sudah menemukan? Sudah koh, sekarang kalo cerita enak, isa pol. hahaha 

23.   Saya tidak senang kepada orang yang 
Tidak bisa menerima saya apa adanya, membicarakan saya dari belakang 

Membicarakan kamu seperti apa ?apa-apa yang kamu rasakan ? ngomongin 

penampilanku, ya jengkel kalo dibicarakan, ngomong tu kan gampang koh, ga tau 

apa yang terjadi tapi ngerasani. 

38.   Orang-orang yang paling saya sukai  
orang yang ramah, orang yang murah senyum, baik hati, ikhlas 

Ada orang yang seperti itu ?sudah ketemu orang seperti itu ? belum sih kalo gitu 

53.   Bila saya tidak ada, teman-teman saya 
biasa saja, terkadang merasa sepi 

Punya teman dekat ?ya koh, tapi yang deket banget Cuma dua, itu teman dari SD 

semua 
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F. Sikap Terhadap Atasan 
6.     Orang-orang di atas saya 

Menakutkan bagi saya 

Kenapa menakutkan ?seperti siapa ?biasane otoriter gitu segalane harus harus 

harus. 

21.   Di sekolah guru-guru saya  
Seperti tidak suka dengan saya, saya seorang yang aneh 

Kamu tidak tau suka dari mana ?aneh kenapa ? akukan dieman, sering disalah-

salahin. 

Respon kamu seperti apa? Mmmm diem aja, daripada mbuat masalah. 

36.   Bila saya melihat majikan saya datang 
Saya biasa saja 

51.   Orang-orang yang saya anggap sebagai atasan saya  
bisa menghormati, bisa memberikan contoh yang benar 
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G. Sikap Terhadap Bawahan 
4.     Umpamakan saya ditugaskan untuk cocok dengan  

Menjadi teman yang baik 

Baik menurut kamu seperti apa? Ya take and give, ga take aja, atau gave aja. 

19.   Bila orang kerja untuk saya  
Saya Orang yang bisa bekerja dengan baik dan jujur 

34.   Orang-orang yang bekerja untuk saya  
benar-benar ikhlas 

Ikhlas itu seperti apa ?ya tulus ga ada maksud terselubung.  

49.   Dalam memberikan perintah pada orang lain, saya  
memikirkan terlebih dahulu 

Rencana apa yang kamu buat untuk mencapai itu, pingin cepat lulus, kerja, 

sambil cari pasangan koh. hahahahaha.... 
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H. Sikap Terhadap Sejawat 
13.   Di tempat kerja saya, saya paling cocok dengan  

Di tempat yang panas 

Kenapa di tempat panas? Keren tidak manja-manjaan, dapurkan panas koh 

28.   Teman-teman sekerja saya adalah  
Teman yang bisa di ajak untuk bekerja sama 

43.   Saya senang bekerja dengan orang yang  
bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik 

58.  Orang-orang yang bekerja dengan saya biasanya  
senang dengan saya, puas dengan apa yang saya kerjakan 
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VIII. PENYESUAIAN DALAM BIDANG KONSEP DIRI  

G. Sikap Terhadap Ketakutan 
7.     Saya insaf bahwa hal itu janggal, tetapi saya takut akan   

Apabila orang tua tidak bisa menerima kenyataan yang ada 

Yang janggal apa ?saya sukanya sama cewek, ya gimana lagi nyamane sama 

cewek 

22.   Kebanyakan teman-teman tidak mengetahui bahwa saya takut akan  
Kepribadian yang saya akan terungkap 

Kenapa takut kalo teman-teman tahu ?khan ga semua orang isa nerima homoseks 

koh. apalagi di Indonesia 

37.   Saya ingin dapat menghilangkan ketakutan saya kan   
saya takut kelak melawan kehendak orang tua saya 

Kehendak seperti apa ?kamu dilawan / melawan ? kehendak aku jadi cewe tulen, 

yang ga sesuai dengan hatiku 

52.   Rasa ketakutan saya kadang memaksa saya untuk 
melawan 

Melawan seperti apa ?, pokoke kudu menang aku hahahahaha 

Cara kamu melawan seperti apa? Ya dulu pernah di ancem ancem sama kakak 

kelas pas SMA, di ancem gara gara aku ga mau ngasihin contekan ketemen e, kan 

dulu kalo ujian campur sama kakak kelas. Ya pas itu langsung tak datengin mau 

tak jotosi, tapi dianya malah kabur. hahahaha 
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H. Sikap Terhadap Rasa Salah 
15.   Saya mau berbuat apa saja untuk melupakan waktu dimana saya  

Lagi jenuh, banyak pikiran, di mana sudah tidak bisa berpikir lagi 

30.   Kesalahan saya yang terbesar adalah  
Tidak bisa nurut dengan kemauan orang tua 

Kemauan ortu seperti apa ? jadi cewe seutuhnya 

45.   Waktu saya masih muda  
saya lebih suka bermain dengan teman-teman 

60.   Hal terburuk yang pernah saya lakukan  
membantah / tidak menurut dengan kehendak orang tua  

Kejadian yang paling diingat saat membantah seperti apa ?paling inget itu pas 

aku mbanting pintu rumah, sampai engsel copot, ngisin-ngisini tapi ya gitu koh. 

Perasaanmu saat itu seperti apa? Itu kan gara gara aku lagi ada tugas kelompok 

kalo ga salah, trus malah disuru ke rumah sodaranya papa karena meh nyuru aku 
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mbantuin pindahan , lha aku kan lagi sibuk malah di suru bantu bantu, gawe 

jengkel lah.  

I. Sikap Terhadap Kemampuan Diri 
5.  Bila keadaan tidak menguntungkan bagi saya 

Hanya berpikir sebentar lalu terdiam 

Kenapa harus diam ?ga tau koh biasa gitu. 

17.   Saya yakin bahwa saya mempunyai kemampuan untuk  
Bisa membahagiakan orang tua saya, bisa berjuang 

Orang tua bahagia kalo kamu ?ya ngikuti kepinginane, semua cita-citamu apa 

?isa sukses kerja di bidang kitchen 

32.   Kelemahan saya yang terbesar adalah  
tidak percaya diri dengan apa yang saya punya 

Tidak percaya diri kenapa ?ya kan aku ga kaya teman-temanku lebih-lebih dari 

aku 

47.   Bila saya mengalami nasib malang  
saya hanya bisa tersenyum dan mengikhlaskan 
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J. Sikap Terhadap Masa Lampau 
9.    Waktu saya masih kecil  

Saya merasa bahagia 

Bahagia kenapa ?sekarang bahagia / seperti apa ?masih ada papa, ooh juga 

masih di Semarang 

24.  Dahulu saya  
Adalah seseorang manusia yang biasa 

Dahulu manusia, biasa-biasa seperti apa ?sekarang ?sekarang tetap biasa. Yang 

ga biasa seperti apa ?seneng e sama cewe hahahaha (tertawa cukup lama) 

39.  Andaikan saya muda kembali  
saya bisa menikmati hidup dengan santai dan beban pikiran 

Di usia berapa kamu merasa benar-benar menikmati hidup ? SD kali koh 

54.  Kenangan yang paling jelas dalam hidup dari masa kanak-kanak saya  
sayang di sayang oleh ibu dan ayah saya 

Pengalaman apa yang paling diingat saat kecil ?pas ikut lomba cerdas apa gitu, 

lupa aku, diantar sampai ke Jakarta sama papah sampai papah tidur di mobil 

(diam lama) (agak berkaca-kaca). Rasanya kayak disayang banget koh. 
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K. Sikap Terhadap Masa yang Akan Datang 
5.    Bagi saya hari depan  

Adalah hari yang penuh tantangan 

20.  Saya menantikan dengan penuh harapan  
Saya bisa hidup bersama dengan orang yang saya sayang 

Tinggal dengan orang tua (ibu) saat ini tidak bahagia ? 

Bahagia sebenere coz mama kan pinter masak, jadi makanne enak enak trus, tapi 

langsung bete pas bilang “kamu tu karep e piye, meh jadi cewe atau cowo, nek 

cewe ya dandan e yang bener” 
35.  Pada suatu hari saya akan  

membuktikan bahwa saya bisa dan saya bisa menjalani hidup yang saya jalani 

sekarang 

Apakah ada yang meragukan ?paling mama ku, kan mama ku tu khawatir anak e 
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yang satu ini di tolak atau gimana gimana gara gara dandan e cowo banget. 

hahahahahah 

50.  Bila saya sudah lebih tua  
saya akan lebih bisa berpikir dewasa 

dewasa seperti apa? Kalo menurutku sih dewasa itu bisa mempertimbangkan 

setiap keputusan kecil dan keputusan besar dengan baik, kan setiap keputusan 

pasti ada efeknya. Trus yang paling penting itu juga bisa merencanakan segala 

sesuatunya dengan matang.  

L. Sikap Terhadap Tujuan Hidup 
6. Saya selalu mempunyai keinginan untuk  

Bisa membahagiakan orang tua, cita-cita bisa tercapai 

Orang tua bahagia kalo kamu ?ya ngikuti kepinginane, semua cita-citamu apa 

?isa sukses kerja di bidang kitchen 

18.  Saya dapat merasa betul-betul senang kalau  
Orang tua saya bisa menerima saya apa adanya 

Kamu apa adanya itu seperti apa ?ortu menerima ?ya nuntut-nuntut terus jadi 

cewek. Ya ga kan ngganjel ya koh. 

33.  Hasrat keinginan saya yang terpendam dalam hidup ini adalah  
saya ingin menjalani hidup saya dengan apa yang saya inginkan dan orang di 

sekitar saya bisa menerima saya apa adanya 

Gambaran detail kehidupan yang kamu inginkan ?sama orang yang tak sayang, 

kerja progres terus, ya di dikuliner pengenne. 

48.  Yang paling saya inginkan dalam hidup  
saya bisa sukses dan hidup  bersama dengan orang yang saya cinta dan saying  

rencana apa yang kamu buat untuk mencapai itu? Pengen cepet lulus, sambil cari 

pasangan koh (tertawa sedikit) 
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IX. SIKAP TERHADAP KELUARGA  

G. Sikap Terhadap Ayah 
7. Saya merasa bahwa ayah saya  

Sangat cuek bahkan tidak perhatian sama sekali 

Cuek ?selalu asik dengan pekerjaan tidak pernah urus keluarga, seperti saat saya 

sakit tidak ada perhatian, semua dipasrahkan ke mamah saya 

16.   Sekiranya ayah saya sudi  
Memperhatikan dan sayang pada saya 

Selama ini perilaku ayah gimana ? 

Diem banget, aku sakit dia diem, kayak ga urusan blas 

Ya pengene gitu 

Harapan kamu seperti apa ke ayah? Ya perhatian minimal tanya kabar kondisiku 

gimana.  

31.   Saya ingin ayah saya 
Memperhatikan saya 

Memperharikan seperti apa? 

Ya minim sering ngobrol atau apalah gitu. Lha pas makan juga ga boleh bareng, 

papah dulu, setelah papa selese, baru boleh makan 

Emang aturan gitu kalo sama papah ?ia mulai gitu sejak kapan ?  

Budayane papah gitu.Dari kecil gitu. Aneh ya koh ? 

46.   Saya merasa ayah saya 
Sangat acuh terhadap saya 

Acuh sama dengan cuek? 

selalu asik dengan pekerjaan tidak pernah urus keluarga, seperti saat saya sakit 

tidak ada perhatian, semua dipasrahkan ke mamah saya 
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H. Sikap Terhadap Ibu  
14.   Ibu saya 

Sangat ramah dan baik sekali 

Baik sekali itu seperti apa? 
Ngertiin ak banget bahkan pas aku belum ngomong. The best bingit  

Contohnya? Misal aku ga keliatan ga kayak biasane, mama seakan tau dan 

langsung tanya apa ada masalah, jadikan aku otomatis cerita sama mama. 

29.   Ibu saya dan saya 
Sangat dekat bahkan akrab 

Kayak temen, iso dijak curhat 

Yang biasa dicurhatin ke mama apa? Ya masalah kuliah, job dan perkara hati. 

44.   Saya kira, kebanyakan ibu  
Sangat perhatian dengan anaknya 

Beda ya perhatiannya dengan ayah? 
Lebih sayang ke anak daripada Ayah 

59.   Saya suka pada ibu saya, tetapi  
Galak dan cerewet 

Kalo lagi kumat keponya koh. Ampun… 

Contoh keponya gimana? 
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Ya kalo pas ak job gt, sampek di kelilingin gitu tempat jon nya, nanya nanya 

sama satpamnya. 

Kamu tahu dari mana? Kamu nyaman? 

Mama cerita dewe, yaaaa huhhh malesi sih tapi ak ya sadar kepo itu angel di 

tahan, aku dewe kadang juga kepo hahaahahaahah 

I. Sikap Terhadap Keluarga 
12.   Dibandingkan dengan kebanyakan keluarga, keluarga saya  

Lebih tidak harmonis 

Mengapa lebih tidak harmonis? 
Ya ga hangat sama sekali, belum tentu pas kumpul pun isa ngobrol. 

Menurut kamu harmonis itu seperti apa?  

Komunikasi lancar, setiap mau cerita bisa, ada masalahpun di bahas trus di 

selesaiin bareng, ada kasih sayang. 

27.   Keluarga saya memperlakukan saya sebagai  
Anak yang dimanja 

Kamu manja sama mama ? 

Semua diurusi sama mama, sampek natain baju pas meh pergi. 

Iya tapi aku sih ga manja yo !strong ok ! 

42.   Kebanyakan keluarga yang saya kenal  
Memiliki hubungan yang kurang baik 

Masalahe kaya apa biasanya ? 

Ya mesti ada masalahe, Selingkuhlah, bangkrut, minggatan hahahahahaha.Lebih 

sering yang membuat masalah itu siapa?Makasude ?anak, papa, mamah, ato 

siapa ? ooooo papa deh, jarang mamah gitu aneh-aneh ! 

57.   Waktu saya masih seorang anak, keluarga   
Saya lebih bahagia dan harmonis 

Apa yang membuat beda dengan saat ini ? 

Kayak sop udah adem. Hahahaha Ya Olloh sop ok jal 
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X. PENYESUAIAN DALAM BIDANG SEX   

E. Sikap Terhadap Wanita 
10.   Saya gambarkan wanita yang sempurna  

Seperti ibu saya 

Ya isa jadi kayak teman, perantarasama papah, mama yang nyampain gitu 

25.   Saya kira kebanyakan anak perempuan  
Lemah dan cengeng 

Siapa ? 

Cewek kebanyakan gembeng.Siapa ?mantan cewekku tuh nangisan, Dikit-dikit 

nangis 

40.   Saya percaya kebanyakan wanita  
Lemah dan cengeng 

Siapa ? 

mantan cewekku tuh nangisan, Dikit-dikit nangis 

55.   Yang paling tidak saya sukai mengenai wanita  
Cengeng dan sangat manja 

Seperti siapa? 
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Ya banyak cewe seperti itu 
Apakah ibu kamu termasuk? 
Ndak lah koh, mama kutu kayak aku strong (sambil mengepalkan tangan) 

0 

F. Sikap Terhadap Hubungan Heteroseksual 
11.   Bila saya melihat seorang wanita dan pria bersama-sama  

Biasa saja dan terkesan acuh 

Acuh itu Cuma karena mainstream ? 

Khan jutaan manusia cewek cowok, ya biasa aja ga ada yang spesial. 

Udah mainstream 

26.   Perasaan saya mengenai kehidupan perkawinan adalah 
Hanya sebatas sex dan komitmen 

Dapet pemahaman kaya gitu darimana ? 

Pikiranku sendirilah, hasil merenung .....hahaha guyon-guyon. Ya kalo di logika 

kan bener toh koh. 

Ya sex tanpa komitmen kayak lonte to koh. Lha nek komit tanpa sex itu ya ga 

enak koh. 

41.   Umpamakan saya mempunyai hubungan seksual 
Akan saya jaga agar bersih dan higienis 

Serem koh kalo kena HIV 

56.   Kehidupan seksual saya 
Sangat terpenuhi 

Kehidupan seksual seperti apa yang kamu jalani sama pacarmu ? 

Mmmm..... ya gitu koh. Kan sekarang udah ada pacar 

Gitu itu seperti apa? 

Maksud te ?gimana ik koh ? ya gitu .....  

gitu gimana? Pegangan tangan, peluk atau seperti apa?, 

oalah maksude ML ? (kode dengan tangan, memasukan jempol ke jari telunjuk 

dan jari tengah) iya sih koh tapi safety lho, pake kondom. 
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XI. PENYESUAIAN DALAM HUMAN RELATIONSHIP  

I. Sikap Terhadap Teman 
8.     Saya merasa bahwa seorang teman sejati 

Adalah teman yang ada disaat saya susah dan senang 

Ya percumalah kalo pas seneng tok 

Teman teman kamu sekarang seperti apa? Ya syukure udah isa nerima aku, 

bahkan tau ak gay pun mereka ga menghindar atau gimana. 

23.   Saya tidak senang kepada orang yang 
Terkesan sombong dan angkuh 

38.   Orang-orang yang paling saya sukai  
Kayak G-Dragon 

Adalah Pria / Artis korea yang memiliki wajah tampan  

Kamu suka karena apa? Ya keren ga kyk artis korea yang laen, imut2, kalo G 

Dragon kan manly. 

53.   Bila saya tidak ada, teman-teman saya 
Sangat kehilangan 

Kamu punya teman dekat ?banyak ? 
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Punya, 4 sering dolan bareng. Kalo dolan ngapain aja ?jalan-jalan nongkrong 

cerita-cerita 

J. Sikap Terhadap Atasan 
6.     Orang-orang di atas saya 

Selalu menghina dan merendahkan saya 

Sering jadi bahan ejekan bosku 

Ejekannya seperti apa? Respon kamu? Di bilang item, di bilang kayak dakocan, 

aku ae bingung dakocan kayak apa, kadang tak serang balik sama kelemahanne 

21.   Di sekolah guru-guru saya  
Sangat galak 

Waktu kapan?  
Pas SMA edan !galak-galak, untung sekarang tidak 

36.   Bila saya melihat majikan saya datang 
Senang karena pasti membawa makanan 

Selalu ya? 
Ya setiap job selalu bawa makanan enak-enak 

51.   Orang-orang yang saya anggap sebagai atasan saya  
Adalah orang yang memiliki otoritas penuh atas saya 

Maksudnya otoritas penuh atas kamu? 
Leader kan emang harus bisa mimpin 
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K. Sikap Terhadap Bawahan 
4.     Umpamakan saya ditugaskan untuk cocok dengan  

Dunia yang dapat menghibur orang / Entertain 

Dibidang apa? 
Terutama ngedance 

19.   Bila orang kerja untuk saya  
Akan sangat menghargai 

Saya akan .....ya kan, harus jadi leader bukan boss 

Bedanya leader dengan boss apa? kalo leaderkan isa berjuang bareng sama sama, 

kalo boss itukan nyuruh nyuruh tok, tukang perintah gitu. 

34.   Orang-orang yang bekerja untuk saya  
Sangat loyal terhadap saya 

48.   Dalam memberikan perintah pada orang lain, saya  
Cenderung tegas 

Tapi sering dikira sadis 
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L. Sikap Terhadap Sejawat 
13.   Di tempat kerja saya, saya paling cocok dengan  

Teman satu ruangan tempat saya bekerja 

Kenapa teman bekerja ? 

Saling toleran, ngerti keadaan ku, misal pas itu aku lagi ga ada motor ga bisa 

latihan, dia yang handle dulu. 

Kalo diajak ngomong curhat gitu isa ngasih penguatan ngasih idene pas. 

Maksudnya pas ?motivasine itu segaris lah sama aku. 

28.   Teman-teman sekerja saya adalah  
Teman-teman yang baik dan sopan 

43.   Saya senang bekerja dengan orang yang  
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Seagama dan baik 

Kenapa harus seagama ? 

Kalo diajak ngomong curhat gitu isa ngasih penguatan, ngasih iden ne pas  

Pas, maksudnya? 

Motivasine tu segaris lah sama aku. 

58.  Orang-orang yang bekerja dengan saya biasanya  
Orang yang memiliki loyalitas tinggi 

Seperti apa loyalnya? 
Solid gitu. Mau ngasih yang terbaik 

XII. PENYESUAIAN DALAM BIDANG KONSEP DIRI  

M. Sikap Terhadap Ketakutan 
7.     Saya insaf bahwa hal itu janggal, tetapi saya takut akan   

Teman-teman yang memiliki kesenangan seperti saya 

Memang menurut kamu saingan itu seperti apa ? 

Ga suka ada saingan hahaha 

Isa membuat semangat tapi kadang takut sendiri, takut kenapa ?kalo kalah saing, 

nanti kalah eksis.hahaha 

22.   Kebanyakan teman-teman tidak mengetahui bahwa saya takut akan  
Tempat gelap dan keramaian 

Gelap dan keramaian membuat kamu ngerasa apa ? 

Bingung dewe gitu, pusing dewe kadang. 

Teman atau keluarga ada yang tahu? 

Ga, isin lak koh, kalo tau. Kayak anak kecil 

37.   Saya ingin dapat menghilangkan ketakutan saya kan   
Kegelapan dan keramaian 

52.   Rasa ketakutan saya kadang memaksa saya untuk 
Menjadi lebih ceroboh 

Ceroboh seperti apa? 
Ya gitu koh, aku kalo dah bingung jadi blong semua 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

N. Sikap Terhadap Rasa Salah 
15.   Saya mau berbuat apa saja untuk melupakan waktu dimana saya  

Pertama kali ML 

Gila !diperkosa sama Andy itu. Ops .....jadi tu pas itu diancem sama si A. Trus 

ternyata si A itu juga sama si F. Sakit banget yo koh! 

30.   Kesalahan saya yang terbesar adalah  
ML dengan pria tanpa ikatan hubungan apapun 

Mmmm......ya gitu deh. Setelah yang pertama pernah lagi ?pernah hahaha isin 

dewe ak 

45.   Waktu saya masih muda  
Tidak sebahagia sekarang 

Sekarang lebih buruk kah atau seperti apa? 
Tapi tetep bersyukurlah. Pernah ngalamain yang dulu-dulu 

60.   Hal terburuk yang pernah saya lakukan  
Bersetubuh dengan pria yang tidak ada ikatan hubungan apapun dengan saya 

Kamu menyesalkah? 

 

 
2 
 
1 
 
 
0 
 
2 



129 
 

129 
 

Udah ah mbahas itu lagi. 

O. Sikap Terhadap Kemampuan Diri 
8.  Bila keadaan tidak menguntungkan bagi saya 

Akan mencari kesenengan lain 

Kesenangan ?maen game / ngedance 

17.   Saya yakin bahwa saya mempunyai kemampuan untuk  
Memahami perasaan orang lain 

Memahaminya seperti apa ? 

Ngerti menghargai mood orang lain. Coz aku sendiri ya pingin dingertiin 

32.   Kelemahan saya yang terbesar adalah  
Tidak dapat menolak rayuan 

Angel bilang ”tidak”ga isa nolak kalo di ajak apa gitu sungkanan 

Kok bisa seperti itu? Ya ga tau ya koh, mungkin kan dari kecil aku disuru ngalah, 

sama disuru menyenangkan orang lain jadi angel buat nolak.  

47.   Bila saya mengalami nasib malang  
Saya akan hadapi dengan percaya diri 
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P. Sikap Terhadap Masa Lampau 
9.    Waktu saya masih kecil  

Tidak sebaik keadaan sekarang 

Karena? 
Dulu aku jelek banget item 

24.  Dahulu saya  
Sangat senang pergi ke taman sendirian 

Dulu ya lebih enak dari sekarang, sendiri kan dulu adek masih kecil. Di tamannya 

sendiri ?ya kadang ketemu tetangga, kadang maen dewe. 

Kondisi di rumah seperti apa dulu ?sendirian terus senenge ? 

Tenang dulu pak rumah masih di Sriwijaya 

39.  Andaikan saya muda kembali  
Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama 

Kesalahan yang seperti apa ?menurutmu diperkosa itu kesalahanmu ? 

Khan ga semua yang tak lakuin kan sempurna. Diperkosa kesalahanmu? Ya bisa 

ya, bisa ga. Kenapa ?ga bisa mempertahankan keperawanan. Keperawanan 

?perjakaan koh. hahahahah aduh-aduh. 

54.  Kenangan yang paling jelas dalam hidup dari masa kanak-kanak saya  
Berlibur bersama keluarga ke pantai 

Kemana? Kapan? 
Waktu itu ke Jepara lumayan lama. Seneng banget 
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Q. Sikap Terhadap Masa yang Akan Datang 
5.    Bagi saya hari depan  

Hari yang harus dilalui dengan lebih baik dari hari ini 

Maksudnya lebih baik? 
Ya berusaha terus 

20.  Saya menantikan dengan penuh harapan  
Dimana saat keluarga saya kembali harmonis 

Memang seperti apa keadaanya ? 
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Seperti pas aku kecil gitu, isa jalan-jalan bareng sekeluarga komplit 

Ya ga ada masalah, coz ga pernah komunikasi, seperti jalan sendiri-sendiri 

35.  Pada suatu hari saya akan  
Menikah dengan pria (AMIN) 

50.  Bila saya sudah lebih tua  
Saya akan membahagiakan ibu saya 

Membahagaiakan seperti apa? Isa ngajak mama jalan jalan kemana gitu, coz 

sejak nikah sama papa, mama jarang di ajak liburan atau keluar kota, keluar 

kotapun paling gara gara ada sodara nikah. 

0 

R. Sikap Terhadap Tujuan Hidup 
9. Saya selalu mempunyai keinginan untuk  

Bertemu dengan Tae Yang 

Why ? Kak tae yang 

Tae Yang : K-Pop idola perempuan 

Kemana-mana bawanya tu Alkitab, keren bangetlah ga jaim bawa Alkitab. Trus 

apalagi ?sexy banget koh. hahaha. 

18.  Saya dapat merasa betul-betul senang kalau  
Mendapat hadiah dari Ayah 

Hadiah apa? Waktu kapan?Motor pas kelas berapa ya? Lupa 2 SMA ketoke 

33.  Hasrat keinginan saya yang terpendam dalam hidup ini adalah  
Segera mandiri dan membahagiakan ibu saya 

Kerja terus nyenengin mama 

Harapan mama apa ? 

Ga tau aku, ya jadi anak yang benerlah, bener itu seperti apa ?rajin nabung, kerja 

keras, istilahe tuh berdikari.  

49.  Yang paling saya inginkan dalam hidup  
Melihat keluarga harmonis 

Harmonis itu seperti apa? Komunikasi baik saling memberi pengertian 
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Hasil HTP CPK 
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Hasil  HTP SD 
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Hasil HTP KRS 
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BUKTI PENELITIAN 
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