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PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 

KEMAMPUAN EMPATI SISWA SMA KOLESE LOYOLA 

 
  

A. IDENTITAS DIRI 

Nama   : 

Tempat/tgl lahir : 

Jenis Kelamin : 

Anak ke/dari  : 

Hobby   : 

Kelas   : 

Asal SMP  : 

Kegiatan yang diikuti   

Di sekolah : 

Luar sekolah : 

 

B. LATAR BELAKANG 

1. Karakteristik pribadi 

a. Pandangan terhadap diri  

b. Pandangan orang lain 

c. Idealisme diri 

2. Pola dalam keluarga 

a. Ayah 

b. Ibu 

c. Keluarga lainnya kakak-adik (extended family, single 

parent) 

3. Budaya tempat tinggal/sekolah asal 

a. Setting rumah tinggal 

b. Tetangga 

c. Kebiasaan harian 

d. Suasana sekolah asal 

e. Kebiasaan di sekolah asal 



 

C. Compassion 

1.1 Memilih sekolah 

a. Alasan masuk loyola 

b. Apa yang dirasakan 

c. Apa yang sudah di dapat 

1.2 Bagaimana situsi teman-teman 

a. Menyenangkan/biasa/tidak menyenangkan 

b. Teman menyenangkan ( sifat, karakter, kesamaan, 

kedekatan) 

1.3 Situasi ketika pelajaran (intrakurikuler) 

a. Tutorial/kelompok belajar 

b. Teman duduk 

1.4 Situasi santai di sekolah 

a. Teman ngobrol (sms,chating, jejaring sosial lainnya) 

b. Teman ketika makan di kantin 

1.5 Kegiatan ekstrakurikuler 

a. Patner team work 

b. Menunggu giliran sebelum kegiatan dimulai 

1.6 Ketika pulang sekolah 

a. Teman jalan keluar gerbang/menunggu jemputan/jalan ke 

kos 

b. Kegiatan di rumah/dikos 

1.7 Pengalaman yang mendalam tentang persahabatan di 

Loyola 

a. Sejalankah dengan semangat compassion? Kenapa? 

1.8 Pengalaman yang tidak menyenangkan dalam persahabatan 

a. Bagaimana menghadapinya 

b. Apakah mendapat insight/pelajaran 

c. Bagaimana mengelola konflik  

d. Jika berakhir tidak sesuai harapan bagaimana ? 



D. KEMAMPUAN EMPATI 

 

1. Perspective taking 

 

a. Mengikuti pembelajaran guru yang dianggap 

membosankan 

b. Dialog dengan teman yang sulit dipotong 

pembicaraannya 

c. Mengikuti diskusi dengan beda pendapat 

d. Padatnya kegiatan disekolah  

e. Orang tua melarang/mengingatkan apa yang di lakukan 

anak 

f. Cerita kasuistik;societal perspective-taking 

KASUS untuk menguji Empati siswa  

Ada seorang teman sedang kerepotan menata 

peralatan untuk kegiatan sekolah, teman tersebut pernah 

berselisih denganmu, saat itu hanya ada kamu di tempat 

tersebut.padahal acara pertandingan antar SMP 

(LOSSAC) akan segera di laksanakan. Temanmu 

kelihatan sangat kerepotan karena harus menanggung 

sendiri job pekerjaan (menyambung kabel putus dan 

menata podium pembicara). Ada beberapa anak lalu 

lalang di depannya tapi mereka cuek atau mungkin 

mereka sudah punya job pekerjaan sendiri.Saat 

bersamaan kamu ditelp oleh orang tuamu ditunggu 

segera untuk pulang kerumah. Menurutmu anda harus 

bagaimana ??  

 

 

 

 

 



2. Fantasy 
 

a. Tanggapan tentang kisah santo ignatius  

b. Mendengarkan lagu mars kolese Loyola 

c. Inspirasi Film, bacaan, lagu, permainan 

 

3. Empathic Concern 
 

a. Tutorial belajar 

b. Melihat teman-teman nilainya baik/buruk 

c. Ekskursi sosial di panti asuhan, Live-in, pasar-murah 

d. Pembelajaran di kelas  

e. Teman tertimpa musibah (ortu bangkrut usaha, ortu 

cerai, kecelakaan dll) 

f. Julukan anak freak di Loyola dan relasi sosial 

 

4. Personal Distress 

 

a. Ditengah teman-teman gamer, borju, akademik oriented 

b. Diundang acara ulang tahun teman 

c. Tuntutan nilai akademik  

d. Tuntutan kelompok sosial di sekolah 

 

 

E. Observasi Subjek 

 

1. Keadaan fisik dan penampilan 

2. Ekspresi selama wawancara 

3. Intonasi suara saat wawancara 

4. Gerakan tubuh atau bahasa tubuh saat wawancara 

5. Suasana tempat wawancara 



 
 

PEDOMAN KODING 

 

 

No 
 

Kemampuan  Empati 
 

Koding 

1. 
 
Perspective Taking 
 

E1 

2 
 
Fantasy 
 

E2 

3 
 
Empathic Concern 
 

E3 

4 
 
Personal Distress 
 

E4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANALISIS REDUKSI WAWANCARA  

KEMAMPUAN EMPATI SISWA SMA KOLESE LOYOLA 

 

A. Latar Belakang Subjek Penelitian 

A.1 Karakteristik Kepribadian 

A.2 Pola dalam keluarga 

A.3 Budaya tinggal/sekolah asal Pengasuhan 

A.4 Jenis kelamin 

A.5 Kematangan 

A.6 Situasi,pengalaman,dan objek respon 

A.7 Usia 

A.8 Sosialisasi 

 

B. Compassion 

✓ Cinta kasih 

✓ Sopan santun 

✓ Non rasialis-diskriminasi 

✓ Terbuka  

✓ Rendah hati 

✓ Mau mendengarkan  

✓ Peka terhadap orang lain 

✓ Evaluatif-refleksif 

 

C. Kemampuan Empati 

C.1  Perspective Taking 

C.2 Fantasy 

C.3 Empathic Concern 

C.4 Personal Distress 

 

 

 



 
 

ANALISIS REDUKSI WAWANCARA SUBJEK 1 

 

 

1. Identitas 

Nama : ET 

 Usia : 18 tahun 

2. Hasil wawancara 

 

 Intensitas tema subjek 1 

Kemampuan 
empati 

intensitas Verbatim Analisis 

Perspective 
Taking 
(E1) 
 

++++ kadang saya juga merasa 
kasian dengan guru yang 
mengajar mungkin mereka 
sudah jauh datang dan 
menyiapkan materinya. 
Ekstrakurikuler dipandang 
sebelah mata dan dirasa 
mengganggu waktu 
kepentingan pribadi 
 
kemarin saat teman saya 
punya masalah dengan 
pacarnya. saya cenderung 
mendengarkan dan memberi 
masukan dan mencoba 
memahami apa yang sedang 
dirasakannya 
 
saya tangkap bahwa 
seberapapun 
membosankannya guru itu kita 
tetap butuh materinya atau 
ilmunya..jadi disini bukan 
semata-mata bagaimana kita 
menuntut dia sesuai dengan 
keinginan kita, bagimana kita 
juga menghargai dia dengan 
menyesuikan diri dengan lebih 
berusaha maka kita making 
effort pak 
 
kalau dari sisi ini kadang ada 
perasaan ko jadi guru kayake 
mesakke ga ada yang ngajeni, 

respek terhadap 
orang lain, Subjek 
merasa kasian 
dengan guru yang 
mengajar namun 
tidak dipedulikan 
teman-teman 
 

 
 
Subjek cenderung 
mendengarkan 
dan memberi 
masukan dan 
mencoba 
memahami apa 
yang sedang 
dirasakan teman 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
merasa kasian 
dengan guru yang 
mengajar namun 



 
 

nggatekke 
 
perbedaan usia yang jauh 
terkadang pola pikir ya 
pak..dan butuh apa ya ? kalau 
saya lebih menyempatkan 
untuk me recall dengan 
examen (lembar refleksi yang 
wajib disisi siswa loyola setelah 
satu hari mengikuti pelajaran 
atau proses di loyola). 
 
salah satunya dalam hal 
hubungan dengan orang lain di 
panti asuhan jadi lebih peka 
compassioned begitu pak 
istilahnya, lalu dengan diri 
sendiri semakin mengenal diri 
sendiri tentunya, bagimana 
keadaan kita sedang sedih atau 
sebaliknya bisa membuat dasar 
bertindak mengasuh anak di 
panti 
 
sejauh ini saya tidak masalah 
tergantung urgensinya dia 
memotong karena apa sambil 
membandingkan dengan 
kepentingan kita 
 
harus mendengarkan orang 
terlebih dahulu orang berbicara, 
sikap kita menghormati orang 
lain kita bisa tau secara utuh 
sebenernya orang tersebut 
ingin apa, dan kita 
menyikapinya dengan rasional 
 
mereka kadang bingung 
gimana cara menyampaikan 
kasih sayang ke anaknya, 
terkadang yang bisa dilakukan 
dengan nasihat-nasihat nah 
ini..kadang tidak diterima oleh 
si anak karena mungkin 
orangtua juga tidak 
sepenuhnya terlibat tau persis 
apa yang dilakukan si anak 
 
 

tidak dipedulikan 
teman-teman  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek 
merasakan 
perjuangan 
mengasuh anak 
banyak 
 



 
 

Fantasy 
(E2) 
 

+++ kalau saya sudah membaca 
cerita ini kemudian melihat diri 
saya sendiri apakah saya perlu 
ketembak dulu agar jadi orang 
baik ? ini menjadi inspirasi, 
tertembak itu bagi saya menjadi 
sebuah peristiwa yang sangat 
pahit kita seolah-olah kita gagal 
mengalami sesuatu keadaan 
yang tidak diinginkan 
 
pas ngeliahat film kaya 

terinspirasi dengan film 
freedom writers jd trenyuh 
melihat guru dan teman 
bersimpati, peduli kesusahan 
siswa lainya. 
 
saya membayangkan ignatius 
masuk loyola akan 
mengangan-angankan sesuatu 
yang nampak tinggi, misalkan 
diloyola aku harus mengejar 
akademik jadi juara paralel 
agar terlihat superior namun 
pada suatu ketika anak ini 
menjadi anti sosial atau terlalu 
egois.dan akhirnya tersadar 
abahwa apa yang saya lakukan 
atau cara berpikir saya salah 
 
Untuk mencapai prestasi bukan 
semata-mata apa yang 
dapatkan milik saya sendiri, 
ilmu dibagikan tidak akan habis 
tidak seperti makanan tapi ilmu 
dibagikan kita semakin kaya 
 
menyanyikan lagu mars kolese 
loyola……suatu 
kebanggaan..eeee…tapi disini 
terkadang saya prihatin ………. 
cinta ilmu, seni dan budaya 
disini menggambarkan 
keseimbangan hidup yang 
tertata, namun disini ilmu 
seolah-olah menjadi sangat 
utama dan pertama, lalu ada 
lagi jiwa yang jujur ini juga 
lepas juga.pikiran dan 

Subjek tertantang 
dengan 
perjuangan santo 
ignatius loyola 
membangun 
kehidupan dan 
berani memulai 
dari bawah. 
 
 

 
Subjek meniru 
tokoh film dalam 
berbagi hati dan 
menaruh belas 
kasih empati 
terhadap orang 
lain 
 
Subjek meniru 
bentuk perilaku 
santo ignatius 
dengan mengajak 
teman-teman 
terlibat kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek mencoba 
mewujudkan 
toleransi dalam 
pendidikan untuk 
tidak 
mengutamakan 
diri namun 
berbagai 
pengetahuan 
dengan teman 
atau orang lain 
 



 
 

kehendak hati dilatih secara 
teratur ini juga lepas lagi dan 
terkadang disini ga sejalan apa 
yang kita pikirkan secara 
rasional tidak sejalan dengan 
kehendak hati, 
 
 

Empathic 
Concern 
(E3) 
 

+++ Mengajari kesulitan teman yang 
lain dan sebaliknya teman yang 
belum bisa sebaiknya mau 
menghargai teman yang ingin 
mengajari selanjutnya ada 
keseriusan, selalu setia untuk 
berbagi 
 
 
Saya ketika ekskursi sosia jadi 
tempat curhat anak-anak, 
mereka tidak merasakan kasih 
sayang orang tua 
 
kalau teman bercerita 
keburukan guru atau teman 
saya lebih menampung saja, 
saya  cenderung 
membayangkan cerita tersebut 
dengan apa yang saya rasakan 
sendiri secara perilaku atau 
sikap 
 
saya menempatkan diri jadi 
orang yang tertimpa musibah, 
tentunya sedih……. ketika 
mengumpulkan uang saya 
memandang uang bukan satu-
satunya untuk meringankan 
beban mereka dianding dengan 
harga sebuah kehilangan, 
namun disini uang tersebut 
dilihat sebagai bentuk 
belasungkawa solidaritas 
 
anak freak…..kita itu terlahir 
untuk menghargai tapi kalau 
tidak bisa jangan sakiti 
mereka……saya tetap akrab 
dengan mereka. saya 
memandang ini bukan sesuatu 
yang harus di tolak ini sebagai 

Subjek merasa 
kasihan terhadap 
teman yang 
tersingkir dalam 
pergaulan 

 
 
 
 
 
 
 

Subjek merasa 
prihatin terhadap 
siswa pintar 
akademik namun 
tidak mau berbagi 

 
 

 
Subjek berusaha 
selalu tanggap 
dengan teman 
yang tertimpa 
musibah 

 
 
 

 
 

 
 

Subjek 
menunjukan 
simpati dengan 
mengajak teman 
yang pasif untuk 
terlibat dalam 
kegiatan 

 



 
 

sesuatu yang unik 
Personal 
Distress 
(E4) 
 

+ Sedih melihat teman yang 
dianggap freak. Banyak teman 
kurang bisa 
menghargaiperbedaan teman-
teman, kita juga mau 
menerima, mengerti teman-
teman yang lain ikhlas dan mau 
berhubungan dengan mereka, 
mengingatkan nya jangan 
menggunakan verbal tapi 
dengan cara berbaur dengan 
mereka dan pelan-pelan 
mengajak mereka berbaur 
dengan yang lain 
 
tampilan materi kecenderungan 
itu untuk prestis keluarga dan 
kadang saya dibuat jengkel 
lihat itu…. 
mayoritas anak loyola dari 
golongan ekonomi menengah 
ka atas 
 
pasrah dan menerima setengah 
hati ini menjadi cambuk saya 
harus berusaha lebih baik 
melihat kesenjangan di loyola. 

Subjek cenderung 
mengambil sikap 
membiarkan dan 
tidak 
mengingatkan 
atau manasehati 
lagi jika satu atau 
dua kali 
diingatkan namun 
tidak 
mempedulikan 
 
 
 
 
Subjek mengakui 
kejengkelan dan 
tidak sabar 
menghadapi 
teman yang ridak 
peduli pada 
teman lain 

Undifferentied 
perspective-
taking 
 

 -  

Social-
informational 
perspective-
taking 

 -  

Self-relective 
perspective-
taking 
 

 -  

Third-party 
perspective-
taking 

 -  

societal 
perspective-
taking 
(E1) 

+++ eeeeee…yang saya lakukan 
akat telp eeeee disini tetap 
orang tua jadi prioritas, dan  
bagi saya orangtua utama, 
namun secara saya ada 
keinginan untuk membantu, 
saya pernah mempunyai orang 

 



 
 

yang pernah berselisih dengan 
saya sampai sekarang saya 
mencoba untuk  tetap baik 
selama konflik sudah selesai 
saya mencoba untuk tidak 
mengungkit-ungkit tidak 
menjauhi mencoba untuk 
memulihkan hubungan baik 
disini saya akan bilang ke 
orang tua kalau membantu 
teman sebentar, selanjutnya 
saya menanyakan ke anak 
yang sedang kerepotan 
‘banyak nda kerjaanne tapi 
bentar lagi aku mau pulang’ 
yang menjadi kesulitan adalah 
bagaimana kita peka melihat 
keadaan seperti itu !, ketika kita 
sudah benar-benar melihat 
pasti muncul keinginan untuk 
membantu dan sebenernya 
yang patut di asah bagaimana 
kita melihat kesulitan orang 
lain, mungkin orang yang repot 
tadi tidak menunjukkan raut 
wajah kesulitan. Kalau saya  
kebetulan agak licik dalam 
beberapa hal (sambil ketawa 
ringan ) jadi tadi dikatakan ada 
orang-orang lalu lalang saya 
akan bantu sambil mengajak 
orang yang lalu lalang itu dan 
kalau kelihatannya udah mulai  
aku pamitan ke mereka kalau di 
suruh pulang ada urusan 
rumah penting.saya sempet 
terlibat, membawakan bantuan 
kalai orangtu marah ya di 
dengarkan saja, ya mungkin 
aku bilang bahwa tadi 
mengerjakan kerjaan persiapan 
LOSAC yang kacau harus 
dibantu kalau nda nanti kasian 
seksi yang bersangkutan dan 
seksi lain kena imbasnya..’aku 
kan juga anak loyola mah’ 
 
 

 Keterangan : 

++++ : sangat kuat 



 
 

+++  : kuat 

++ : sedang 

+ : lemah 

 

Compassion 
Loyola 

intensitas Verbatim Analisis 

 
✓ Cinta 

kasih 
✓ Sopan 

santun 
✓ Non 

rasialis-
diskrimina
si 

✓ Terbuka  
✓ Rendah 

hati 
✓ Mau 

mendeng
arkan  

✓ Peka 
terhadap 
orang lain 

 
 

++++ saya itu pribadi yang mampu 
membawakan diri terhadap 
suasana, terusss bisa  dikatakan 
juga saya orangnya moderat dan 
apa yaaaa mampu menempatkan 
diri dan berfikir secara luas  
(non rasialis-diskriminatif, terbuka) 
 
Salah satu tujuan hidup saya 
adalah menemukan dan 
membawa kebahagiaan bagi 
orang lain sehingga jika 
melakukan tindakan saya selalu 
berpikir apakah sikap saya pantas 
saya lakukan, apakah perkataan 
saya ini pantas saya ucapkan dan 
apakan keputusan ini pantas saya  
ambil,  ini semua melandasi 
hubungan saya  dengan teman-
teman 
(cinta kasih, rendah hati, peka 
terhadap orang lain) 
 
nah ketika saya menempatkan diri 
pada posisi orang itu beneran nda 
dia bilang nda papa saya kadang 
bertanya-tanya apakah beneran 
nda apa-apa secara sadar atau 
orang tersebut sebenarnya malas 
untuk menanggapi  saya 
(peka terhadap orang lain) 
 
jawa dengan jawa , cina dengan 
cina hal ini menurut saya karena 
ada kesamaan budaya dari 
lingkungan mereka 
(non rasialis-diskriminatif) 
 
Kalaupun ada teman-teman yang 
dianggap freak tapi mereka 
mempunyai keinginan untuk bisa 
di terima teman-teman ya kami 

 



 
 

masukkan dalam kegiatan 
(terbuka, mau mendengarkan, 
peka terhadap orang lain) 
 
teman yang dianggap freak 
menurut saya mempunyai 
keinginan untuk show of artinya 
justru mereka dengan masuk 
kegiatan jusru menjadi ajang yang 
bagus 
(peka terhadap orang lain) 
 
saya lebih senang berelasi 
dengan teman dan kalau teman 
bercerita keburukan guru atau 
teman saya lebih menampung 
saja 
(mau mendengarkan) 
 
selain ngobrol biasanya kalau ada 
yang punya masallah kita 
bersama-sama mencoba mencari 
jalan keluar 
(mau mendengarkan, peka 
terhadap orang lain) 
 
 
kemarin saat teman saya punya 
masalah dengan pacarnya. saya 
cenderung mendengarkan dan 
memberi masukan dan mencoba 
memahami apa yang sedang di 
rasakannya. 
(cinta kasih, mau mendengarkan) 
 
kadang diskusi dengan teman 
tidak mengenakkan jika masing-
masing merasa pendapatnya 
paling benar, salama ini saya 
coba memahami dulu jalan 
pikirannya 
(sopan santun, mau 
mendengarkan) 
 
Sebagai anggota dan Ketua OSIS 
sentuhan compassion betul-betul 
saya rasakan dimana kita 
membangun persahabatan yang 
erat, ketika ada konflik saya 
berusaha mendinginkan suasana 



 
 

terlebih dahulu 
(cinta kasih, sopan santun)  
 
intinya harus mendengarkan 
orang terlebih dahulu orang 
berbicara, sikap kita menghormati 
orang lain kita bisa tau secara 
utuh sebenernya orang tersebut 
ingin apa 
(sopan santun, mau 
mendengarkan) 
 

✓ Evaluatif-
refleksif 

 ya namun dari kekurangan sendiri 
saya tuhhh cenderung mempunyai 
visi/.keinginan yang kuat dimana 
saya ituuuhhh menemukan 
berbagai kreatifitas kadang juga 
saya menjadi pribadi yang egois 
sering memaksakan keinginan 
 
orang lain memandangku sebagai 
orang yang selalu menyikapi 
perisatiwa dengan positif dan 
suasana batin yang selalu baik 
 
pribadi yang seimbang..teruss 
mampu mengolah batin hidup 
tidak hanya semata-mata kita 
asal-asalan dan berkegiatan tanpa 
makna begitu saja dan tentunya 
dinamika yang di lakukan terkait 
apa yang saya rasakan dengan 
mungkin relasi dengan orang lain 
maupun batin sendiri menjadi 
peka terhadap fluktuasi terhadap 
diri sendri dan orang lain 
 
Namun jika hati ini sedang lelah 
situasinya panas hal ini menjadi 
tantangan tersendiri dan ini cukup 
sulit untuk menempatkan diri 
karena saat itu ego sedang tinggi.  
 
 
memang susah mencari akar 
permasalahannya sendiri karena 
saya merasa setiap orang 
mempunyai latar belakangnya 
sendiri dengan masih besarnya 
rasa individualisme 

 



 
 

 
Saya merasa siswa dengan guru 
dan karyawan tidak berjalan 
seutuhnya karena kecenderungan 
beberapa anak saja yang 
mempunnyai kedekatan dengan 
guru atau karyawan kenapa hal ini 
terjadi karena guru dan karyawan 
tidak sama-sama berjuang 
bersama kita lewat POPSILA. 
Kalau dengan guru kedekatanya 
karena ada motif untuk mendapat 
sesuatu kemudahan dalam 
dinamika akademis pembelajarn 
di kelas, Tapi saya ko merasa 
bahwa persabatan yang ada di 
loyola terkesan bersyarat 
 
tuntutan ortu tentang pencapaian 
nilai akademik yang tinggu sering 
kita dengar setiap hari,  mau tidak 
mau anak terpacu untuk 
mendapat nilai tinggi akibatnya 
ada beberapa anak merasa tidak 
suka jika ada temannya mendapat 
nilai lebih tinggi 
 
belum pak disini kesalahannya 
kadang kita stereotip, spekulasi 
dalam memilih anak dalam 
berkegiatan 
 
teman bercerita keburukan guru 
atau teman saya lebih 
menampung saja, saya  
cenderung membayangkan cerita 
tersebut dengan apa yang saya 
rasakan sendiri secara perilaku 
atau sikap. Namun banyak teman 
mudah terpengaruh dengan cerita 
tersebut, menurut saya kontrol 
pikiran itu penting karena kala 
pikiran terkontrol maka kontol  kita 
ada dalam genggaman tangan 
kita sendiri 
ada beberapa teman yang baik 
dengan menyikapi dan melihat 
masalahnya terlebiih dahulu, 
namun ada yang menyalahkan 
terlebih dahulu. Untuk mengatasi 



 
 

hal tersebut biasanya teman-
teman yang secara emosi tinggi 
saya sarankan untuk diam terlebih 
dahulu sampai saya mencoba 
menelaah masalah lebih lanjut 
 

Keterangan : 

++++ : sangat kuat 

+++  : kuat 

++ : sedang 

+ : lemah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANALISIS REDUKSI WAWANCARA SUBJEK 2 

 

 

1. Identitas 

Nama : AY 

 Usia : 17 tahun 

2. Hasil wawancara 

 

Intensitas tema subjek 2 

Kemampuan 
empati 

intensitas Verbatim Analisis 

Perspective 
taking 
(E1) 
 

+++ kadang-kadang kasian tapi mau 
gimana lagi (sambil ketawa 
kecil)….kalau aku udah mulai 
keluar kasian aku perhatike tapi 
tetep ga mudeng. Kasiane ud 
jelaske ngoyo-ngoyo tetep ga 
mudeng ko ya ga di dengerin 
lainya ko yo pada ribut 
 
eeemmmm…biasanya aku 
ngalah, aku nunggu orang itu 
selese ngomong baru aku 
lanjutin….(menghela nafas) 
ya….gimana lagi misale aku 
bicara dia abicara aku ga di 
dengerin jadi aku nunggu mereka 
berhenti, tapi kadang jengkel 
sih..aku merasa ko rasanya aku 
ga di kasih kesempatan 
ngomong. Kalau temen motong 
pembicaraan karena ada sesuatu 
yang di anggap penting ya aku 
beri kesempatan dia ngomong 
 
 
ya…liat dulu misal pendapatnya 
dia lebih benar yo wes to aku 
ngalah ga usah di masukin ke 
hati. 
 
kadang jengkel tapi kalau tujuan 
mereka baik ya mau ga mau aku 
nurut.  
 

Subjek 
menunjukan 
penghargaan 
terhadap orang 
lain 
 
 
 
 
Subjek rela 
berkorban bagi 
orang lain  
 
 
 
 
 
 
 
Subjek 
memberikan 
kesempatan 
orang lain untuk 
berbicara 



 
 

 
 
 

Fantasy 
(E2) 
 

++++ kagum juga keren dia disapa 
tuhan lewat buku-buku berbalik 
180 derajat itu kan ga semua 
orang bisa seperti itu 
 
 
 
mambayangkan bisa seperti R.A 
Kartini, dr apung lie darmawan, 
Bob Sadin, bunda theresa, 
mahatma gandhi tanpa lelah 
memperjuangkan kemanusiaan 
 
 
 
 
 
 
 
mungkin bakal melakukan hal 
yang sama, kalau untuk situasi 
sekarang ya aku seandainya aku 
nilainya jatuh aku bakal bangkit 
dan berusaha untuk memperbaiki 
 
rasanya gagah gimana gitu ? itu 
kan kaya suatu kehormatan kita 
bisa nyanyi seperti itu, kita ga 
harus pinter satu bidang harus 
mengembangkan bidang lain 
juga, compassionnya juga di 
kembangkan juga nanti kalau 
lulus kita punya hati dan 
kepedulian terhadap orang lain 
 

Subjek 
termotivasi 
untuk berbagi 
ilmu seperti 
santo ignatius 
loyola 
 
Inspirasi 
bacaan R.A 
Kartini, dr 
apung lie 
darmawan, Bob 
Sadin, bunda 
theresa, 
mahatma 
gandhi 
 

 
 
Subjek memiliki 
pehatian 
terhadap teman 
seperti santo 
ignatius loyola 
menghindari 
sikap anti 
sosial dan 
egois dalam 
persahabatan 
seperti santo 
ignatius 

 

Empathic 
Concern 
(E3) 
 

+++ rasanya pertama kali bisa bantu 
orang seneng banget,masa 
mereka tinggal digerobak nanti 
kalo hujan gimana,kan susah 
 
menutori teman yang belum bisa, 
aku jadi lebih mudeng dan lebih 
yakin dengan cara kita belajar 
maksudnya ketika mengajari kita 
jadi belajar juga dan kita jadi 
punya tanggung jawab pada 
orang yang kita tutori, kalau 

 
 
 
 

 
Subjek 
menunjukan 
simpati 
terhadap teman 
yang mau 
berusaha 
dalam kesulitan 



 
 

konsep kita salah mereka ikut 
salah itu juga jadi tanggung jawab 
kita juga 
 
aku ingin membantu pak, aku 
sedih ko isa seperti itu mereka 
ngapain wae selama ini ada yang 
salah dengan mereka ? aku ingin 
bantu mereka biar kata sedikit, 
rodo mangkel mereka merasa ga 
butu bantuanku dan lebih memilih 
teman yang lain 
 
kadang dia sudah belajar keras 
dan serius ko tetep nda bisa 
mesti aku kan yo pengen tau 
sebab dia kenapa gitu 
 
merasa kasian aja dengan 
dibanding dengan kehidupanku 
saat ini, mereka hidup sederhana 
mereka berpikir yang penting  
bisa makan, orang menjalani 
hidup apa adanya ternyata masih 
ada di dunia ini 
 
kalau teman kita tertimpa 
musibah  aku merasa pasti berat 
banget jadi mereka, ya aku bilang 
‘sabar ya ?’ ya kalau ini terjadi 
kan bukan sepenuhnya salah 
mereka, biasanya aku 
nyemangati dia dalam belajar 
biasanya kan mereka droup 
nilainya 
 
 

belajar 
 
 
 
Subjek peduli 
dengan teman 
yang nilainya 
buruk namun 
sudah berusaha 
belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek 
memberikan 
penguatan dan 
tawaran 
bantuan 

Personal 
Distress 
(E4) 
 

++ Jengkel melihat kelompok, borju, 
gamers dll disekolah, aku pengen 
menyadarkan mereka ngapain 
buat-buat seperti ini. kalau yang 
orientasi nilai tak ajak pelan-pelan 
ke kegiatan lain biar ga melulu 
mikirin nilai terus. Kalau mau 
disatukan dari mereka ada 
kecocokan dulu percuma kalau 
ga ada kesepahaman 
 
Kalau sudah emosi tak bentak !.... 
sudah tidak bisa malah ga mau 

Subjek 
cenderung 
apatis jika ada 
kesepahaman 
dengan teman 
 
 
 
 
 
 
Subjek sedih, 
kecewa  jika 



 
 

belajar. 
 
 
tuntutan nilai yang tinggi, mungkin 
mereka kejar nilai….eeemmmm 
nek aku sih tetep kejar nilai tapi 
ga orientasi nilai 
 

teman tidk 
respek 

Undifferentied 
perspective-
taking 
 

 -  

Social-
informational 
perspective-
taking 

 -  

Self-relective 
perspective-
taking 
 

 -  

Third-party 
perspective-
taking 

 -  

societal 
perspective-
taking 
(E1) 

++ aku langsung telp orang tuaku 
ngomong sama mereka 
eeee..mbuh ujung-ujungnya aku 
bakal di marahi atau gimana, 
pokoknya lagi ada yang butuh 
harus aku bantu atau aku 
nyarikan teman seandainya 
orangtuaku ga bisa dan ada 
kepentingan yang sangat 
mendesak aku nyariin beberapa 
orang yang lagi n\ganggur buat 
mbantu temanku yang kerepotan 
itu, terus aku dengan rasa ga 
enak banget dan menyesal aku 
minta maaf sama dia karena ga 
bisa bantu sepenuhnya. Lagian 
kegiatan ini kan untuk LOSAC 
nah kegiatan ini kan untuk 
sekolah, klau sampai dia tidak 
bisa dan acara mundur sekolah 
kan kena imbasnya dan dilihat 
oleh banyak orang dari luar. 
Biasanya ortuku marah kan 
masalah waktu ya udah aku 
jelasin temenku bener-bener 
butuh bantuan kok dan kebetulan 
adanya aku aja yang lain lagi 

 



 
 

pada sibuk semua 
 Keterangan : 

++++ : sangat kuat 

+++  : kuat 

++ : sedang 

+ : lemah 

Compassion 
Loyola 

intensitas Verbatim Analisis 

 
✓ Cinta 

kasih 
✓ Sopan 

santun 
✓ Non 

rasialis-
diskrimina
si 

✓ Terbuka  
✓ Rendah 

hati 
✓ Mau 

mendeng
arkan  

✓ Peka 
terhadap 
orang lain 

 

+++ kadang2 klo temenku belum 
dijemput ya aku nungguin, 
(cinta kasih, peka terhadap orang 
lain) 
 
ya kasian aja, sendiri kan juga ga 
enak 
(peka terhadap orang lain) 
 
terbuka gitu pak, apa-apa aku 
pasti cerita sama teman,ga enak 
disimpen sendiri,susah klo 
disimpan sendiri 
(terbuka) 
 
aku bahagia dan banyak 
mengenal temen-temen, dengan 
banyak kegiatan dan seneng 
banget bisa dapat temen tanpa 
membeda-bedakan 
(non rasialis-diskriminasi) 
 
Aku baru merasa kalau tidak bisa 
terus di tutori ya baru disekolah 
ini, temen-temen mau berkorban 
waktu seperti di loyola night 
sampai larut malem guna belajar 
bersama(LONI), 
(cinta kasih, rendah hati, terbuka) 
 
mudeng aku lebih mudah diajari 
teman di banding guru atau 
memang akunya males 
(rendah hati) 
 
temen-temanmu di ekstrakurikuler 
dance asik, rame dan 
pengampunya kan asik, tapi..aku 
agak minder mereka keren-keren. 

 



 
 

(terbuka) 
 
Kalau temen motong 
pembicaraan karena ada sesuatu 
yang di anggap penting ya aku 
beri kesempatan dia ngomong 
(mau mendengarkan) 
 
harapanku kalau ga mudeng 
mereka berani bertanya, biasanya 
aku nyemangati dia dalam belajar 
biasanya kan mereka droup 
nilainya 
(terbuka, peka terhadap orang 
lain) 
 

✓ Evaluatif-
refleksif 

 kadang kalo mau melakukan 
sesuatu kayak pikir-pikir dulu, jadi 
kalo mau ngapain tak pikir 
dulu,kira-kira ini efeknya apa 
 
Temen-temen sekarang orangnya 
perhatian, care, tau memahami 
aku orangnya bagaimana, enak 
diajak curhat dan sharing 
 
dalam pertemanan saya kadang 
melihat masih terkotak-kotak dan 
gap antara IPA dan IPS 
 
saling membantu dan saling 
menolong, pengertian,  apa lagi 
kalau aku bisa mengajari teman 
rasanya puas dan seneng banget 

 

Keterangan : 

++++ : sangat kuat 

+++  : kuat 

++ : sedang 

+ : lemah 

 

 

 

 

 



 
 

ANALISIS REDUKSI WAWANCARA SUBJEK 3 

 

 

 

1. Identias 

Nama : ER 

 Usia : 18 tahun 

2. Hasil wawancara 

 

Intensitas tema subjek 3 

Kemampuan 
empati 

intensitas Verbatim Analisis 

Perspective 
taking 
(E1) 
 

++ gurunya nda enak ya aku males 
ngikuti contohnya pelajaran 
agama pak A itukan  aku dendam 
karena pernah di skors gara-gara 
nyontek. Makna positif ga ada 
(sambil geleng-geleng kepala) 
dari kejadian itu justru aku 
semakin tambah terpuruk dan 
down, justru kalau seandainya 
tidak di tangkep waktu nyontek 
justru pengaruhnya lebih baik aku 
jadi tidak seperti sekarang ini 
 
membosankan ketika 
pembelajaran di sekolah ya bu 
L..tapi aku sih toleransi aja 
kayaknya udah jadi karakternya 
sejak dulu dan ga bisa di rubah, 
tapi aku sebenernya kasihan juga 
sama bu L dia itu susah payah 
juga dalam mengajar, tapi saya 
lihat murid-murid tidak mau tau 
dan berterimakasih sama dia… 
 
dipotong saat bicara kalau 
penting bagi saya nda apa-apa, 
kalau nda penting ya pastinya 
marah. Tapi prinsipnya kalau apa 
yang saya ungkapkan salah dan 
orang tersebut tujuannya ingin 
membetulkan ya saya malah 
senang khususnya kalau sedang 
membicarakan rumus-rumus 

Subjek 
memandang 
kepentingan 
orang lain 
bukan 
kepentingan 
dirinya namun 
perlu 
diperhatikan 
 
 
 
 
Subjek  kurang 
tanggap akan 
kebutuhan 
orang lain. 
Menolong 
hanya teman 
dekat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

pelajaran. Saya seandainnya ada 
orang yang memotong 
pembicaraan maka saya biasanya 
mendengarkan terlebih dahulu 
sampai selesai selanjutnya baru 
mencoba mengerti maksudnya 
orang itu 
 
anak DKKL (pengurus OSIS) itu 
udah tugas mereka dan sudah 
jadi resikonya..sekarang buat apa 
mereka dikasihani toh mereka 
mau menjadi DKKL dan bersedia 
mencalonkan diri  ya itu salah 
mereka sendiri to..(cenderung 
dengan nada keras)……..biarpun 
dulu saya memilih ya karena 
mereka mencalonkan diri.  
 
bohong banget mereka kan ga 
mengenal aku. Pasti mereka 
cuma bisa ngarasi aku yang jelek-
jelek..wes pokokne mesti ngono 
kui 
 
memuji orang ini (menunjuk pada 
pak Y) rajin semoga baik 
hidupnya, biasanya aku 
ngeblessin orang dalam hati loh 
sambil senyum). 
 
pak K itu aku juga kasian 
sebaiknya klo ada waktu libur 
satu minggu istirahat aja nanti nek 
wes baikan ke sekolah gitu.nda 
usah kerja keras-keras kalo sakit 
 
klo D ya aku kasihan, sebenernya 
dia sudah berubah tapi stigma 
temen-temen sudah seperti itu. 
Klo K misal e orang tuane cerai 
ya senasib sama aku, disini aku 
kasian mbe dia aku tau rasane 
terpisah kedua wong tuwone.Klo 
ada orangtua siswa yang 
meninggal biasane aku masuke 
10 ribu ke kotak sumbangan ya 
aku sudah pernah liat papahku 
menangis gara-gara mak ku 
meninggal ya aku merasa sedih 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bagi subjek 
kesulitan 
teman-  
akrabmenjadi 
tanggung jawab 
pribadinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek 
memahami 
kesulitan orang 
lain 
 
 
Menangkap 
emosi 
kesedihan 
teman 



 
 

kayaknya sakit banget di hati. 
 
 
 
 

Fantasy 
(E2) 
 

+ santo ignatius loyola itu orang 
yang caper (cari perhatian) 
sebelum dan sesudah bertobat, 
sok-sokan jadi santo dan 
menurutku sampai matipun dia itu 
jahat, biasanya orang yang 
terlahir jahat 90 %matinya ya 
tetap jahat, apa lagi kisahnya dulu 
dia anak bangsawan, suka wanita 
dan bunuh-bunuh orang saat 
perang. Bagi saya ignatius 
terkenal sampai sekarang karena 
ingin namanya di kenang sampai 
mati, saya yakin dia tetap kaya 
karena sejarahnya saya yakin 
dicatat yang baik-baik tok 
 
Bagi saya ignatius Loyola orang 
bodoh kenapa usia tua baru 
belajar menulis, aturannya 
bangsawan kan harusnya pinter 
ga cuma pedang. Bagi saya santo 
yang bener harusnya 
kontribusinya dengan orang 
miskin. Jadi santo menurut saya 
gampang asalkan dia kaya maka 
bisa jadi santo. Bagi saya kalau 
ada santo yang bisa 
menyembuhkan dan 
mendatangkan muzijat itu 
takhayul. Bagi saya bacaan ini 
tidak berguna menjadi dampak 
negatif bagi dunia dan nda ada 
yang bisa di contoh. Bagi saya 
santo ignatius loyola menurutku 
ga usah repot mencari teman 
belajar atau maju perang lebih 
baik ngumpulin duit dengan 
dagang terus jadi orang sukses 
dan keliling dunia 
  
Uhhhh mantap film the sinning 
apa silence the lambs bikin 
tegang dan memuaskan, aku bisa 
buat teman-teman seperti itu 

Bagi subjek 
tokoh hanya 
dibuat untuk 
mempengaruhi 
orang lain 
mengikuti 
ajaranya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa 
perlu 
mencontoh 
santo ignatius 
loyola untuk 
mencari teman 
Subjek merasa 
cukup dengan 
uang semua 
bisa di dapat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek sangat 
terinspirasi film 
horor the 
sinning dan 



 
 

kalau mereka tidak suka 
 
lagu ini menyiratkan menjadi 
orang perfec dengan hati yang 
baik, pinter, kuat kreatif dan 
diabdikan ke bangsa maksudnya 
untuk orang lain. Namun bagiku 
jumlah manusia di dunia sudah 
banyak sedang alam terbatas 
maka harus di kontrol biar dunia 
ga kiamat 
 
aku seneng banget klo denger 
berita tsunami menewaswkan 10 
ribu orang, orang cuma hanya 
menghabiskan oksegen dan 
sumber daya alam. Apalagi 
pertumbuhan penduduk indonesia 
1 % pertahun nah ini bahaya dan 
menurutku di indonesia semakin 
banyak yang mati semakin bagus, 
berapapun manusia di bunuh 
tetep aja masih bisa berkembang 
 

silence of lambs  
 

Empathic 
Concern 
(E3) 
 

+ kalau mengajari tak pastiin dulu 
orang itu baik yang sudah aku 
seleksi, untuk temen lain ya tak 
ajari juga tapi ga sepenuh hati 
 
teman-temanmu nilainya buruk, 
nek ini ada feeling kasian dan 
mau tak bantu, dikelas ada dua 
orang yang rengking terakhir 
mereka sering minta di ajari tutor 
di kosku, aku ajari sepenuhnya 
dan merasa seneng, kalau nilai 
mereka lebih tinggi klo itu terjadi 
ya aku yo merasa senang, asal 
dekne apikan mbe aku to 
 
aku biasanya menemukan bakat 
mereka, misale W ranking bontot 
tapi dia pinter ngomong dapet 
beasiswa juga dia juara lomba 
debat di jakarta baru kemarin itu 
loh, D anake pinter gambar 
anime, tapi gambare nyontek 
internet 
 
 

Subjek 
berkeinginan 
membantu 
namun dengan 
syarat 
menguntungkan 
bagi diri subjek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikap masa 
bodoh dan 
cenderung iri 
terhadap orang 
lain 
 
 
 
 
 



 
 

orang yang kasih julukan freak itu 
seperti orang yang ada di panti 
cacat ganda lebih baik mereka 
mati. Aku sebenernya bingung 
kenapa memanggil aku freak di 
loyola gara-gara aku diem orang 
e, emangnya apa salahnya jadi 
orang diem akau kan ga ganggu 
mereka aku masih produktif 
 
lsaat aku live ini keluarga itu tak 
lihat punya anak kecil nilene biasa 
aja tapi belajarnya rajin banget 
tak acungi jempol, orang seperti 
itu cocok jadi orang baik 
 
ST dia tidak pantas dapat julukan 
freak karena dia positifnya banyak 
dan potensinya gede di raport aja 
fisikanya dapat 96, biologi 90, tapi 
cuma sifat seperti itu ya ambil 
sifatnya sebagai sesuatu yang 
lucu aja. Kalau Ds 
emmmm…gimana ya bukannya 
aku kejem loh dia itu tidak 
produktif terbukti kalau ulangan 
pasti dapat nilai terburuk tapi dia 
pinter menggambar aku ngeliat itu 
sebgai potensi yang bagus dia 
tidak pantes di bilang freak dia 
masih ada plusnya,  
 

Subjek kurang 
simpati 
terhadap 
kesulitan orang 
lain 
 

Personal 
Distress 
(E4) 
 

+++ menurutku ya kayaknya orang 
lain pada benci sama aku semua 
dan pada sensi-sensi gitu. Opo 
neh klo gosip rambutku sm 
bentuk hidung....aku ga suka 
teman gosip fisiku. 
 
dari kejadian itu justru aku 
semakin tambah terpuruk dan 
down, justru kalau seandainya 
tidak di tangkep waktu nyontek 
justru pengaruhnya lebih baik aku 
jadi tidak seperti sekarang ini 
 
 
di loyola teman-teman hanya 
menyapa dengan senyum 
kecutnya dan kelihatan terpaksa 

Subjek marah 
jka teman 
menceritakan 
keadaan 
fisiknya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek apatis 
persahabatan 



 
 

sekali 
 
pelajaran agama pak A itukan  
aku dendam karena pernah di 
skors gara-gara nyontek (sambil 
menunduk) aku bakal rencana 
membunuh pa A (sambil 
mengepal-kepalkan tangan)  
 
dias aku pilih dan usulkan ke 
romo agar sekelas dengan aku 
maksudnya biar anak-anak 
terfokus mengucilkan dias dan 
saya menjadi aman, jadi mereka 
nyengaki dias 
 
 
untuk anak DKKL (OSIS) itu udah 
tugas mereka dan sudah jadi 
resikonya..sekarang buat apa 
mereka dikasihani toh mereka 
mau menjadi DKKL (dengan nada 
keras) 
 
Orang-orang yang pernah bareng 
satu kelas di XB dulu merekalah 
yang menyebarkan kebencian ke 
orang-orang tentang diri saya 
termasuk Ami, faustin yang jadi 
pengurus OSIS. Kelas XI yang 
dulu sekelas denganku di XB ga 
pernah aku sapa 
 
ekskursi sosial, kalau aku rasakan 
mereka tidak merasa keberatan 
dengan posisi seperti itu, mereka 
ga isa  mikir jadi buat apa kasian 
mereka aja merasa baik-baik aja. 
Kalau saya jadi merekas mungkin 
saya senyum-senyum terus 
melakukan hal-hal tidak jelas dan 
tidak memikirkan bahkan makan 
kotoran masih bisa senyum 
(dengan ekspresi gembira).  
 
terjadi di keluargaku, buang aja 
langsung ke rumah sakit ga mau 
merawat, potensi mereka sudah 
nol bahkan minus 
 

loyola  
hanya saling 
mengucilkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjekmenarik 
diri dari 
pergaulan 
Subjek jengkel 
dan dendam 
kepada teman 
yang dirinya 
sebagai objek 
penderita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
sebenernya kasian juga sih tapi 
dengan terpaksa aku korbanin. 
Saya walaupun tidak mempunyai 
jiwa pemimpin mempunyai jiwa 
manipulatif loh (sambil senyum 
merasa bangga). Saya pernah 
ngobrol sama dias menurut saya 
dia itu pikirannya terkurung dalam 
dunia anime dan gaya ngomong 
nya juga pake gaya percakapan 
anime 
 
buat apa membantu orang, 
duitnya buat jor-joran tak berikan 
jika orang itu mau temenan sama 
aku, duit banyak kan menjadi 
kepuasan. 
 
terus orang-orang yang tidak 
berguna misalnya di (menunjuk 
nama panti asuhan) yang isinya 
cacat ganda menurutku tidak 
berguna merawat mereka karena 
percuma pasti tidak ada satupun 
dari mereka menjadi orang hebat. 
Aku lihat mereka gila-gila semua 
ada yang tidak punya tangan, 
kaki, ada mukanya jelek banget 
(sambil menunjukkan kerutan 
wajah jelek) orang seperti itu 
hanya bisa makan, BB, lebih baik 
dibunuh aja bukannya aku kejam 
memang harus begitu. 
 
aku ga nyaman denga tuntutan 
sosial, buat apa gitu loh harus 
maksa-maksa ramah!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek 
berprinsip 
banyak uang 
banyak teman 
 

Undifferentied 
perspective-
taking 
(E1) 

+++ pulang..pulang….pulang..! antara 
musuh dengan orang tua. ya 
udah wes tak bantu (dengan nada 
berat hati), klo sudah temenan 
baik ya tak bantu tapi klau masih 
diem-dieman yah tak biarin 
syukuriiiiiiiiiin, Kalau pun aku pergi 
urusannya meraka dengan aku 
apa..aku kan punya kesibukan 
sendiri dengan orang 
tuaku…pokoknya aku milih 
pulang. 

 



 
 

 

Social-
informational 
perspective-
taking 

 -  

Self-relective 
perspective-
taking 
 

 -  

Third-party 
perspective-
taking 

 -  

societal 
perspective-
taking 

 -  

 Keterangan : 

 

++++ : sangat kuat 

+++  : kuat 

++ : sedang 

+ : lemah 

 

Compassion 
Loyola 

intensitas keterangan  

 
✓ Cinta 

kasih 
✓ Sopan 

santun 
✓ Non 

rasialis-
diskrimina
si 

✓ Terbuka  
✓ Rendah 

hati 
✓ Mau 

mendeng
arkan  

✓ Peka 
terhadap 
orang lain 

++ jujur saja dalam hatiku dias ko 
orangnya sabar banget 
menghadapi hal tersebut 
(cinta kasih) 
 
masa sama temen sendiri saling 
menjatuhkan, kasian seandainya 
mereka jatuh juga..sudahlah 
cukup aku aja..(dengan nada 
suara melirih). Takut juga dianya 
marah dan membela diri dan 
akhirnya mereka mengucilkan 
aku seandainya tak sangkutkan 
masalahku (cinta kasih) 
 
Tapi prinsipnya kalau apa yang 
saya ungkapkan salah dan orang 
tersebut tujuannya ingin 
membetulkan ya saya malah 
senang khususnya kalau sedang 
membicarakan rumus-rumus 
pelajaran (terbuka) 

 



 
 

 
Saya seandainnya ada orang 
yang memotong pembicaraan 
maka saya biasanya 
mendengarkan terlebih dahulu 
sampai selesai selanjutnya baru 
mencoba mengerti maksudnya 
orang itu  
(mau mendengarkan) 
 
Aku jarang mengeluarkan 
pendapat karena saya 
menganggap ide orang lain selalu 
lebih bagus dan aku kalkulasikan 
ide-ide orang lain dan saya 
merasa nyaman dengan ide 
orang lain dan saya merasa saya 
buka orang yang intelek dalam 
hal memunculkan ide 
(rendah hati) 
 

✓ Evaluatif-
refleksif 

 aku tidak tau pandangan orang 
lain tapi menurutku aku merasa di 
lihat mereka sebagai anak freak 
dan memang kayaknya akunya 
freak 
 
Tapi akau ko tetep merasa masih 
ada yang mengejek 
aku…mungkin karena aku cemas 
akibat dari penyakit sosialku 
 
kalau aku si ga separah itu tapi 
aku kadang kalau terjadi hal 
semacam itu ketika pulang ke kos 
langsung mengunci kamar dan 
menangis, aku merasa stres dan 
shock, tapi dias sekali lagi ko bisa 
sabar seperti itu bahkan masih 
bisa senyum-senyum 
 
Aku merasa menjadi kolot, 
ngomong kasar, intonasinya 
cenderung membentak 
 
Aku jarang mengeluarkan 
pendapat karena saya 
menganggap ide orang lain selalu 
lebih bagus dan aku kalkulasikan 
ide-ide orang lain dan saya 

 



 
 

merasa nyaman dengan ide 
orang lain dan saya merasa saya 
buka orang yang intelek dalam 
hal memunculkan ide 
 
willy ranking bontot tapi dia pinter 
ngomong dapet beasiswa juga 
dia juara lomba debat di jakarta 
baru kemarin itu loh, dias anake 
pinter gambar anime 
 

 

Keterangan : 

++++ : sangat kuat 

+++  : kuat 

++ : sedang 

+ : lemah 
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WAWANCARA pertama SUBYEK 1 (ET) 

(Tanggal 16 Oktober 2012) 

 

P : selamat pagi ET, bebarapa hal yang mau di tanyakan tentang penelitian 

kemampuan empati siswa dalam persahabatan di SMA Kolese Loyola, ET 

mewakili orang yang terpilih sebagai Ketua OSIS/DKKL aktif berorganisasi dan di 

percaya sebagai ketua OSIS, kamu asal SMP mana? 

S1 : dari SMP marganingsih muntilan 

P : ET punya hobi apa ? 

S1 : main gitar 

P ; dari dulu suka main gitar, sejak kapan suka main gitar ? 

S1 ; sejak kelas dua SMP 

P: terus sejak kelas dua SMP, terusss… kegiatan yang diikuti dulu di sekolah apa 

saja ? 

S1 : sebenarnya anak yang pasif, saya jarang berkegiatan 

P : terus……………  

S1: terus dalam pengertian apa ya pak????? 

P: maksudnya apa sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan 

S1 : aaaaaaaaaa..lebih banyak dolan dari pada kegiatane kaitannya dengan 

pengembangan diri di sekolah 

P : terus… di luar sekolah apakah pernah mengikuti kegiatan ? 

S1: diluar sekolah cukup aktif mengikuti kegiatan khususnya di gereja jadi lektor, 

terusss beberapa kali koor di lingkungan saya ikut. 

P : ohhhh berarti kegiatan digereja aktif ya…terus musiknya bagaimana ?? 

S1: musik ya main sama temen-temen 

P : ngeband ? 

S1 : ya ngeband bareng teman-teman. 
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P: ok terus bagaimana kamu memandang dirimu sendiri selama ini ? 

P: iya…seperti ini, saya itu pribadi yang mampu membawakan diri terhadap 

suasana, terusss bisa  dikatakan juga saya orangnya moderat dan apa yaaaa 

mampu menempatkan diri dan berfikir secara luas…eeehhhhh apa 

ya….hehehhehehe, ya namun dari kekurangan sendiri saya tuhhh cenderung 

mempunyai visi/.keinginan yang kuat dimana saya ituuuhhh menemukan 

berbagai kreatifitas kadang juga saya menjadi pribadi yang egois sering 

memaksakan keinginan (evaluatif-refleksif) 

P : teruss selama kamu berkembangn menjadi pribadi yang kamu ceritakan 

tadi…terussss apa siiih pandangan orang lain terhadap dirimu selama ini yang 

kamu rasakan ????? 

S1; orang lain menganggapkan aku tuhhhh celelekan tidak pernah serius dan 

eeeeehh disatu sisi orang lain memandangku sebagai orang yang selalu 

menyikapi perisatiwa dengan positif dan suasana batin yang selalu baik 

(evaluatif-refleksif) 

P: tentunya kamu termasuk orang yang selalu memandang positif dirimu sendiri. 

Selanjutnya apa siiih idealisme dalam hidupmu selama ini. 

S1; eeeee…… idealisme dalam hidupku adalah menjadi pribadi yang 

seimbang..teruss mampu mengolah batin hidup tidak hanya semata-mata kita 

asal-asalan dan berkegiatan tanpa makna begitu saja dan tentunya dinamika 

yang di lakukan terkait apa yang saya rasakan dengan mungkin relasi dengan 

orang lain maupun batin sendiri menjadi peka terhadap fluktuasi terhadap diri 

sendri dan orang lain (evaluatif refleksif) 

P: baik..,terkait dengan idealisme tadi tentunya tidak muncul begitu saja tentunya 

salah satu karena ada pengaruh di dalam keluarga, bagaimana pandanganmu 

terhadap sesosok ayahmu ? 

S1: eeeeee….sosok ayah saya itu cenderung orangnya diam dan disini justru dia 

itu..eeeee..gimana ya pak…..apa yang dia inginkan dan diucapkan kadang dia 

tidak mempunyai keberanian dan kemantapan hati untuk melakukan, namun 

ayahku orang e pengertian cukup tinggi …eeeeee…saya berpendapat kok mung 

omong tok , disini dia itu menjadi pribadi yang mampu meredam emosi dan 

kontrol terhadap perasaan (pengasuhan demokratis) 

P : kalau mamah bagaimana ??? 
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S1: mamah itu orangnya itu hehehehhe…cenderung cerewet, tapi satu hal yang 

saya suka orangnya itu penuh inspirasi dari mamah. Oleh karena itu kenapa 

saya menjadi pribadi seperti  sekarang ini awal mulanya dari mamama orang nya 

beriman, suka berefleksi, menata diri semaua yang di lakukannya baik teknis 

maupun spiritual. Dulu waktiu SD saya sudah diajari bermeditasi itu pak! Tapi 

justru saya melakukan ini baru-baru ini  

P: Dari pola asuh di rumah yang paling menarik bagi hidupmu sekarang ini apa ? 

S1: eeeeehhh pola asuh dari mamah terus membina dan memberi kebebasan 

tapi tetap ada kontrol dan keterbukaan dari saya untuk selalu bercerita, mamah 

selalu memacu saya untuk menggali diri sendiri bukan semata-mata mamah mau 

begini-begitu tapi ayooo di gali bersama dan saya sendiri menemukan apa yang 

ada di dalam diri saya 

P : dalam berbagai relasi dengan teman apakah mamah ada di dalamnya ?? 

S1; eeeee…mamah tidak begitu banyak dan ketika memilih teman saya di beri 

kebebasan 

P: dibalik kebebasan yang diberikan mamah yang penting apa yang di perhatikan 

? 

S1; yang penting prinsip yaitu punya pendirian tujuan hidup saya arahnya 

kemana jelas. Selama berteman mendukung tujuan hidup saya  ya silahkan 

kamu bergaul dengan siapa saja  

P: mendukung ini arahnya kemana ?? 

S1: ke arah dimana dinamika itu menguntungkan maupun tidak…justru disini 

mamah paling suka dengan dinamika seperti itu 

P : Kalau nda salah kamu anak tunggal yah 

S1 : betul pak ! 

P : eeehhh selain papah dan mamah siapa dalam keluarga besar berpengaruh 

juga dalam hidupmu ? 

S1 : ada pak..kakak perempuannya papah, dia itu wanita karier tidak 

berkeluarga…nahhh jadi dia perhatiannnya itu di tujukan kepada saya.karakter 

hidup yang penuh perjuangan dalam hal pencapaian karier dia menginginkan 

saya mempunyai minimal pribadi yang tanggah seperti dia, masalah nanti 

hasilnya seperti apa tergantung pada saya. 

P : Ap yang mengesankan dari tante ? 

S1: dia itu menginginkan saya menjadi orang yang tekun dan konsisten 
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P : wejanangan apa yang sering tante katakan terhadap sebuah pertemanan ? 

S1: kalau tante lebih menekankan pada akademik dan belajar saya pak. 

(wawancar berhenti karena subjek akan mengikuti ulangan harian) wawancara 

akan di lanjutkan hari jumat, 19 oktober 2012) 

 

WAWANCARA ke dua SUBYEK 1 (ET) 

(Tanggal 19 Oktober 2012) 

 

P: selamat pagi ET kita lanjut lagi wawancara ke dua, ditempat asal kegiatan 

yang sering di lakukan di sekitar rumah ? 

S1: nongkrong, sepedaan, sepak bola, game yaa….ngobrol2 sama temen 

P: kalau boleh tau biasanya obrolannya seputar apa ? 

S1: obrolannya pokoknya seputar urusan laki-laki pak…hehehhhehe…. 

P : Kembali pada pertanyaan awal, bagaimana gambaran sekitar rumah tempat 

tinggal ? 

S1: kalau rumahku kan dagang pak, kalau tetangga macam-macam ada juga 

yang kontraktor 

P: situasi apa yang kamu tangkap dari tetanggamu yang berbeda dengan 

keluargamu? 

S1: dari dinamika keluarga teman saya terlihat bahwa orang tuanya 

membebaskan anaknya.sedangkan keluargaku kurang berani mengambil 

keputusan mungkin karena pengaruh anak tunggal. 

P: kebiasaan harian yang sering kamu lakukan sampai saat ini ? 

S1: yang sering saya lakukan nongkrong, main gitar dan ada satu kegiatan tapi 

saya anggap kurang membangun yaitu bermain game/komputer ini 

menyebabkan kelelahan mental karena browsing terus. 

P apa yang bisa kamu gambarkan situasi sekolah SMP mu dulu ? 

S1: secara fisik sekolah saya tidak besar hanya menampung tiga ratusan siswa, 

secara fasilitas cukup bagus kalo di banding kan sekolah lain tapi tetap saja 

masih ada beberapa teman yang menyatakan masih kurang. Secara sumber 

daya dari guru sudah cukup baik dalam mengajar maupun mendampingi murid 

(PT). Ada satu guru yang menarik namanya Pak Budi guru agama, ia seorang 

yang menanamkan pradigma bagaimana kita harus berempati terhadap orang 

lain bahkan menanamkan bagaimana kita memperlakukan barang/tumbuhan, 
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hewan, manusia bagaimana kita menempatkan jika di poisisinya (PT).Hal ini 

menjadi kekuatan tersendiri bagi sekolah saya menanamkan prinsip “cerdas, 

merdeka, dewasa dan manusiawi”. Bapak satu ini betul-betul mewujudkan hal 

tersebut. 

P: bagaimana hal ini begitu teringat sekali dengan hal yang kamu sebutkan 

tentang empati apakah hal tersebut kamu temui dalam realita? 

S1: iya…kalo disekolah secara basis kurikulum pelajaran agama diajarkan tidak 

aja ceramah satu arah tapi ada diskusi berbagi pengalaman batin. Dalam realita 

kehidupan nyata hampir setiap hari dalam hal ini juga muncul sesuatu yang 

mendukung dan menghambat (PT)…saya landasi terlebih dahulu ya pak 

Salah satu tujuan hidup saya adalah menemukan dan membawa kebahagiaan 

bagi orang lain sehingga jika melakukan tindakan saya selalu berpikir apakah 

sikap saya pantas saya lakukan, apakah perkataan saya ini pantas saya ucapkan 

dan apakan keputusan ini pantas saya  ambil,  ini semua melandasi hubungan 

saya  dengan teman-teman (PT)). Namun jika hati ini sedang lelah situasinya 

panas hal ini menjadi tantangan tersendiri dan ini cukup sulit untuk menempatkan 

diri karena saat itu ego sedang tinggi.(DS) 

P:  apakah unsur ini tertanam di seluruh anak di sekolah tersebut. 

S1: sayangnya tidak semua. Namun masih optimis banyak dilakukan oleh teman-

teman..yang mungkin banyak hilang pada unsur “dewasa” 

P: pernah nda kamu mengamati sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai 

disekolahmu tersebut 

S1: ya tentunya ada pak…..terutama dalam hal merdeka yang diartikan sebagai 

kemerdekaan tanpa batas  

P: apakah nilai-nilai tersebut juga di hidupi atau di aplikasikan di luar sekolah ? 

S1: sayangnya tidak pak, lebih dihidupi di dalam sekolah misalnya dalam 

kegiatan rekoleksi, 

P: selanjutnya apa kebiasaan disekolahmu dulu yang sampai sekarang masih 

kamu hidupi ? 

S1: ya berempati itu pak, bagaimana saya mencoba menempatkan diri saya 

seperti orang tersebut (PT). 

P1: apa yang kamu rasakan ketika mencoba menempatkan diri kita seperti orang 

lain rasakan ? 
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S1: terkadang kita tidak bisa memahami seutuhnya apa yang dirasakan orang 

lain ketika berinteraksi atau bertindak sesuatu, terkadang menurut kita salah tapi 

orang tersebut merasa bahwa hal tersebut tidak salah..nah ketika saya 

menempatkan diri pada posisi orang itu beneran nda dia bilang nda papa saya 

kadang bertanya-tanya apakah beneran nda apa-apa secara sadar atau orang 

tersebut sebenarnya malas untuk menanggapi  saya. (PT) 

P: Apa yang kamu pikirkan ketika SMA Kolese Loyola menjadi pilihan studi mu ? 

S1: ortu mengharapkan saya masuk sekolah jesuit, suasana Loyola nyaman, 

jesuit sebagai suatu kaul yang sudah mantap  menjalankan dinamika pendidikan 

khususnya kedisiplinan 

P:ketika sudah dinyatakan masuk Loyola apa yang kamu rasakan ? 

S1: saya takjub pak..karena impresion waktu POPSILA (pekan orientasi dan 

pengenalan siswa baru), saya baru tahu membentuk karakter bisa melalui 

dinamika seperti POPSILA. Jadi caranya jesuit membentuk caracter building 

untuk murid-muridnya ternyata seperti ini. Dinamika POPSILA seperti ini saya 

rasa perlu dipertahankan melihat karakter anak jaman sekarang manja dan 

dengan kegiatan ini berguna untuk mempersipkan ketika masuk dunia nyata di 

luar, misal ada bentakan bisa diartikan sebagai penggemblengan mental 

sehingga menjadi kuat (DS) 

P: ketika kamu mulai berproses sebagai keluarga Loyola apa yang sudah kamu 

dapat ? 

S1: banyak baget pak, dari kepribadian dulu saya orang nya bebas dan 

seenaknya, namun semenjak disini saya belajar bagaimana bebas ini sebagai 

sebuah kebebasan sejati secara batin dimana batin kita merasa damai, perilaku 

kita terkendali, menghargai peraturan yang ada. Selain itu tentang kedisiplinan 

dimana secara verbal dan tindakan harus konsisten dan mampu mengontrol 

emosi serta perilaku. (EC) 

P: apakah nilai waktu SMP dulu tentang empati apakah dihidupi juga di loyola 

S1: iya pak..Cuma di loyola hanya pembahasannya yang berbeda diLoyola 

terkenal dengan 3 C; competence, consience, compassion. Empati disini 

mungkin lebih menekankan pada compassionnya pak 

P: bagaimana situasi compassion ini di tengah teman-teman di Loyola ? 

S1: disitu tantangannya, seiring dengan tingginya individualitas dan sekularitas 

(duniawi). Masing-asing angkatan saya berbeda. Saya merasa compassion 
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ditunjukan sebagai tanggung jawab pribadi maupun kelompok sosial. Contohnya 

dalam sebuah kegiatan bisa menjadi indikator bagaimana mereka mempunyai 

compassion atau kepedulian terhadap temannya dalam berkegiatan (F) 

kalau saya amati cukup banyak juga teman-teman tidak mau datang bahkan 

pulang sebelum waktunya selesai itu kadang sedih lihat teman yang 

menyiapkan?(DS) 

S1: yah kenyataanya begitu pak, memang susah mencari akar permasalahannya 

sendiri karena saya merasa setiap orang mempunyai latar belakangnya sendiri 

dengan masih besarnya rasa individualism (PT), selain itu pengaruh orang tua 

jaman sekarang menginginkan anaknya untuk memperoleh prestasi akademik 

yang bagus tanpa menyadari bahwa anaknya di loyola mempunyai tuntutan 

humaniora yang tinggi. Mungkin karena juga agar di terima di loyola waktu 

wawancar yang di ungkapkan sisi humaniora (TP)yaitu  consience dan 

compassionnya agar terlihat bahwa anak tersebut layak dan punya bibit untuk 

diolah di loyola namun selanjutnya pada kenyataannya mereka lebih mengejar 

nilai akademik oriented pak. 

P: Bagaimana situasi pertemanan yang ada di loyola ? 

S1: pertemanan disini saya artikan siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan 

karyawan. Saya merasa siswa dengan guru dan karyawan tidak berjalan 

seutuhnya karena kecenderungan beberapa anak saja yang mempunnyai 

kedekatan dengan guru atau karyawan kenapa hal ini terjadi karena guru dan 

karyawan tidak sama-sama berjuang bersama kita lewat POPSILA. Kalau 

dengan guru kedekatanya karena ada motif untuk mendapat sesuatu kemudahan 

dalam dinamika akademis pembelajarn di kelas (PT). Untuk sesama siswa dalam 

persahabatan didasarkan adanya kecocokan dan keberanian mental berani 

keluar zona nyaman. Anak yang mempunyai mental kuat akan berani memulai 

persahabatan baik itu dalam bentruk sapaan (EC) atau menanggapi sesuatu hal 

dan tidak meninggalkan pada sesuatu yang kurang mendukung. Tapi saya ko 

merasa bahwa persabatan yang ada di loyola terkesan bersyarat. 

P: maksudnya bersyarat, apakah misal kalau tutorial teman yang mau mengajari 

sudah menunggu tapi yang mau di ajari datangnya seenaknya ? 

S1:hehehhe…ya seperti itu kira-kira pak 

P : Situasi pertemanan dalam kegiatan pembelajaran 
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S1: kecenderungan satu kelas ada keinginan untuk bersama-sama 

menyelesaikan tugas yang di berikan guru. Namun ada memang orang-orang 

yang mempunyai ego tinggi ingin menonjol dan dominan pada nilai akademik.hal 

ini saya rasa tidak bisa dilahkan sepenuhnya karena itu hak mereka, namun yang 

menjadi salah jika hal tersebut mengganggu pola interaksi dengan teman-

temannya terkesan tidak mau berbagi.pokoknya kudu aku sing luweh apik 

P: apakah persaingan akademik menjadikan persahabatan menjadi berjalan 

kurang baik 

S1: iya pak..cukup besar pengaruhnya.latar belakang keluarga, sosial. Misal 

tuntutan ortu tentang pencapaian nilai akademik yang tinggu sering kita dengar 

setiap hari,  mau tidak mau anak terpacu untuk mendapat nilai tinggi akibatnya 

ada beberapa anak merasa tidak suka jika ada temannya mendapat nilai lebih 

tinggi 

P: apakah situasi ini menjadikan seseorang kurang peka terhadap apa yang 

dirasakan temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar ? 

S1: iya pak…kalau saya lihat kecenderungannya teman-teman yang memberikan 

tutorial bukan kelompok anak yang menonjol dalam akademik justu malah anak 

yang masuk golongan biasa dalam akademik, asal secara konsep sudah paham 

anak-anak yang secara akademik biasa justru lebih tanggap membantu atau 

berbagi 

P: apakah suku atau golongan juga mempengarui situasi tersebut ? 

S1: emmmmm…umumnya tidak kalaupun ada saya rasa karena tidak di sengaja, 

misal jawa dengan jawa , cina dengan cina hal ini menurut saya karena ada 

kesamaan budaya dari lingkungan mereka. 

P: bagaimana situasi ketika belajar di kelas misalnya dalam tempat duduk ? 

S1 : ya memang ada bebrapa anak yang mendapat julukan freak. Freak ini bisa 

diartikan memang orang tersebut betul-betul aneh dan anti sosial. Dalam hal 

kegiatan juga mereka-mereka ini tidak banyak di pilih karena kami-kami di OSIS 

tidak mau ambil resiko khusunya kegiatan yang tidak di dampingi guru, mereka 

bisa merusak suasana team dan kegiatan ini bisa terancam gagal. Kalaupun ada 

teman-teman yang dianggap freak tapi mereka mempunyai keinginan untuk bisa 

di terima teman-teman ya kami masukkan dalam kegiatan 

P: apa yang kamu rasakan ketika mencoba menempatkan diri sebagai orang 

yang dianggap freak di tengah teman-teman ? 
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S1: teman yang dianggap freak menurut saya mempunyai keinginan untuk show 

of artinya justru mereka dengan masuk kegiatan jusru menjadsi ajang yang 

bagus, namun orang tersebut orientasinya akademis ketika diajak kegiatan tidak 

mau mencoba 

P: apakah pernah mencoba di ajak kegiatan ? 

S1: hehehhe…belum pak disini kesalahannya kadang kita stereotip, spekulasi 

dalam memilih anak dalam berkegiatan 

P: apa yang di lakukan dalam keadaan santai di sekolah apakah menghabiskan 

dengan gadget atau berelasi langsung dengan teman ? 

S1: saya lebih senang berelasi dengan teman dan kalau teman bercerita 

keburukan guru atau teman saya lebih menampung saja, saya  cenderung 

membayangkan cerita tersebut dengan apa yang saya rasakan sendiri secara 

perilaku atau sikap. Namun banyak teman mudah terpengaruh dengan cerita 

tersebut, menurut saya kontrol pikiran itu penting karena kala pikiran terkontrol 

maka kontol  kita ada dalam genggaman tangan kita sendiri 

P: didalam kegiatan ekstrakurikuler bagaimana ? 

S1: jujur saya sering membolos dan teman-teman juga kadang mbolos atau 

datang terlambat, tapi lama-lama saya mereka diri ini di butakan oleh ego sesaat 

dan kadang saya juga merasa kasian dengan guru yang mengajar mungkin 

mereka sudah jauh datang dan menyiapkan materinya. Ekstrakurikuler 

dipandang sebelah mata dan dirasa mengganggu waktu kepentingan pribadi. 

P:apa yang kamu lakukan dengan teman-teman ketika setelah pulang sekolah 

S1: saya jarang pergi kemana-mana karena sibuk urus OSIS paling dengan 

teman kos. 

P: apa yang sering kamu lakukan bersama dengan teman-teman kos ? 

S1: banyak pak, selain ngobrol biasanya kalau ada yang punya masalalah kita 

bersama-sama mencoba mencari jalan keluar, misalnya kemarin saat teman 

saya punya masalah dengan pacarnya. saya cenderung mendengarkan dan 

memberi masukan dan mencoba memahami apa yang sedang di rasakannya. 

P: apakah dalam memahami teman kadang mengalami suatu kendala ? 

S1: iya pak khususnya teman satu kelas dalam hal berbicara pencarian dana, 

kadang diskusi dengan teman tidak mengenakkan jika masing-masing merasa 

pendapatnya paling benar, salama ini saya coba memahami dulu jalan pikirannya 

baru saya kasih saran. Sebagai anggota dan Ketua OSIS sentuhan compassion 
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betul-betul saya rasakan dimana kita membangun persahabatan yang erat, 

ketika ada konflik saya berusaha mendinginkan suasana terlebih dahulu, ada 

beberapa teman yang baik dengan menyikapi dan melihat masalahnya terlebiih 

dahulu, namun ada yang menyalahkan terlebih dahulu. Untuk mengatasi hal 

tersebut biasanya teman-teman yang secara emosi tinggi saya sarankan untuk 

diam terlebih dahulu sampai saya mencoba menelaah masalah lebih lanjut. 

 

WAWANCARA ke ketiga SUBYEK 1 (ET) 

(Tanggal 6 Desember 2012) 

Kesepakatan wawancara pukul 11.30 setelah ujian semester 1, namun 

subjek meminta untuk di undur sore hari dikarenakan ada latihan debat 

untuk pelajaran bahasa indonesia, setelah di tunggu subjek meminta 

diundur tanggal 7 setelah tes semester. 

 

P : baik kita akan lanjut wawancara, tapi sebelumnya bagaimana tes 

semesterannya bisa ngerjain nda ?  

S1: ya lumayan pak. 

P : apa tanggapanmu terhadap pembelajaran bapak/ibu guru yang di anggap 

membosankan atau sebaliknya!? 

S1: kalau saya melihatnya itu lebih cenderung eeeeemmm…bagaimana kita 

menghargai sebagai guru pak ! 

P : maksudnya ? 

S1 : emmmmm…kalau pembelajaran eemmm…sudah insting kita kalau 

pembelajaran itu membosankan kita jadi ga tertaik ga mau mendengarkan, tapi 

disini yang saya tangkap bahwa seberapapun membosankannya guru itu kita 

tetap butuh materinya atau ilmunya..jadi disini bukan semata-mata bagaimana 

kita menuntut dia sesuai dengan keinginan kita, bagimana kita juga menghargai 

dia dengan menyesuikan diri dengan lebih berusaha maka kita making effort pak. 

P : kalau ada guru dikatakan membosankan, bagimana kamu menempatkan diri 

jika jadi guru tersebut? 

S1 : emmmm..kalau dari sisi ini kadang ada perasaan ko jadi guru kayake 

mesakke ga ada yang ngajeni, nggatekke, tapi terkadang cenderung kita kadang 

lebih mudah berempati dengan satu kedudukan atau sebaya dengan kita, karena 

merasa sama-sama teman, sama-sama bosan hal ini lebih ada solidaritas 
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P : apakah berpikir menempatkan diri kita seperti teman kita apakah lebih enak ? 

S1 :kalau dikatakan enak iya pak  

P : kalau guru apakah terlalu tua ? 

S1 :eemmm… perbedaan usia yang jauh terkadang pola pikir ya pak..dan butuh 

apa ya ? kalau saya lebih menyempatkan untuk me recall dengan examen 

(lembar refleksi yang wajib disisi siswa loyola setelah satu hari mengikuti 

pelajaran atau proses di loyola). 

P : apa yang di dapat dari examen ? 

S1 : banayak banget pak (sambil tertawa ringan ), salah satunya dalam hal 

hubungan dengan orang lain jadi lebih peka compassioned begitu pak istilahnya, 

lalu dengan diri sendiri semakin mengenal diri sendiri tentunya, bagimana 

keadaan kita sedang sedih atau sebaliknya bisa membuat dasar bertindak 

P : kamu kan ketua osis dialog menjadi hal rutin yang kamu lakukan, jika di 

dalam dialog ada teman yang suka memotong pembicaraan menurut kamu 

seperti apa ? 

S1 : secara tata cara atau etika itu ga baik, namun sejauh ini saya tidak masalah 

tergantung urgensinya dia memotong karena apa sambil membandingkan 

dengan kepentingan kita, kalau kita asal senda gurau aja bukan sesuatu yang 

harus di pikirkan. 

P : kalau seandainya dialognya lagi membicarakan yang krusial !? 

S1: yaaa…mangkel pak eemmmm…mankel disini saya biasaya saya mbilangin 

‘heh..aku gek ngomong sik..sik ‘ tapi dengan bahasa yang tidak menunjukan 

emosi dan tetap tenang. 

P : Kalau dalam dialog atau diskusi terjadi beda pendapat dan tarik ulur apa 

tanggapanmu ? 

S1 : eemmmm….ini sering terjadi kalau rapat pak! terutama acara-acara besar 

kepanitian lengkap, ketika terjadi perbedaan disinilah kualitas penanggungjawab 

atau moderator itu diuji, bagaimana seperti pengalaman POPSILA, sebagai 

pemimpin yang baik kita mengumpulkan semua pendapat itu setelah itu diolah, 

misal; dari si A tekhnisnya bagus tapi hal lain kurang sesuai, dari si B ada yang 

menonjol tapi tekhnisnya kurang bagus, ya itu tadi pak menemukan kita 

perannya memegang kunci. intinya harus mendengarkan orang terlebih dahulu 

orang berbicara, sikap kita menghormati orang lain kita bisa tau secara utuh 

sebenernya orang tersebut ingin apa, dan kita menyikapinya dengan rasional 
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P : terus selanjutnya bagaimana pandanganmu dengan padatnya kegiatan 

dengan tuntutan akademik ? 

S1 : kalau itu saya lebih berpikir bahwa setiap orang mempunyai passion nya 

masing-masing, yang terjadi sekarang ini banyak dari kita mengabaikan eemmm 

sisi akademis, ya menurutku diri kita harus sadar diri saya ini siapa?, pelajar itu 

kewajibannya apa ?, kegiatan ini mendukung atau tidak ? jadi melakukan 

sesuatu selama membangun dan meninggalkan jika merugikan. Di Loyola saya 

memandang pencapaian nilai akademik bukan sebuah persaingan jadi kalau 

saya memandang nilai sebagai suatu tujuan.misal ; si A nilainya bagus saya 

memandangnya bukan sebagi saingan ini pasti memonculkan egoisme, kalau 

pemikiran bagaimana caranya saya mengalahkan si A ini bukan pemikiran 

konstruktif bukannya kita berusaha malah muncul pemikiran menjatuhkan si A, 

kalau sebagai tujuan si A bagus aku ingin menjadi si A maka cara pikir saya 

usahanya si A apa sih nah ini yang saya tiru pak..heheheh… 

P : Bagimana pandanganmu terhadap orang tua yang suka melarang sesuatu ke 

anaknya ? 

S1 : hehehehhe…itu sebener e wujud dari kasih sayang mereka ya pak, 

orangtua yang jarang ketemu anaknya misalnya pulang sore mereka itu semua 

orangtua sayang pada anaknya, mereka kadang bingung gimana cara 

menyampaikan kasih sayang ke anaknya, terkadang yang bisa dilakukan dengan 

nasihat-nasihat nah ini..kadang tidak diterima oleh si anak karena mungkin 

orangtua juga tidak sepenuhnya terlibat tau persis apa yang dilakukan si anak. 

Misal Loyola night kalau dijalankan dengan baik bagus banget pak tapi orang tua 

kalau bisa melihat langsung mereka bisa mengerti apa yang dilakukan anaknya 

tanpa berprasangka yang nda-nda. 

P : berarti orangtua melarang ke anaknya berarti positif ya ? 

S1: hehehe..ya saya rasa positif pak. 

P : Ketika kamu membaca  cerita santo ignatius apa yang bisa kamu bayangkan 

? 

S1 : jadi..ignatius menjadi sebuah tokoh ideal bagi saya, mempengaruhi 

pencitraan pada sebuah idealisme, disini saya memandang ignatius dulu seorang 

yang sekuler, duniawi, ketika tertembak kakinya seolah seperti terbuka jalannya 

.Disini kalau saya sudah membaca cerita ini kemudian melihat diri saya sendiri 

apakah saya perlu ketembak dulu agar jadi orang baik ? koyo film freedom 
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writers, miracle worker selalu py semangat untuk selalu menoong orang lain 

ditengah keterbatasan . ini menjadi inspirasi, tertembak itu bagi saya menjadi 

sebuah peristiwa yang sangat pahit kita seolah-olah kita gagal mengalami 

sesuatu keadaan yang tidak diinginkan. Ignatius sebenernya mengidam-idamkan 

kehidupan yang sempurna, ketembak dan cacat menjadi sebuah mimpi buruk 

sangat tidak diharapkan terjadi dalam hidupnya. 

P : terus ketika membaca cerita itu apa lagi yang bisa dibayangkan ? 

S1: kita sebagai loyola mempunyai santo pelindung dengan semangat 

ignatiannya, besar sekali harapannya bahwa aku mempunyai jiwa yang sama, 

pelindung ini secara luas bisa diartikan melindungi diri dari sikap-sikap 

eeemmmmm..dengan jaman sekarang ini dengan kapsitas pemikiran lebih maju 

kita tetap mendasari dengan semangat-semangat magis, competence, 

consience, compassion. 

P : hidup santo ignatius kalau di terapkan dalam kehidupanmu alurnya jadi 

seperti apa ya ? 

S1: saya membayangkan ignatius masuk loyola akan mengangan-angankan 

sesuatu yang nampak tinggi, misalkan diloyola aku harus mengejar akademik 

jadi juara paralel agar terlihat superior namun pada suatu ketika anak ini menjadi 

anti sosial atau terlalu egois.dan akhirnya tersadar abahwa apa yang saya 

lakukan atau cara berpikir saya salah. Untuk mencapai prestasi bukan semata-

mata apa yang dapatkan milik saya sendiri, ilmu dibagiakan tidak akan habis 

tidak seperti makanan tapi ilmu dibagikan kita semakin kaya dan membagikan ke 

teman-teman dan teman-teman mengatakan ‘ko bisa’ nah kata-kata ini 

membangun kita menjadi semakin mendalami, pabila target kita tidak tercapai itu 

kan hanya standart akdemis, namun disini jika tidak tercapai sudah menjadi 

sebuah usaha. 

P: ketika kamu melihat nilai-nilai temanmu terpuruk apa tanggapanmu ? 

S1: ini bukan hal mudah…eeemmm keterpurukan nilai mungkin bisa dikarenakan 

tidak sesuai materi dengan yang diujikan atau dia salah memilih langkah. Nilai 

ketika terpuruk menjadikan nyawa kita terancam di loyola terancam tidak naik 

atau dikeluarkan..eeemmm jeda terdiam) tinggal bagaimana kita bisa bangun 

lagi, terpuruk akan menjadikan dua kemungkinan yang pertama orang akan 

mencontek dengan cara-cara yang tidak halal atau malah orang itu lari 

darikenyataan dengan merokok atau pergaulan yang tidak benar. Andaikata 
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sudah belajar tapi nilainya tetap jelak berarti apa yang salah !, tapi kalau kita 

belum belajar ya sudah pantas dapet jelek jadi persiapan itu penting. 

P : selanjutnya bagimana dengan anak-anak yang nilainya baik ? 

S1 : eemmmm…berada diposisi atas ….eeemmm itu terkadang bukan hal yang 

mudah pak, kecenderungan kita memperoleh nilai yang bagus kita cenderung 

sombong karena orang lain tidak mencapai apa yang kita capai, disisi yang lain 

kita berada pada top score seolah olah kita lekat tidak mau besok nilai kita 

dibawah nilai yang sekarang dapat dan ini menjadikan diri kita menjadi tegang 

terus mengikuti pelajaran.  

P : selanjutnya apa yang bisa di bayangkan ketika menyanyikan lagu mars 

kolese loyola ? 

S1 : suatu kebanggaan..eeee…tapi disini terkadang saya prihatin terjadi juga 

pada diri saya, bahwa kita itu bangga karena kita nyanyi kompak keras dan dapat 

menggetarkan dan dilihat bawa anak loyola ini kompak dan hormat solid dengan 

sekolahnya. Namun kalau dilihat dari kata-katanya sendiri mungkin lepas dari diri 

kita ! 

P : kata-kata seperti apa ? 

S1 : yang pertama cinta ilmu, seni dan budaya disini menggambarkan 

keseimabangan hidup yang tertata, namun disini ilmu seolah-olah menjadi 

sangat utama dan pertama, lalu ada lagi jiwa yang jujur ini juga lepas juga.pikiran 

dan kehendak hati dilatih secara teratur ini juga lepas lagi dan terkadang disini ga 

sejalan apa yang kita pikirkan secara rasional tidak sejalan dengan kehendak 

hati, misal ; ada tuntutan kegitan tapi besok ada ulangan eeemmm tentunya 

dalam pemikiran kita ada dua hal kita fokus total dalam kegiatan atau total dalam 

belajar namun sebagai bagian loyola hal ini tidak bisa lepas begitu saja andaikata 

kita berkegiatan berarti melatih diri kita tidak bertanggung jawab terhadap 

komunitas. 

P : apa yang bisa kamu bayangkan dan tanggapi mengenai julukan freak muncul 

untuk label beberapa anak di loyola ? 

S1 : orang yang freak itu orang yang tidak diterima di masyarakat, dalam nilai 

yang dia yakini kadang tidak sesuai dengan nilai yang ada di lingkungan, pola 

pikir dia beda dengan orang kebanyakan, ini sebenernya masalah perbedaan 

nilai aja pak ! 

P : Apakah karakter seseorang harus sesui dengan nilai, orang kan boleh beda ? 
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S1 : ada kata dalailama saya tertarik pak begini..kita itu terlahir untuk menghargai 

tapi kalau tidak bisa jangan sakiti mereka. Itu sangat keras kita 

kadangmengambil sudut ekstrim dan terlalu lekat sehingga yang ada tidak 

muncul cinta tapi kenafsuan. Namun disisi lain kita tidak suka maka kita begitu 

membenci dan menolak.kalau pola pikir kita seperti itu saya kadang bertanya 

dalam hati ‘apa ya kalau kita keras seperti itu mereka berubah, apa mereka 

mengganggu kita ?, apa salah mereka?, wahhh…ini dosa pak hahahhaha…Tapi 

freak di loyola terkadang juga menjadi bahasa pergaulan sesuatu yang nampak 

akrab menjadi suatu gurauan tapi julukan freak kita ditujukan untuk cap orang ini 

yang justru melukai perasaan. 

P: sebaiknya apa yang di lakukan untuk anak-anak freak ini ? 

S1 : saya tetap akrab dengan mereka..eeee..saya memandang ini bukan sesuatu 

yang harus di tolak ini sebagai sesuatu yang unik, saya terkadang saya ajak 

omong misal ‘piye ulanganmu ‘ mungkin mereka menjawab sambil menjauh, ya 

terkadang kita mengalami penolakan dari mereka, bagi orang yang mengalami 

penolakan dari mereka biasanya akan langsung menjauh atau terjadi penolakan 

balik. 

P : Apa tangapanmu dengan tutorial belajar ? 

S1 : tutor menurut saya esesinya itu balajar namun sekarang terjadi pergeseran 

tidak belajar tapi bermain bersama sambil bawa buku atau alat belajar, maka 

sekolah selanjutnya menutup ruang kelas karena anak tidak serius hal ini 

menjadi efek berantai. Anak-anak melakukan seperti ini selanjutnya sekolah 

menyikapi dengan menutup ruang kelas karena tidak serius. Dengan runang 

kelas ditutup anak-anak punya alasan ‘mau belajar ngapain ruang kelas aja 

ditutup’ tidak serius dalam tutor. Sekolah sebelum membuka ruang kelas 

sebaiknya bisa mereflesikan apakah sudah berhasil mendidik sense of belonging 

anak-anak setidaknya mereka bisa berpikir ‘saya sudah merelakan waktu 

senggangku untuk tutor’ bukan justru malah akau dapat memanfaatkan waktu 

senggangku dengan tidak mendapat apa-apa hanya lelah fisik dan kesenangan 

sesaat aja 

P : totor belajar jadinya harus seperti apa ? 

S1 : idealnya itu sekelompok orang mungkin tidak banyak dan dibentuk kelompok 

belajar dan terjadi hubungan personal, teman yang bisa hendaknya mengerti 

kesulitan teman yang lain dan sebaliknya teman yang belum bisa sebaiknya mau 
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menghargai teman yang ingin mengajari selanjutnya ada keseriusan. Misal saya 

dapet nilai bagus dan mentutori teman dan kebetulan teman yang di tutor tidak 

serius selanjutnya saya berpikir dan merasa jangan-jangan saya mentutori 

caranya salah atau mungkin memang anaknya tidak serius dan muncul konflek 

dalam batin saya 

P : Apa yang bisa di bayagkan dan ditanggapi sehubungan dengan 

pengalamanmu ekskursi sosial di panti asuhan ? 

S1 : bagus itu pak..(sambil senyum gembira) hidup kita jadi semakin kaya 

dengan adanya kegiatan ini, selama ini hidup kita selalu memandang ke atas 

terus bergaul dengan lingkungan rutinitas terus. Saya ketika ekskursi sosial 

melihat banyak keadaan orang-orang di bawah kita, tidak merasakan kasih 

sayang orang tua, dan saya merasa kenakalan di tempat panti yang saya tempati 

dari tutur kata sudah kasar sekali pak padahal anaknya masih kecil-kecil, dari 

kelakuan juga kasar mereka sudah kurang kasih sayang dari urang tua dan 

disanapun kurang di dampingi/diasuh yang punya, kedatangan kita disini bukan 

semata-mata menjadi pengasuh mereka menggantikan popok untuk menemani 

mereka bermain tapi kita membuka jendela mereka bahwa di luar itu ternyata 

ada orang dengan kasih dan kesabaran merewat. Sehari-hari mereka dengan 

lingkungan seperti itu mereka merasa ko ada ya orang dari luar rela berbagi, dan 

kita pun terbuka bahwa hidup kita selama ini terlampau enak dan manja.  (41.38) 

P: menurutmu pengasuhan anak-anak di panti asuhan seperti apa ? 

S1 : pengasuhan tidak sebatas memberi makan dan tempat tinggal tapi memberi 

fasilitas pendididkan formal, peran anak adalah menimitasi, melihat  orang tua 

seperti apa penegn seperti mama/papa, namun ketika itu tidak ada dan 

pengasuh disini hanya memberi tempat anak-anak di panti mencoba menjadi diri 

mereka sendiri benar-benar menjadi dirimereka untuk menemukan hal-hal yang 

mereka lihat misal anak melihat temannya anak maka dia ikut nakal dan 

lingkungan luar yang kurang mendukung dan kebetulan depan pati ada bengkel 

las lingkungannya sikap tutur kata juga mempengaruhi kebetulan rumahnya kecil 

pak dan untuk 30 anak balita dan tidak punya halaman nah ketika ada orang 

misuh mereka kan mengikuti karena lingkungan panti berhimpitan dengan 

lingkungan luar. 

P : kalau kegiatan live in bagaimana ? 



18 

 

S1 : live-in itu empati pak ! eeeee..belajar untuk hidup di desa, desa itu kan 

mempunyai tatanan hidup yang lebih besar sebagai paguyuban itu kita belajar, 

live in kalau saya sikapi seperti sekolah belajar untuk hidup, mengamati 

bagimana mereka bersikap, dan ini kita terapkan bagaimana kita memperlakukan 

teman-teman, keluarga. Saya tersadar ketika tinggal di dalam keluarga asuhku di 

live in..oh selama ini tidak menghargai orang tua saya, kita cenderung enaknya 

sendiri begitu pak ! 

P : pasar murah bagimana ? 

S1: artinya kegiatan ini kurang berjalan maksimal, hanya panitia inti aja yang 

terlibat, walau sebenernya ada himbauan anak-anak bukan panitia di harap hadir 

ya kenyataannya dengan keegoisan mereka ya tidak mau hadir, dan menurutku 

yang paling seneng kita harusnya fokus dengan apa yang kita kerjakan selama 

ini anak loyola seperti mesin hanya melakukan tekhnis tapi kurang menyadari 

sebenarnya makna yang kita dapatkan itu apa, misal membungkus paket, 

menimbang, nganter, jemput dll.Pasar murah kemarin saya justru banyak 

nganggur hanya melihat orang-orang merasa senang dapet sembako murah, 

fokus kita sebaiknya pada orang yang kita hadapi jadi kurang kena menurut 

saya, dan memang tidak ada aturan yang baku mengatur sikap kita harus 

bagaimana hanya ya jaga sikap dan tunjukna bahwa kamu anak loyola. anak 

loyola ketika menolong di depan orangnya kelihatan tulus tapi di belakang 

mengeluh, misal membantu membawakan beras ke depan nanti setelah itu 

ngomel-ngomel ya berat lah dan sebagainya. 

P : Bagaimana menurutmu dengan keadaan guru susah payah memberi materi 

atau siswa terseok-seok mengikuti pemnbelajaran dikelas ? 

S1 : eeeee…guru enak (sambil menunjuk nama satu guru B indo) menurut saya 

orang itu luwes, pengertian dan anak-anak seneng dan mengerti dia, dan ini 

berbeda dengan guru (menunjuk salah satu ilmu sosial) dia itu orangnya kaku, 

saklek nah disini anak enggan untuk memulai duluan, guru pertama tadi guru 

mengerti terlebih dahulu keinginan anak, ditambah lagi belum lagi ada anak-anak 

tipe cuek ya ud bisa di tinggal tidur. Guru dengan pertama tadi menerapkan cura 

personalis memperhatikan satu-satu secara personal nah disini sisma merasa 

aku di hargai dan ada timbal balik.Guru ke dua seandainya kita memperhatikan 

mungkin guru tersebut saya yakin juga respek sama kita..wah anaknya rajin-rajin. 

Namaun keegoisan kita hanya mau di mengerti muncul dan kebetulan ketemu 
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dengan guru seperti yang ke dua bisa bablas semua dan berpikiran kenapa ra di 

ganti guru sing nom wae. Perlu di sadhari bahwa menjadi guru juga tidak mudah. 

P ; terus bagaimana dengan teman-teman yang terseok-seok ? 

S1 : yang saya rasakan yaa… terkadang muncul dua sisi kadang mesak e tapi 

satu sisi orangnya susah di sisi lain muncul juga hehhehe…’yo rasak no wae ra 

tau sinau’ tapi di sisni yang perlu diolah adalah memahami dia bahwa 

aaaaa…dia mungkin sudah kasep sikap sudah tidak menunjukan usaha atau 

keinginan untuk berubah. Satu hal yang sulit dari diri kita adalah keluar dari 

keterpurukan itu hal yang sulit butuh dukungan moril dari teman-temannya, 

mungkin kita tidak bisa secar ilmu tapi munkin kehadiran kita bisa menunjukan 

jalan misal ‘coba kamu cari buku ini, coba referensi ini, coba mbok kerjake’ 

sambil kita belajar bersama dan itu sebenernya sudah cukup bagi dia. Dia itu 

ibaratnya motor butuh di starter dulu sebelum jalan nah kita sebagai orang yang 

menyalakan itu, ketika sudah jalan dan kita punya kepentingan dan tidak bisa 

menemani orang itu ya di pantau via sms/bbm ‘gmn kamu udah nyari, materinya 

ini loh’ dengan memberikan perhatian ‘ coba buka ini, power point sudah dikirim’ 

dia itu merasa senang wah orang ini baik sama saya (sambil senyum) 

P : selanjutnya kalau ada teman tertimpa musibah,kemalangan, perceraian dsb 

apa yang kamu lakukan atau pikirkan selama ini ? 

S1 : kalau saya menempatkan diri jadi orang yang tertimpa musibah, tentunya 

sedih namun biasanya orang yang bersangkutan akan merasa tabu untuk 

menceritakan yang tau biasanya sahabat dekatnya karena merasa malu kalau 

harus mengumbar hal tersebut begitu pak..dia nenutupi dan seakan tidak butuh 

bantuan. Untuk teman yang keluarganya ada yang meninggal..biasanya ada 

edaran kotak, menurutku anak seumuran kita kadang nda tau harus berbuat 

seperti apa ? namun ketika mengumpulkan uang saya memandang uang bukan 

satu-satunya untuk meringankan beban mereka dianding dengan harga sebuah 

kehilangan, namun disini uang tersebut dilihat sebagai bentuk belasungkawa 

solidaritas teman-teman loyola, kalau saya jadi orang yang tertimpa duka 

melihatnya lebih pada wujud kepedulian. 

P : bagaimana dengan kelompok gamers, borju, nailai oriented  yang terjadi di 

loyola ? 

S1: mereka bisa berkelompok dalam bentuk gamers pola pikir mereka ya pola 

pikir gamers topik pembicaraan mereka seputar game, untuk akademik oriented 
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ya lebih pada akademis, borju sama seperti mereka, nah terbentuknya kelompok 

ini kan ada kesamaan interest. Dan ini tidak bisa di hindari. Disini yang patut 

dimiliki sebagai jiwa kolese bukan kita tidak boleh berkumpul dengan orang 

seperti ini tapi kita bisa menghargai perbedaan teman-teman, kita juga mau 

menerima, mengerti teman-teman yang lain ikhlas dan mau berhubungan 

dengan mereka 

P : terus dengan kelompok-kelompok ini seharusnya seperti apa ? 

S1 : menyadarkan mereka akan tujuan bersama itu penting pak yaitu 

compassion! Mengingatkan nya jangan menggunakan verbal tapi dengan cara 

berbaur dengan mereka dan pelan-pelan mengajak mereka berbaur dengan 

yang lain 

P : bagaimana dengan perayaan ultah yang gelamor ? 

S1 : kecenderungan itu untuk prestis keluarga eeeee…tidak semata-mata anak 

yang meminta, ‘iki loh sing wingi sweet e neng gumaya ‘ ‘eh anakku kemarin tak 

pestake neng kene’, apalagi dengan mayoritas anak loyola dari golongan 

ekonomi menengah ka atas menjadi pembicaraan yang wajar. Namun ketika 

menyadari juga tidak semuanya menegah ke atas ada yang golongan bawah. 

P : bagaimana dengan tuntutan akademik yang tinggi di loyola dan katanya 

nilainya sulit untuk menembut PTN ? 

S1 : itu malah bagus loh pak..ini menjadi cambuk saya harus berusaha dan nanti 

pada akhirnya udah di terima baru terasa kemudahan – kemudahan yang dialami 

di Perguruan tinggi berkat proses yang tidak gampang, dan loyola memberi bekal 

yang banyak dan menjadi sesuatu yang luar biasa (01.04 38) 

 P : Apa yang kira –kira di lakukan dengan tuntutan kelompok sosial ? 

S1 : saya sebenernya punya kelompok sosial sendiri yang benar-benar in (sambil 

menyebut dua temannya yang kebetulan satu kelas) kami cenderung kemana-

mana bertiga namun bukan berarti kami menutup diri tapi kami berbaur dan 

membangun saling menemani dan penuh perhatian 

P : ada nda kelompok sosial yang sulit di tembus ? 

S1 : mungkin karena perbedaan pola pikir seolah-olah jadi benteng, misal masuk 

kelompok borju sudah ada perbedaan nilai, cara pandang dan berpikir tentu kita 

juga kadang ikut membentengi diri sendiri jadi nda gatuk gitu pak..kalau mau 

menembus ya di butuhkan toleransi atau pengertian dari masing-masing kita. 
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P; (menyodorkan kasus) kasus : Ada seorang teman sedang kerepotan menata 

peralatan untuk kegiatan sekolah, teman tersebut pernah berselisih denganmu, 

saat itu hanya ada kamu di tempat tersebut.padahal acara pertandingan antar 

SMP (LOSSAC) akan segera di laksanakan. Temanmu kelihatan sangat 

kerepotan karena harus menanggung sendiri job pekerjaan (menyambung kabel 

putus dan menata podium pembicara). Ada beberapa anak lalu lalang di 

depannya tapi mereka cuek atau mungkin mereka sudah punya job pekerjaan 

sendiri.Saat bersamaan kamu ditelp oleh orang tuamu ditunggu segera untuk 

pulang kerumah. Menurutmu kamu harus bagaimana ??  

S1 : eeeeee…yang saya lakukan akat telp eeeee disini tetap orang tua jadi 

prioritas, dan  bagi saya orangtua utama, namun secara saya ada keinginan 

untuk membantu, saya pernah mempunyai orang yang pernah berselisih dengan 

saya sampai sekarang saya mencoba untuk  tetap baik selama konflik sudah 

selesai saya mencoba untuk tidak mengungkit-ungkit tidak menjauhi mencoba 

untuk memulihkan hubungan baik disini saya akan bilang ke orang tua kalau 

membantu teman sebentar, selanjutnya saya menanyakan ke anak yang sedang 

kerepotan ‘banyak nda kerjaanne tapi bentar lagi aku mau pulang’ yang menjadi 

kesulitan adalah bagaimana kita peka melihat keadaan seperti itu !, ketika kita 

sudah benar-benar melihat pasti muncul keinginan untuk membantu dan 

sebenernya yang patut di asah bagaimana kita melihat kesulitan orang lain, 

mungkin orang yang repot tadi tidak menunjukkan raut wajah kesulitan. Kalau 

saya  kebetulan agak licik dalam beberapa hal (sambil ketawa ringan ) jadi tadi 

dikatakan ada orang-orang lalu lalang saya akan bantu sambil mengajak orang 

yang lalu lalang itu dan kalau kelihatannya udah mulai in aku pamitan ke mereka 

kalau di suruh pulang ada urusan rumah penting.saya sempet terlibat, 

membawakan bantuan 

P : kalau seandainya orangtuamu marah ?! 

S1 : hehehhehe…ya di dengarkan saja, ya mungkin aku bilang bahwa tadi 

mengerjakan kerjaan persiapan LOSAC yang kacau harus dibantu kalau nda 

nanti kasian seksi yang bersangkutan dan seksi lain kena imbasnya..’aku kan 

juga anak loyola mah’ 
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WAWANCARA SUBJEK 2 

(tanggal 17 oktober 2012) 

 

P: apa yang menarik dari kegiatan yang kamu ikuti di loyola PAL dan ELVI di 

loyola , kenapa engga yang lain? 

S2: kalo diELVI bisa nyalurin hoby nyanyi, suka aja nyanyi  bareng-bareng dalam 

grup dan dapat lagu-lagu baru dan kalo di pal itu ya sebenarnya sih awalnya 

Cuma pengen kan grup dari loyola ,sibuk banget, kegereja pun belum tentu,kalo 

di PAL siapa tau biasa ngelayanin disini,kalo ga kan bisa ngelayanin di gereja,klo 

di sma kan ada kapel dan bisa melayani ya sudah melayani disini,Cuma laki-laki 

saja kalo di kathedral kalo disini kan ada perempuan,ya sudah itu aja 

P: ya itu pelayanan cuma untuk sekali saja ya? 

S2: ya tidak 

P: tidak apa,namanya juga melayani,kata melayani kan mengandung sesuatu 

yang plus sesuatu yang mendorong 

S2: ada faktor lainnya juga sih waktu itu 

P: apa? 

S2: Ada orang juga si didalamnya 

P: siapa, laki psti ya? 

S2: tertarik gitu maksudnya? Ya sebenernyajuga pengen melayani gitu 

P: pokoknya intinya melayani gitu ya 

S2: waku itu sempet bingung mau ikut ga mau ikut ga tapi yang juga karena 

faktor 

P: luar biasa,loyola terkenal dengan kerohaniannya dan orang,secara tidak 

langung terolah didalamnya,merasakn ga sih 
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S2: ya lumayan sih 

P: misalnya 

S2: eksmenny rajin, ya lumayan 

P: apa yag didapat dari examen 

S2: kadang kalo mau melakukan sesuatu kayak pikir-pikir dulu jadi lebih mikir,jadi 

kalo mau ngapain tak pikir dulu,kira-kira ini efeknya apa apa apa,pokoknya kalo 

sudah melakukan sesuatu aku benar atau engga ya seperti itu 

P: ok,ketika di examen saya jadi lebih tahu diri saya,begitu 

S2: ya begitu, 

P: ini berhubungan ya masig dengan dirimu, tapi berbeda dengan examen, apa 

sih pandangan mu terhadap dirimu sendiri an apa tentang dirimu sendiri 

S2: aku?,maksudnya 

P: ya kamu melihat dirimu sendiri seperti apa 

S2: jelas da kekurangan dan kelebihan ya 

P: ok,ceritakan 

S2: aduh apa ya, aku kenapa ya 

P: kamu memandangan dirimu sebagai seorang apa 

S2: sebagai orang yang belum sempurna 

P: terus apa lagi, kamu memandang dirimu apa lagi, plus minusnya 

S2: bisa macam-macam, ya maksudnya sedikit macam-macam,ga ada yang 

dimasteri maksudnya ga ada satu bidang khusus yang aku masteri 

P: secara psikologis kamu memandang dirimu 

S2: kekanak-kanakan 

P: oke kekanak-kanakkan,why dengan kekanak-kanakkan? 

S2: karena kenapa ya,,,dari dulu aku selalu pengen punya kakak,jdi selalu butuh 

perhatian kadang-kadang pengan dapat perhatian makanya terkadang suka 

kekanak-kanakan, 

P: selain kekanak-kanakan,apa yang kamu pandang dari dirimu lagi? 

S2: cuek 

P: kenapa , cuek 

S2: kalo ,ya sebenernya si kata orang rumah aku kayak ga perduli sama yang 

lain,kayak sibuk dengan diri sendri, kadang-kadang dimarahi “kamu kok ga 

perhatian to” 

P: terus apa lagi 
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S2: ga mau kalah ,sama adik ku 

P: ga mau kalahnya gimana 

S2: ya pokoknya klo ada saingan tu mikirnya dia bisa kenapa aku ga bisa 

Pengen bisa kayak gitu atau lebih kayak gitu,kadang-kadang ga mau ngalah 

P: ok,ada lagi 

S2: baik, 

P: kenapa baik? 

S2: diminta tolongi,padahal  kalo sama cowok  masih bisa nolak tapi kalo sma 

cewek ga bisa 

P: sama cewek kok ga bisa 

S2: g tau,mungkin 

P: rasanya apa 

S2: yang mungkin krn aku dekat sama dia,kadang2 klo temenku belum dijemput 

ya aku nungguin, 

P: itu dari dulu begitu,ga tegaan gitu ya 

S2: iya,sedikit 

P: Apa sih yang membuat kamu muncul perasaan spt itu,apakah kamu bisa 

merasakan seperti apa yang org lain rasakan 

S2: ga tau 

P: emmm 

S2: ya kasian aja, sendiri kan juga ga enak, 

P: tapi kok kamu bisa merasakan klo dia sendirian tu ga enak 

S2: ya karena sendirian itu memang ga enak 

P: kenapa bisa begitu: 

S2: krn aku bisa merasakan bgitu, kalo nunggu sendirian itu kan ga enak,misal 

kalo lagi duduk sendiri-sendiri gitu kan sedih pak, “gelo”, 

P: kamu tidak rela ya kalo org lain itu galau 

S2: iya kadang-kadang 

P; selain itu apa lagi 

S2: ramai,cerewet, cerewet kalo sama yang sudah deket kalo belum ya 

pendiam,pendiam banget. 

P: terus bagaimana pandangan orang lain tehadap kamu 

S2: kecil,lucu,imut-imut ,ada yang bilang kekanak-kanakkan,pinter,baik terus ada 

yang bilang marah, “nesunan”, terus ada yang bilang kelas 10 aya pernah 
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nangis,kadang-kadang aku memang ga bisa kontrol emosi,apa ya terbuka gitu 

pak, apa-apa aku pasti cerita sama teman,ga enak disimpen sendiri,susah klo 

disimpan sendiri 

P: kalo ada sesuatu maunya dikeluari? 

S2: pasti segera mau dikeluarin..ga bisa aja 

P: ga bisa ya memendam sesuatu 

S2: susah 

P: pernah sampai gitu 

S2: sd, kan aku memang gitu,pendiam,saya pendiam banget, dikelas saya tidak 

aktif,trus smp mau rubah image aja. 

P: ok,trus ketika orang lain memandang kamu seperti itu,pnya kelebihan dan 

macam-macam,en jadi satu dimana orang memunculkan dngan identik,seolah-

olah seperti idealisme pribadi,kamu mempunyai idealisme pribadi seperti apa 

S2: maksudnya 

P: ya sesuatu yang ideal menurut dirimu apa,ideal yang seperti skrg kamu 

pegang 

S2: jati diri sendiri, 

P: jadi diri sendiri aja? 

S2: ya mau gimana ga jadi diri sendiri itu kan ga enak,membohongi diri sendiri 

kan juga ga enak 

P: bagaimana sesosok ayah dalam hidupmu,ayah seperti apa 

S2: perhatian,baik,tapi klo marah ga semarah ibu ku,klo ibu ku mengerikan,cuma 

kadang-kadang disiplin,ya dua-duanya disiplin, kadang suka nyeramahin  

P: apalagi dr seosok ayah 

S2: kerja keras, supel,hapal tempat makan dimana-mana  

P: dpt darimana  

S2: kan kadang pekerjaannya suka survey, 

P: kalo ibu: 

S2: itu disiplin juga, sama kayak bapakku tapi klo marah ak lebih takut sama 

ibuku,nakutin soalnya, 

P: ada pengalaman apa kok smpe takut 

S2: dulu klo waktu kecil nakal pernah dikancingi di kamar mandi,kalo 

menghukum ya tegas banget ,nakal ya di tabok,pokoknya galak banget,makanya 

klo aku suka marah-marah ya jangan salahkan aku,krn kan sudah bawaan. 
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P: kalo skrg 

S2: masih marah-marah , tapi ya udah ga begitu,mungkin krn aku br,,dulu wkt 

smp  ,pernah dikelas perwalian lagi rame buat tugas aku marah sampe gebrag 

meja sampai diam semua, 

P: kalo adik mu gimana dengan kamu 

S2: klo adik ku nakal ujung-ujung nya nangis 

P: emang kamu apain 

S2: fisik pak, dipukul pake tangan, dulu sepupuku juga ku tendang pernya 

sampai nangis,aku kelas 2 sd loh pak wkt it 

P: trus apa lagi mengenai ibu 

S2: kerja keras banget,berangkat pagi pulang malem,kadang-kadang ketemu 

Cuma pagi dan malam trus habis itu kalau plh macet ga ketemu,kadang cm 

dengen suaranya aja krn kamar ku diatas,ibu dibawah,terus ibu juga sering 

pergi,dan sangat pintar. 

P; terus wejangan apa dari bapak ibu yang masih diingat sampai sekarang 

tentang bersosialisasi 

S2: jangan pacaran dulu,klo berteman dengan siapa saja boleh yang pentng jaga 

diri 

P; jga diri seperti apa 

S2: mislnya ga boleh numpang motor atau diboncengi temen,krn kata bapak 

bilang kan temanmu itu belum punya stnk dan sim dan ktp,nanti kalo ada apa-

apa di jalan ,klo kecelakaan juga harus tanggung jawab pokoknya untuk 

keselamatan aku  

P: selain itu apalagi 

S2: jangan pacaran,boleh berkegiatan banyak tapi nilai pelajaran jangan sampai 

ketinggalan,kemaren aku turun aja dimarahin? 

P: yang dicontoh dari bapak ibu; 

S2: marah-marah, dari bapak orangnya banyak kenalan, pinter ngomong 

P: pengen seperti bapakmu 

S2; pengen,soalnya banyak kenalan itu enak pergi kemana-mana itu ga susah, 

klo dari ibu petualang,dari smp sma ibu suka naik gunung,aku malah ga 

bisa,yang aku tiru klo aku di lepas kemana-manna tidak takut. 

P: selain bapak ibu siapa lagi 
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S2: eyang putri itu sayang banget sama aku,yang jelas tidak seemosian bapak-

ibuku 

P; apa wejangan dari eyang 

S: apakah ketidak tegaan melihatorang sendirian pengaruh dr bapak ibu dan 

eyang mu 

S2: klo keluarga ku ada tamu pasti dapat makan 

P: kenapa,apakah keluarga mu selalu perduli dengan orang lain 

S2: ya kayak terbuka gitu maksudnya, 

P: apakah dirumah suka ada ngumpul bareng,ngobrol? 

S2: jarang,krn sibuk semua,paling pulang gereja makan,habis itu pergi ke rumah 

sakit nunggu ibu visit,jadi seringnya ya nungguin. 

P: hal yang menarik ketika kamu jumpai di rumah 

S2: adikku,rewel 

P: Kok menarik 

S2: soalnya bikin rumh ramai, 

P: Seneng ya,berarti sesuatu yang menarik dirumah krn adik mu? 

S2: kalo ga ada adikku dirumah sepi,kalo ada bikin jengkel kalo ga ada dirumah 

ngangenin 

Orangnya suka ngerepotin 

P: posisi rumah yang menyenangkan dimana 

S2: kamarku 

P: apa aja yang kamu lakukan dikamar; 

S2: belajar,main, 

P:kamu tipikal orang yang betah di kamar? 

S2; kalo dirumah ya,tapi kalo disini ga betah,aku bukan orang rumahan sukanya 

jalan-jalan 

P: apa pertanyaan yang sering dilontarkan bapak ibu 

S2: klo ibu ku “masih punya uang” kalo bapakku hari ini ada tes apa,tapi 

seringnya tanya pulang jam berapa karena aku kan anter jemput,klo bapakku 

tanya gosok gigi 

Klo bapakku suka menerapkan sesuatu yang untuk anaknya walopun kadang 

anakanya diomeli 

P: trus klo lingkungan? 

S2: kanan kiriku kosong, 
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P:berarti kamu ga pernah kemana2 

S2: heheheh...kaya kartini yo pak kesepian ditengah keramaian. kadang main ke 

rumah kontrakan depan rumah krn kebetulan depan rumah ku itu kan tempat 

penjual kaki lima dn rencananya akan digusur, kebetulan aku kenal salah satu 

penjual koran krn waktu smp aku suka beli majalah,penjual itu bingung mau 

pindah kemana,trus aku nawarin karena kebetulan depan rumah kosong “ coba 

ya bu saya tnyain dulu sama keluarga ku” soalnya bagian depan rumahku kan 

kosong siapa tau bisa dipake,walaupun nyewa atau ngontrak,aku tanyai sama 

keluarga ku,kan lumayan juga ada yang jagain rumah soalnya rumah pinggir 

jalan itu kan rawan pencurian. Sehabisan rundingan,akhirnya mereka ngontrak di 

rumahku, 

P: luas ga: 

S2: gudang dan ada teras kecil,besarnya  

P: kok bisa menawarkan  

S2; aku ga mau pisah sama ibunya,kan suami istri ,aku ga tega,nanti dia ga ada 

temannya, kan biasanya ngobrol-ngobrol,trus rasanya kalo ga ada mereka aku 

merasa kehilangan, dan kalo beli majalah jadi susah,rasanya pertama kali bisa 

bantu orang seneng banget,masa mereka tinggal digerobak nati kalo hujan 

gimana,kan susah, 

P: itu orang ke berapa yang benar-benar kamu tolong ? .(38:30) 

S2 : maksudnya orang yang benar-benar aku tolong mungkin yang pertama. 

P : kalau dengan tetangga ? 

S2 : ga begitu deket karena sejak kecil memang jarang keluar dan jarang main, 

aku kalau main ya dengan tetangga selisih satu rumah aj. Pokoknya persis RA 

Kartini hehehehhe 

P : kamu bisa menangkap keprihatinan apa sih dengan tetangga-tetanggamu ? 

S2 : ya Cuma penjual koran itu aja sih aku ga mau kehilangan dia, tiap pulang 

kan ada dua pilihan dari lotte mart ada dua pilihan jalan atau becak, kalau jalan 

berarti aku kan mampir dulu ke warung koran itu tapi kalau becak langsung ke 

rumah…nah kalau mampir aku kan ngobrol-ngobrol cerita begini-begini.  

P : Selanjutnya apa yang kamu rasakan ketika di SMP !? 

S2 : aku berubah ….hehehe..loh…aku ga pendiem lagi 

P: punya pengalaman yang mirip dengan menolong di SMP yang mirip kamu 

menolong ibu koran ? 
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S2 : kayaknya nda ada…nda pernah deh..SMP ku biasa aja 

P : apa yang kamu rasakan waktu di SMP ? 

S2 : tugas banyak..tapi ini menjadi latihan jadi tidak kaget ketika masuk Loyola. 

sama seperti sekarang tuga banyak, PR banyak. 

P ; terus relasi sosialmu bagimana ? 

S2 : aku dulu OSIS, aku jadi bendahara…aku sebenernya tidak pinter mengatur 

uang. 

P : bagus to berarti orang lain melihat kamu mampu, lalu apa sih yang kamu 

dapatkan ketika sekolah di SMP donsav yang menyentuh hati ? 

S2 : mmmmm…apa ya…mmmm aaaaaa…apa ya..apa ya..ya lebih deket sama 

temen-temen dan banyak sih mmmmm…udah lupa …apa ya…apa..ya..ya 

seneng sama cowok dan termotivasi masuk sekolah ini karena anaknya masuk 

sini dan masuk PAL (Putra Putri Altar) hehehheheh… 

P : apa yang menarik dari pribadinya ? 

S2 : dia pinter…dia pinter ..terus  jadi awalnya cuma aku terkesan nyanyinya 

keren lama-lama ko aku kepengen dan ga mau kalah agar bisa seperti dia paling 

nda aku bisa seperti dia. Selain di SMP aku aktif misdinar di gerejaku aku bela-

belain bangun pagi untuk tugas dan kegitan gereja sabtu sore..terus aku jadi 

mulai tau tentang tata laksana gereja.tapi kalau pulang malem ortuku marah-

marah aku pasti disuruh pulang…ayoooo ud malem 

P : Apa yang ditekankan ketika kamu bersekolah di SMP mu 

S2 : lebih baik mati dari pada berbuat dosa hehehhehe…..ya ini semacam 

semboyan. 

P : kenapa kamu kamu memilih SMP donsav 

S2 : ya karena ga ada banyangan masuk SMP yang lain, sekolahnya bagus 

anaknya prestasinya banyak…ya ga tau…sama seperti di tanya kenapa masuk 

SMA ini ya ga tau juga…. 

P : apakah kamu tergolong orang yang sosialisasinya baik ? 

S2 : mungkin udah mulai…sejak di SMP dan jadi OSIS aku bahagia dan banyak 

mengenal temen-temen dengan banyak kegiatan dan seneng banget bisa dapat 

temen tanpa membeda-bedakan  

P : punya pengalaman apa ketika berelasi dengan teman-teman.. 

S2 : mmmmmm……….apa ya..masa aku cerita…ya mencintai seseorang itu 

loh.(51.09) 
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P : terus setelah masuk loyola apa yang di rasakan ? 

S2 : mmmmmm….aapa ya…ya seneng, aku masuk loyola itu kosongan biarpun 

mamahku dulu loyola dan paralel sepuluh besar, mamahku ga pernah cerita apa-

apa sih yang aku tau loyola punya pecinta alam. Aku dapat persahabatan. 

P : bagaimana dengan persahabatan di loyola ? 

S2 : di loyola lebih dari sahabat seperti keluarga ya….seperti keluarga kedua, 

kadang aku ga mau pulang. Aku baru merasa kalau tidak bisa terus di tutori ya 

baru disekolah ini, temen-temen mau berkorban waktu seperti di loyola night 

sampai larut malem guna belajar bersama(LONI), dulu SMP aku ga begitu dekat 

sekarang di loyola aku semakin dekat dengan teman-teman. 

P :terus situasi teman-teman di loyola seperti apa ? 

S2 : yang jelas kelas X jauh lebih baik keakrabannya ada saling pengertian, 

menyatu beda dengan kelas IX SMP aku merasa seperti sendirian (sambil 

mengkerutkan dahi) ga ada temen kelas yang deket. Temen-temen sekarang 

orangnya perhatian, care, tau memahami aku orangnya bagaimana, enak diajak 

curhat dan sharing. 

P : apa sih alasan kenapa kamu butuh teman ? 

S2…hehheheh ….sendirian itu ga enak, teman-teman disini baik enak di ajak 

cerita, sering dapet masukan 

P : apakah ada yang tidak menyenangkan dalam persahabatan di loyola ? 

S2 :eemmmm..apa ya…ya paling kadang suka godani dan kadang buat jengkel 

kalu situasinya lagi ga pas. 

P : Seperti apa keseriusan dalam berteman ?! 

S2 : serius biasanya mereka yang kenal denganku sejak lama misalnya teman 

sejak SD jadi mereka sudah betul-betul tau aku 

P : apakah dalam pertemanan kadang bersinggungan dengan kepentingan 

rumah ? 

S2 : hehehhe…ga tau aku…ga tau aku…cowokku cuma bertepuk sebelah 

tangan ga peduli sama aku … 

P : bagaimana pertemanan berhubungan dengan tutorial ? 

S2 : ya..mudeng aku lebih mudah diajari teman di banding guru atau memang 

akunya males, misal pelajaran fisika biasanya aku tidak memperhatikan dan 

biasanya aku cuek rasanya males aja. Kalau belajar di kelas dengan teman 

sebelahku kalau cewek aku ajak ngomong kalau cowok aku diem, mungkin 
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lingkungan mainku banyak dengan cewek, kecuali sama dengan cowok yang 

sudah deket. 

P : bagaimana mengisi situasi pas santai di loyola ? 

S2 : biasanya aku ngobrol apa aja tergantung orangnya, topik masalahnya bisa 

di dalam dan di luar loyola atau nimbrungin orang gosip. Aku juga seneng twiter 

disini aku bebas nulis apa yang aku rasakan  

P : bagaimana temen-temanmu di ekstrakurikuler / 

S2 :. asik, rame dan pengampunya kan asik, tapi..aku agak minder mereka 

keren-keren aku kan ikut dance pak Sebelum ekstra aku biasanya aku isi dengan 

ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kantin. 

P : pengalaman yang mendalam dalam pertemanan di loyola ? 

S2 : keprihatianan mungkin pak..saya kadang melihat masih terkotak-kotak dan 

gap antara IPA dan IPS 

P : nilai compassion dalam persahabatan ? 

S2 : saling membantu dan saling menolong, pengertian,  apa lagi kalau aku bisa 

mengajari teman rasanya puas dan seneng banget 
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menjanjikan untuk wawancara tanggal 8 Desember 2012 setelah pulang ujian 
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P: Selamat siang (menyebut nama) kita akan lanjutkan pembicaraan kita 

eeeee…waktu kemarin kita sudah bicara tentang sahabat dan kamu sudah 

menceritakan macam-macam, sekarang kita berbicara tentang kemampuan 

empati. 

P : pertanyaan saya yang pertama, apa tanggapanmu tentang guru-guru yang 

membosankan dalam pembelajaran ? 

S2 : tak cuekin ! 

P : kenapa di cuekin ? 



32 

 

S2 : kalau ngikutin ga mudeng sama pelajarane malah ngantuk, biasanya malah 

aku tidur (sambil senyum) 

P: ada cara lain nda ? 

S2 : sibuk sendiri…sibuk sendiri kalau ga sibuk sama teman. 

P : ada rasa kasian nda ? 

S2 : yaaaa…kadang-kadang kasian tapi mau gimana lagi (sambil ketawa kecil) 

P : kasian sejauh mana sih ? 

S2 : maksudnya kalau aku udah mulai keluar kasian aku perhatike tapi tetep ga 

mudeng. Kasiane ud jelaske ngoyo-ngoyo tetep ga mudeng ko ya ga didengerin 

lainya ko yo pada ribut. Seringnya pas temenku merhatiin akau merhatiain tapi 

pas giliran temenku merhatiin akunya yang sering ga merhatiin. 

P : seringnya yang mana ? 

S2 : tergantung gurunya, tergantung pelajarannya, tergantung moodku.. 

Habis itu ada menyesal nda ? 

S2 : ya ! nyeselnya karena ga mudeng sama sekali materinya apa ? 

konsekuensinya ga merhatiin ya ga tau pelajarane. Jujur ya pak guru yang 

membosankan Bu R sama Pak P. Bu R sebenernya gimana ya…kasian aja kalau 

nerangin anak-anak tidak mau mendengarkan kaya ga ada yang nganggap. 

Kalau aku ndengerin omongannya akau juga ga mudeng njelasin apa.Kalau Pak 

P caranya njelasin mbulet-mbulet gitu pak sebenernya fisika ga terlalau susah ini 

buktinya akau ga merhatiin ulangan semesterku baik (sambil menunjukkan hasil 

ulangan semester ). Aku ga suka cara mbulet-mbulet seperti itu..ini juga akau 

ngerjainnya setengah ngawang ough pak. 

P : ngawang tapi bisa ya ? 

S2 : ngawang maksudnya ga lewat cara masuk-masukin dulu tapi pake cara 

cepat ga usah di jelasin secara runtut. 

P : ada guru membosankan bagaimana yang menyenangkan ? 

S2 :eeeeemmm…ga ada (sambil senyum) sama aja datar-datar kan tergantung 

moodku juga pak. 

P : dulu SMP kamu osis sekarang berkegiatan di Loyola salah satunya 

keroohanian putra-putri altar, di dalam berorganisasi ada dialog, nah apa 

tanggapan mu ketika berdialog ada temenmu yang memotong pembicaraan ? 

S2 : eeemmmm…biasanya aku ngalah, aku nunggu orang itu selese ngomong 

baru aku lanjutin. 
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P : kenapa kamu mengalah diam. 

S2 : (menghela nafas) ya….gimana lagi misale aku bicara dia abicara aku ga di 

dengerin jadi aku nunggu mereka berhenti, tapi kadang jengkel sih..aku merasa 

ko rasanya aku ga di kasih kesempatan ngomong. Kalau temen motong 

pembicaraan karena ada sesuatu yang di anggap penting ya aku beri 

kesempatan dia ngomong. 

P : terus ada rasa ingin membalas nda ? 

S2 : kadang ! ya itu tergantung kalau omonganku lagi penting ya ga tak kasih 

kesempatan, tapi kalau biasa ya silahkan. 

P : dalam diskusi lalu ada beda pendapat apa tanggapanmu dan apa yang kamu 

rasakandengan situasi ini? 

S2 : ya…liat dulu misal pendapatnya dia lebih benar yo wes to aku ngalah ga 

usah di masukin ke hati. 

P : apa yang kamu rasakan dengan banyak nya kegiatan yang ada di sekolah ini 

dan bersama temen-temen di tuntut untuk seimbang dengan akademik ! 

S2 : rasanya capek pak! ya tetep di jalani bagaimanapun nanti kita kan bisa 

merasakan efeknya sendiri to dan itu berguna ke depannya, kalau sudah terbiasa 

dengan yang susah-susah kita akan terbiasa. 

P : apa yang bisa kamu lihat dengan teman-teman yang padat kegiatan misal jadi 

OSIS dengan tuntutan akademik yang tidak ringan juga ? 

S2 :keren..saya merasa kayaknya susah mereka harus membagi itu semua, 

kalau mereka bisa kenapa aku nda ? 

P : dengan banyak kesibukan tak jarang orangtua melarang aktifitas kita dengan 

alasan tertentu bagimana ini ? 

S2 :nahhh (sambil mengangguk kepala)..kadang jengkel tapi kalau tujuan 

mereka baik ya mau ga mau aku nurut.  

P : apakah selalu baik ? 

S2 : tergantung dalam hal apa dulu! Loni aku boleh ko asal nilainya baik, yang ga 

boleh numpang bonceng sepeda motor teman alasannya taku jatuh. Aku punya 

pengalaman ga enak naik numpang motornya teman laptopku diambil orang dan 

di cegat orang depan bengkel sekolah laptopku langsung di buang. Ibu depan 

bengkel yang rebut lagi laptopnya dan kayanya terluka karena terslimpet apa aku 

ga tau !  
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P : terus apa yang di lakukan ke ibu dan orang yang menolong mencegat orang 

yang curi laptopmu ? 

S2 : ya ngucapin terimakasih dan orang kampung pada keluar semua. 

P : apa yang kamu rasakan sama ibu yang menolongmu, itu taruhannya nyawa 

loh ?! 

S2 : aku takutnya kalau sampai ketauan orangtuaku pasti dimarahi, aku saat itu 

ga kepikiran  dan akunya malu, tapi ga enak tapi mau gimana lagi pak. aku 

orange ga berani kalu harus mendatangi orang baru, aku takut kalau menolong 

orang takutnya salah dan merekanya tambah parah itu juga kan menjadi 

tekanana batin pak.  

P :Apa yang bisa kamu banyangkan ketika mambaca kisah santo ignatius ? 

S2 : membacaya eeemmmm..cuma sekilas tapi ya kagum juga keren dia disapa 

tuhan lewat buku-buku berbalik 180 derajat itu kan ga semua orang bisa seperti 

itu. 

P : apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kisah itu ? 

S2 : aku Cuma membaca sekilas pak (sambil ketawa) intinya anak bangsawan 

dan duniawai dan karena tertembak kakinya dia ga bisa pergi kemana-mana / 

kemudian saat di rawat dia membaca buku dan terinspirasi.  

P : seandainya kamu jadi ignatius loyola saat ini seperti apa ? 

S2 : mungkin bakal melakukan hal yang sama, kalau untuk situasi sekarang ya 

aku seandainya aku nilainya jatuh aku bakal bangkit dan berusaha untuk 

memperbaiki.  

P : apa yang bisa kamu rasakan dengan nilai-nilai temanmu yang terpuruk ? 

S2 : nah ini terjadi…terjadi pak..aku ingin membantu pak, aku sedih ko isa seperti 

itu mereka ngapain wae selama ini ada yang salah dengan mereka ? aku ingin 

bantu mereka biar kata sedikit, rodo mangkel mereka merasa ga butu bantuanku 

dan lebih memilih teman yang lain 

P : tapi ada keinginan membantu ya ? 

S2 : pasti ! kadang dia sudah belajar keras dan serius ko tetep nda bisa mesti 

aku kan yo pengen tau sebab dia kenapa gitu ! kaya dokter lie aku terkesan 

perjuangane membantu masyarakat sakit di kepulauan to pak dibela-belain 

segitu padahal dia dr keluarga tidak mampu, termasuk om sadino jg dg nuget 

ayamny 

P : nah bagaimana dengan nilai temenmu yang top score ? 
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S2 :aku langsung berpikir apa ya aku kurang belajar ato kurang serius, atau aku 

masih aras-arasen. 

P : apa yag kamu banyangkan ketika menyanyikan atau mendengarkan lagu 

mars kolese loyola ? 

S2 : rasanya gagah gimana gitu ? itu kan kaya suatu kehormatan kita bisa nyanyi 

seperti itu, kita ga harus pinter satu bidang harus mengembangkan bidang lain 

juga, compassionnya juga di kembangkan juga nanti kalau lulus kita punya hati 

dan kepedulian. 

P : bagaimana dengan anak-anak dengan julukan freak ? 

S2 : rasanya menyakitkan di bilang seperti itu, aku biasanya sama mereka saya 

pandang biasa aja, mereka pasti punya kelebihan yang orang lain tidak punya , 

misal dias freak gambarnya keren dan bagus banget gambar anime nya. Aku kan 

orangnya moody kadang orang biasa aja tak sengaki 

P : kalau kamu di posisi orang yang di sengaki bagaimana ? 

S2 : ya aku minta maaf, biasanya aku nyengaki orang yang sengak pak. Kalau 

aku nyengakin orang sengak biar dia merasakan gimana rasanya kalau di 

sengakin 

P : berarti kamu suka di mengerti kurang bisa mengerti  

S2 : ya..ya..ya (agak ragu) ya setiap orang pasti pengin di mengerti to pak ! 

terus-terusan aku mengerti kapan aku di mengertinya..capek pak ! 

P : kalau dalam tutor belajar, kepedulian apa sih yang ada menurutmu ? 

S2 : ya ….bisa saling membantu dipelajaran, eeeemmmm ngakrabin diri juga 

dengan tutor di dalam tutor kan ada interaksi.. 

P :kalau kamu menutori teman yang belum bisa ? 

S2 : jadi lebih mudeng dan lebih yakin dengan cara kita belajar maksudnya ketika 

mengajari kita jadi belajar juga dan kita jadi punya tanggung jawab pada orang 

yang kita tutori, kalau konsep kita salah mereka ikut salah itu juga jadi tanggung 

jawab kita juga. 

P : bagaimana dengan live in apa yang dirasakan ? 

S2 : merasa kasian aja dengan dibanding dengan kehidupanku saat ini, mereka 

hidup sederhana mereka berpikir yang penting  bisa makan, orang menjalani 

hidup apa adanya ternyata masih ada di dunia ini 

P : ketika di live in kamu menjalani hidup apa adanya perasaanmu bagaimana ? 
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S2 : salut sama mereka…ya mungkin sejak dulu kebiasaane mereka sudah 

seperti itu ya mau gimana lagi 

P : bagaimana pasar murah ? 

S2 : (dengan nada sedih) ga pernah terpilih jadi panitia, pengen di pilih kita bisa 

ketemu dengan orang-orang, enak gitu loh bantu-bantu biarpun kita panitia yang 

Cuma ndistribusikan atau ngepakin ini kan enak, bisa interaksi dengan orang lain 

yang ga pernah ketemu sehari hari, bisa mengamati keadaane kan rame.. 

P : apa yang bisa di pelajari dari orang=-orang yang datang ke pasar murah ? 

S2 :ternyata masih banyak orang yang kekurangan ko bisa di dunia seperti ini ko 

masih banyak orang yang seperti itu (menunjuk pada golongan ekonomi lemah), 

kenapa tuhan ko menciptakan ada orang miskin dan kaya kenapa ga di samakan 

saja ? 

P : lha kenapa ? 

S2 : tau….!! Kadang mikir kenapa pasar murah Cuma satu hari tok..gimana ya 

paling ga lebih sering di adakan, kalau nda dari merekanya sendiri harus di 

perbaiki mungkin ada yang bener dari cara hidup mereka ko kayaknya ga 

berkembang. 

P :apa tanggapanmu dan apa yang kamu rasakan dengan teman-teman yang 

terseok-seok mengikuti pelajaran di sekolah atau di kelas ? 

S2 : eeeeemmmm, mesak e ko iso ketinggalan materi di kelas harapanku kalau 

ga mudeng mereka berani bertanya, sudah terseok ga berani bertanya kan podo 

wae, itu malah kadang aku jengkel sudah tau ga bisa tapi ga mau bertanya,  

P : kalau teman kita tertimpa musibah bagaimana ? 

S2 : aku merasa pasti berat banget jadi mereka, ya aku bilang ‘sabar ya ?’ ya 

kalau ini terjadi kan bukan sepenuhnya salah mereka, biasanya aku nyemangati 

dia dalam belajar biasanya kan mereka droup nilainya 

P : bagaimana tanggapanmu tentang kelompok-kelompok ada borju, gamers dll 

?! 

S2 : eeeeemmm.ko isa yo muncul seperti itu !. aku pengen menyadarkan mereka 

ngapain buat-buat seperti ini. 

P : dengan cara ? 

S2 : kalau kebangetan ya tak omongin langsung ke orang e, kalau yang orientasi 

nilai tak ajak pelan-pelan ke kegiatan lain biar ga melulu mikirin nilai terus. Kalau 
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mau disatukan dari mereka ada kecocokan dulu percuma kalau ga ada 

kesepahaman. 

P : Loyola terkenal engan ulang tahun yang mewah-mewah menurutmu 

bagaimana ? 

S2 : enak (sambil senyum) dapet undangan gratis makan gratis..eemmmm enak 

aja! 

Tapi kadang ribet, bingung, panik juga kalau udah diundang harus pakaian apa !.  

P : (tiba-tiba terputus karena ada temannya yang nyamperin buat kasih buku 

pelajaran) buku apa itu ? 

S2 : ini buku biologi, bukuku ilang pak. 

P ; ini punya keberanian pinjem dengan teman. 

S2 :lah kan dia kan punya dobel,  

P : gimana setelah di pinjemin apa yang kamu rasakan ? 

S2 : seneng, ngucapin terimakasih dan aku akan membantu jika di butuhin 

P : tuntutan akademik di loyola yang tinggi ? 

S2 : ya kadang agak jengkel sih…yo nilai mbok di gampangke sitik kedepannya 

kan buat kita lebih enak masuk jalur undangan ga gagal gara-gara nilainya jelek. 

P : selanjutnya dengan teman-temanmu bagimana dengan tuntutan nilai yang 

tinggi ! 

S2 : mungkin mereka kejar nilai….eeemmmm nek aku sih tetep kejar nilai tapi ga 

orientasi nilai. 

P : bagaimana  dengan tuntutan kelompok sosial di sekolah ? 

S2 : selama ga terlalau mengganggu ya gapapa (sambil menunjuk suporter 

loyola) nah kalau suloco pasti aku datang seru ko pak, tapi itu juga liat jadwal 

orang tuaku juga kalau orang tuaku ga bisa ya aku ngalah. Kalau berhubungan 

dengan teman-teman kelas sudah pasti aku membantu lo pak (sambil menunjuk 

setumpuk hasil ulangan semseter teman-temannya) nah ini pak ulangan temen-

temen dari pada ga ada yang bawa mesake to di tinggal nanti kalau di cari-carai 

kan kasian jadi tak bawain aja 

P : ko bisa kamu bawa  ? 

S2 : heheheh…pertama bisa ngintipin nilai, dua dari pada yang ga bisa bawake 

selama aku bisa tidak merepotkanku. Tapi enak lo pak jadi koperasi berjalan 

(sambil menunjukkan bermacam-macam alat tulis) aku sedia steples, gunting, 

tipex, temen-temen nyarinya selalu ke aku aku seneng serasa dibutuhkan oleh 
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teman-teman, selain itu aku sendiri juga butuh kenapa untuk steples aja aku 

mesti ngrepotin orang lain lebih baik aku yang repot dan selama dijaga oleh 

temen-temen kenapa ga. 

P : ; (menyodorkan kasus) kasus : Ada seorang teman sedang kerepotan menata 

peralatan untuk kegiatan sekolah, teman tersebut pernah berselisih denganmu, 

saat itu hanya ada kamu di tempat tersebut.padahal acara pertandingan antar 

SMP (LOSSAC) akan segera di laksanakan. Temanmu kelihatan sangat 

kerepotan karena harus menanggung sendiri job pekerjaan (menyambung kabel 

putus dan menata podium pembicara). Ada beberapa anak lalu lalang di 

depannya tapi mereka cuek atau mungkin mereka sudah punya job pekerjaan 

sendiri.Saat bersamaan kamu ditelp oleh orang tuamu ditunggu segera untuk 

pulang kerumah. Menurutmu kamu harus bagaimana ??  

S2 : aku langsung telp orang tuaku ngomong sama mereka eeee..mbuh ujung-

ujungnya aku bakal di marahi atau gimana, pokoknya lagi ada yang butuh harus 

aku bantu atau aku nyarikan teman seandainya orangtuaku ga bisa dan ada 

kepentingan yang sangat mendesak aku nyariin beberapa orang yang lagi 

n\ganggur buat mbantu temanku yang kerepotan itu, terus aku dengan rasa ga 

enak banget dan menyesal aku minta maaf sama di a karena ga bisa bantu 

sepenuhnya. Lagian kegiatan ini kan untuk LOSAC nah kegiatan ini kan untuk 

sekolah, klau sampai dia tidak bisa dan acara mundur sekolah kan kena 

imbasnya dan dilihat oleh banyak orang dari luar. Biasanya ortuku marah kan 

masalah waktu ya udah aku jelasin temenku bener-bener butuh bantuan kok dan 

kebetulan adanya aku aja yang lain lagi pada sibuk semua. 
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WAWANCARA SUBJEK 3 

(tanggal 12 Oktober 2012) 

 

P:  selamat siang ER terimakasih bersedia meluangkan waktu untuk wawancara 

tentang kemampuan empati di Loyola. 

S3: iya pak, nanti apa yang saya ungkapkan seandainya “pedas” nda apa-apa ya 

pak ?! 

P: ok nda masalah semakin dalam dan luas kita bicara semakin baik,… Coba 

apa yang bisa kamu ceritakan tentang dirimu sendiri dalam keseharian? 

S3: kalau dalam kesetiap harianku rasanya kaya robot gitu pak…bangun tidur, 

kesekolah, dikasih tugas, pulang sekolah tidur lagi…ya flat gitu karena saya 

siswa biasa. Selain itu saya menganggap dirilku sendiri menderita karena teman-

teman di loyola. Loyola terkenal dengan kekeluargaanya padahal menurutku 

kekeluargaaanya hanya bagi mereka yang sudah populer, sedang bagi yang 

minoritas rasa compassionnya ga dapet itu 

P: emmmm…kenapa dengan yang populer dan apa maksudnya ? 

S3: populer itu mksudnya bagi mereka yang mudah bergaul dan 

beradaptasi…kadang-kadang di kelas terlihat mereka yang tergabung dalam 

gerombolan yang suka ribut di kelas. 

P: selanjutnya bagaimana pandangan orang lain terhadap dirimu? 

S3: menurutku ya kayaknya orang lain pada benci sama aku semua dan pada 

sensi-sensi gitu ! 

P: kena ko bisa merasa seperti itu 

S3: Pokoke saya merasa kalau pada duduk sama aku rasane kaya terpaksa gitu 

loh…dan kalau saya hampiri mereka ekspresi wajahnya dari senang langsung 

berubah senyum kecut gitu 

P: apakah itu muncul sejak kamu masuk di Loyola ? 

S3: iya dari hari pertama masuk loyola ketoke mereka sudah seperti itu.  
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P: apakah pandangan orang lain memang betul seperti itu apakah orang lain 

menganggap kamu freak 

S3: aku tidak tau pandangan orang lain tapi menurutku aku merasa di lihat 

mereka sebagai anak freak dan memang kayaknya akunya freak. Aku suka 

sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang misal aku lebih suka game anime, 

baca buku, suasana tenang. Kalau mereka kan sukanya jalan-jalan, main. Kalau 

mereka mengajak olah raga basket aku paling anti lebih baik sepak bola karena 

aku tidak bisa mainnya 

P: apakah masih ada yang ingin diceritakan seputar anggapan bahwa kamu 

freak  

S3: oh ya ada..aku kan sekelas dengan dias (menyebut salah satu teman wanita 

yang sekelas), bapak sudah tau sendiri anaknya super freak. Kemudian aku coba 

tanya temenku apakah aku sama seperti dias..tapi temenku bilang kalau saya 

tidak freak seperti dias..aku merasa masih banyak teman yang simpati sama 

aku.Tapi akau ko tetep merasa masih ada yang mengejek aku…mungkin karena 

aku cemas akibat dari penyakit sosialku 

P: ko bisa kamu mengatakan penyakit sosial 

S3: iya pak..tapi kalau dias yang bicara langsung semua mengejeknya 

P: terus apa yang kamu rasakan ketika temanmu dias mendapat perlakuan 

seperti itu ? 

S3: jujur saja dalam hatiku dias ko orangnya sabar banget menghadapi hal 

tersebut !, kalau aku si ga separah itu tapi aku kadang kalau terjadi hal semacam 

itu ketika pulang ke kos langsung mengunci kamar dan menangis, aku merasa 

stres dan shock, tapi dias sekali lagi ko bisa sabar seperti itu bahkan masih bisa 

senyum-senyum. 

P: Kalau boleh di ceritakan selain yang kamu rasakan tadi apakah masih ada hal 

lain lagi ? 

S3: aku kepengen sekali di anugrahi tuhan kekuatan super yang bisa munculin 

api dan terus aku datang ke loyola tak bakar pintu gerbang dengan kekuatan 

apiku dan tak samperi satu-satu teman yang menyakitkan hati dan tak bakar 

dengan kekuatan api. Tapi bukan berarti aku psikopat to pak ? 

P: ohh tentu bukan berarti psikopat…kalau bolah tau apa sih idealisme pribadimu 

selama ini ? 
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S3: Idealisme dalam hal pandangan hidupku adalah berimajinasi untuk balas 

dendam. Seandainya lulus kuliah dan bekerja cari uang dan kaya lakukan semua 

hal untuk hancurkan lawan di Loyola, padahal waktu SMP aku merasa biasa aja 

tidak sampai seperti itu 

P: idealisme dalam akademik apakah ada ? 

S3: aku biasa aja tidak terlalu mengejar nilai, selama ini sedang-sedang saja. 

Tapi nanti kalau saya bekerja mungkin aku akan gila kerja buat ngumpulin duit. 

Soalnya menurut prinsipku uang itu merupakan kebahagiaan karena dengan 

uang semua bisa terbelikan, nyawapun bisa dibeli dengan uang 

P: untuk mendapatkan uang apakah didapat sendiri atau melalui jalan berelasi 

dengan orang lain ? 

S3: ya berelasi sih dengan orang lain. 

P: nah di balik relasi ini apa sih pendapatmu tentang uang adalah segala-galanya 

? 

S3: yah pokoknya uang mendatang kan kebahagiaan…misal saya kalau punya 

uang bisa sogok polisi, sewa preman buat culik dan bunuh satu-satu orang yang 

saya anggap tidak suka terhadapku 

P: Bagaimana pandanganmu terhadap sesosok ayah 

S3: ya piye yo…terlalu keras ditu loh saking kerasnya sampai cerai mbe 

mamahku. Jujur aja papahku udah kawin tiga kali dan mamahku yang keempat. 

Semua istrinya cerai karena kepribadian papahku yang kebetulan saya rasa 

menurun ke aku. Aku merasa menjadi kolot, ngomong kasar, intonasinya 

cenderung membentak 

P: pergulatan batimu dengan papahmu sejauh apa sih ? 

S3: aku dipaksa kejar nilai untuk mencari duit sebanyak-banyakya kelak. Untuk 

urusan duit aku setuju sih karena disitu aku dijelasin kenapa aku harus mengejar 

duit. Intinya kau tidak suka sama papahku..dia pernah berbuat kriminal mencuri 

listrik 

P: apa reaksi papahmu ketika mencuri listik ketahuan oleh kamu ?> 

S3: dia bilang kalau anak kecil ga boleh ikut campur, kakekku juga bilangin 

papahku kalau jangan mencuri listrik dan kakekku sendiri yang melaporkan 

papahku ke polisi kalau papah mencuri listrik, selanjutnya papahku menyogok 

polisi agar tidak dipenjara dan selanjutnya kakekku di usir dari rumah oleh 

papahku. Kejadian ini ketika aku SMP. 
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P: pekerjaan papahmu kalau boleh tahu ? 

S3: itu loh usaha truk untuk nganter-nganterin barang, kalau mamahku usaha 

batik.tapi mereka tinggal sudah terpisah mamah ada di jakarta papah di 

pekalongan. Peristiwa pisah ini dikarenakan papahku selingkuh dengan 

sekretarisnya dan aku sendiri yang menemukan video mereka berdua. Dan mulai 

saat itu aku broken home banget tepatnya kejadian ini aku kelas SD 

P: dari cerita tadi apa yang bisa kamu ambil nilai positif dari seorang ayahmu ? 

S3: ya dia manjain akau, mbeliin aku game/Play station, laptop  

P: berarti semua kebutuhanmu di penuhi 

S3: iya asalkan dapat nilai setinggi-tingginya dan kedepan mencari duit 

sebanyak-banyaknya. 

P: pesan apa nyang sering papah sampaikan kepada kamu? 

S3: hidup ini sandiwara, kamu harus tetap senyum di depan orang walau kamu 

tidak suka, dan kamu tidak pernah tahu orang lain suka atau tidak kepada kamu 

P: Bagaimana dengan mamahmu ? 

S3: wooowww..aku sangat sayang banget dengan mamahku, kalau tak ejek 

mamah gendut tidak akan marah berbeda kalau papahku. 

P: kalau boleh tau hak pengasuhanmu pasca bercerai kamu jatuh ke papah atau 

mamah 

S3: jatuh ke papah. Mamahku awalnya miskin banget sejak menikah dengan 

papahku usahanya jadi pesat, batiknya sampai dijual ke presiden SBY. Sekarang 

mamahku tiga kali lipat lebih kaya di banding papahku. Aku juga bangga 

mamahku dulu ketua OSIS  SMA di pekalongan, jujur aku bangga banget dengan 

mamah dan aku juga heran mamah ko bisa mau dengan papahku. Mamahku 

baru tahu kalau papahku sudah pernah kawin tiga kali setelah menikah. Papahku 

sekolah di semarang dan pernah studi di jerman walaupun droup out. 

P: wejangan atau pesan dari mamah yang selalu kamu ingat ? 

S3: mamahku sangat berorientasi dengan agama, dan mengajari akau apapun 

alasannya harus tetap berbuat baik terhadap orang lain 

P: apakah nanti setelah lulus SMA kamu ikut mamah ? 

S3: ya pasti dong. Keluarga besar mamah dan papahku sangat berbeda. 

Keluarga mamah sangat familiar dan keluarga papah sebaliknya apalagi tante 

dari keluarga papah saya anggap orang paling cerewet sedunia dan jarang 

senyum dan pakai jawa kasar. Keluarga mamah termasuk keluarga besar 
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(delapan bersaudara) dan satu anaknya di adopsi karena keadaan ekonomi yang 

cenderung miskin. 

P: kalau kamu pulang ke pekalongan rutinitas apa yang kamu lakukkan ? 

S3: main game, makan, tidur begitu seterusnya 

P: apakah papahmu mengajakmu ngobrol ? 

S3: ya seputar pelajaran, jurusan nanti diperguruan tinggi 

P: kalau seperti itu papahmu pengetahuan tentang jurusan di kuliah bagus juga 

ya…kan sudah pernah ke jerman 

S3: ga juga pak..sekolah ke jerman itu biaya sendri dan droup out karena tidak 

bisa mengikuti pelajarannya mungkin karena kendala bahasa 

P: di lingkungan rumahmu di pekalongan apakah kamu bersosialisasi dengan 

tetangga ? 

S3 : iya  dulu sering main dengan tetangga mereka pada kurus-kurus dan ceking 

aku gemuk sendiri 

P : selanjutnya apa kegiatanmu ketika di kos ? 

S3 : aku lebih suka keluar dari kos ke wanet untuk main game online 

P : apakah suka ngobrol dengan teman-teman di kos ? 

S3 : ya sering khususnya kelas dua belas dan kelas X (menyebut nama alvin) 

P: menarik nda mereka menurutmu ? 

S3 : menarik  dan enak. 

P : apakah mereka bisa mengimbangimu bercerita tentang game ? 

S3: aku tidak pernah berbicara game di depan mereka 

P: apakah kamu ga jenuh di depan monitor 

S3: ga sih kan internet luas bisa kemana-mana 

P: berapa duit yang kamu keluarkan ? 

S3 : ya aku boros juga untuk seperti itu 

P : apa saja pengalaman yang berkesan ketika SMP ? 

S3 : hehehhe…menyenangkan apalagi dulu ada cewek yang pindahan dari 

jakarta dan disitu populer saya sering ejek-ejekan dan ibunya namanya bagi saya 

lucu. Sampai sekarang masih suka kontak walau dia sekarang sekolah di vanlith 

P: apakah ada perbedaan dengan teman sekarang di loyola 

S3: ya berbeda bahkan saya merasa teman-teman satu SMP dulu yang 

sekarang sekolah disini kelihatan cuek, dan sampai sekarang kalau saya ketemu 

teman-teman SMP mereka menyapa dengan riang dan ikhlas serasa tidak ada 
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beban. Di loyola teman-teman hanya menyapa dengan senyum kecutnya dan 

kelihatan terpaksa sekali 

P: hal yang menarik lainnya di SMP 

S3: dulu membuat semacam gank kasino hoby main poker taruhan seribuan dan 

kemudian kena hukuman bersama-sama.pengalaman lain yang menyenangkan 

bersama-sama teman naik mobil pic-up sambil teriak-teriak.  

P: teman-temanmu dulu pada kemana 

S3 : pada sekolah di SMA BR, SMA itu menurut saya compassionnya tinggi 

banget sampai-sampai nyontek bersama-sama, mau gendut, kurus, banci semua 

diterima di pergaulan. Aku samapai sekarang ini tidak pernah di SMA BR ada 

anak di kucilkan kalaupun ada segera mereka baikan lagi 

P: pernah nda punya pengalaman menolong orang lain ? 

S3: ya…ngerjain tugas bareng dengan jalan mentutori (mengajari) 

P: seneng nda mentutori orang lain ? 

S3 : ya seneng lah, selain ini pengalaman menjenguk teman yang sakit bersama-

sama 

P: apakah punya pengalaman di tolong ? 

S3 : pernah ketika razia hp, aku di tolong teman Hp ku di umpetin jadi ga 

ketahuan guru waktu di geledah 

 

(wawancara berhenti karena ER harus ekstrakurikuler dan merencanakan 

mencari hari lagi tanggal 2012) 

 

 

WAWANCARA ke dua SUBJEK 3 

(tanggal 6 Desember 2012)  

Menunggu  setengah jam dari jadwal yang di tentukan karena subjek pulang 

terlebih dahulu ke kos untuk makan siang. 

P : Selamat siang ER kita ketemu lagi untuk melanjutkan wawancara yang sudah 

pernah kita lakukan bulan oktober sebelumnya. Selama mengikuti tes semester 

ini gimana perasaanmu ? 

S3 : males aja rasane ga ada waktu main dan tidur siang, pokokne bebannya 

banyak apalagi biologi…lhaaaa kan sudah tau bu J membosankan. 
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P : hehehheh…itu membosankan ya  ? nah menurutmu ketika mengikuti 

pelajaran yang membosankan yang terjadi seperti apa ? 

S3 : yaaaaa… tergantung sama gurunya sendiri, kalau bu J pelajarannya 

nyebelin tapi gurunya enak untuk diikuti..terus klo pelajarannya gampang tapi 

gurunya nda enak ya aku males ngikuti contohnya pelajaran agama pak A itukan  

aku dendam karena pernah di skors gara-gara nyontek 

P: perasaanmu saat itu gimana ? 

S3 : sedih banget lah diskors…(sambil menunduk) aku bakal rencana membunuh 

pa A (sambil mengepal-kepalkan tangan)  

P: kenapa dibunuh ? 

S3 : ya harussss (sambil menggeretakan gigi ) nyebelin…pokoknya harus saya 

hancurkan dengan cara apapun emmmm…ga harus tak bunuh wes tak buat 

sengsara terus 

P : katanya guru kan pahlawan tanpa tanda jasa ? 

S3 : Klo begitu petani bisa dong dibilang pahlawan dan nelayan juga ? apa 

bedanya, aku tidak peduli 

Orang itu profesinya apa yang penting orang itu baik sama aku gitu aja !! 

P : baik ini kriterianya apa sih ? 

S3 : orang baik itu tidak jahat gitu loh ! 

P : apakah pak A itu jahat ! 

S3 : yang nyontek bukan cuma aku tapi yang di tangkap dan sial ! 

P: Kenapa kamu tiak mengatakan bahwa yang mencontek bukan cuma kamu ? 

S3 : ya jelaslah…(nada agak membentak) kalau aku ceritakan yang lain apa 

orange nanti ga marah sama aku sama aja aku dikatakan wadulan ! 

P : lho itu kan bukti dari kejujuran ? 

S3 : jujur atau nda relatif juga, kadang-kadang bohong buat kebaikan itu boleh 

juga. Kalau aku sangkutkan orang lain dalam kasus nyontekku ga etis dalam 

pergaulan…masa sama temen sendiri saling menjatuhkan, kasian seandainya 

mereka jatuh juga..sudahlah cukup aku aja..(dengan nada suara melirih). Takut 

juga dianya marah dan membela diri dan akhirnya mereka mengucilkan aku 

seandinya tak sangkutkan masalahku. 

P: apakah ada hal lain tentang sesuatu yang membosankan ketika pembelajaran 

di sekolah 
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S3 : ada …bu L..tapi aku sih toleransi aja kayaknya udah jadi karakternya sejak 

dulu dan ga bisa di rubah 

P: ada apa dengan karakter Bu L kamu ko memakluminya ? 

S3 : kayaknya dia dari dulu sudah seperti itu ya (sambil tersenyum ), orangnya 

otoriter mau dikasih masukan apa aja keluar masuk telinga kanan keluar telingan 

kiri ga bakal di terima.kenapa saya memberi toleransi soalnya aku jago bahasa 

inggris hehehheheh…..aku juga bisa mempermalukan Bu L di depan kelas 

dengan cara menuliskan kalimat dalam bahasa inggris tapi aku menulis yang 

isinya menjelekkan pelajaran ibu itu selanjutnya bu L kebetulan membacakan di 

depan kelas seluruh temen-temen kelas tertawa dan merasa senang dan tepuk 

tangan  dengan tulisan saya tersebut..itu bagiku cukup membuat malu Bu L 

P : Kalau mengajar bagaimana sih sebenarnya ? 

S3 : (sambil agak menunduk dan suara meredup) tapi aku sebenernya kasihan 

juga sama bu L dia itu susah payah juga dalam mengajar, tapi saya lihat murid-

murid tidak mau tau dan berterimakasih sama dia… 

P : ko bisa kamu bisa muncul perasaan dan pikiran kasihan sama bu L ? 

S3 : Bu L itu kan sudah tua dan sakit-sakitan….emmmm tapi juga menyebaalkan 

tugasnya buanyak banget sampai mboros-mborosin kertas, duit ! 

P : kadang borosnya uang muncul nda sih perasaan kasian sama orang tua ? 

S3 : kayaknya orang tua murid malah membela bu L wes dan memberikan 

support seperti itu, orang tua murid serasa tidak peduli menganggap bahwa apa 

yang di lakukan guru selalu baik apa yang di lakukan kepada siswanya. Orang 

tua kan biasanya pikirannya sempit. 

P : kalau dengan palajaran lainnya apakan masih ada ? 

S3 : pak S pelajaran matematika soalnya selalu bocor Karena kelas sebelumnya 

sudah ulangazn lebih dahulu kalau boleh saya menyarankan sebaiknya soalnya 

di buat kode. Biasanya hasilnya baik-baik karena dapat bocoran. Harapannya 

bocoran soal matematika sampai saya lulus dan setelah itu adik kelasku jangan 

sampai ada yang bocor.hehehehhee….. 

P : kalau pada dapet bocoran dan teman-temanmu dapet nilai lebih tinggi dari 

kamu bagimana ? 

S3 : ya bagus to…(nada meninggi) kalau teman lebih bagus dari aku emangnya 

kenapa ? justru saya merasa senang dan bangga. 
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P : menyinggung sedikit tentang kasus mencontekmu, kenapa kamu marah 

sekali dengan pa A padahal yang memberi punishment kan romo pamong (waka 

kesiswaan)! Sampai kapan kamu mau memaafkan pa A 

S3 : sampai dia mau menjilat sepatuku, dia itu sudah merusak masa depanku 

dan aku jadi tidak di terima di universitas mana-mana karena ada pelajaran 

agama dapat 40 dan memiliki catatan buruk. 

P : pernah ga berpikir bahwa tujuan guru tersebut mempunyai makna positif 

S3 : ga ada (sambil geleng-geleng kepala) dari kejadian itu justru aku semakin 

tambah terpuruk dan down, justru kalau seandainya tidak di tangkep waktu 

nyontek justru pengaruhnya lebih baik aku jadi tidak seperti sekarang ini  

P : godaan apa sih yang mendorong kamu mencontek ? 

S3 : yo..soale ulangane susah dan aku harus mengejar nilai juga. 

P : seandainya kamu sedang diskusi dan pembicaraanmu di potong oleh 

temanmu apa yang kamu rasakan ? 

S3 : kalau penting bagi saya nda apa-apa, kalau nda penting ya pastinya marah. 

Tapi prinsipnya kalau apa yang saya ungkapkan salah dan orang tersebut 

tujuannya ingin membetulkan ya saya malah senang khususnya kalau sedang 

membicarakan rumus-rumus pelajaran. Saya seandainnya ada orang yang 

memotong pembicaraan maka saya biasanya mendengarkan terlebih dahulu 

sampai selesai selanjutnya baru mencoba mengerti maksudnya orang itu. 

P : seandainya dalam berdiskusi kamu beda argumen  apa yang kamu rasakan ? 

S3 : setahu saya tidak pernah beda argumen karena saya orangnya cenderung 

mengikut pendapat umum. Aku jarang mengeluarkan pendapat karena saya 

menganggap ide orang lain selalu lebih bagus dan aku kalkulasikan ide-ide orang 

lain dan saya merasa nyaman dengan ide orang lain dan saya merasa saya buka 

orang yang intelek dalam hal memunculkan ide. Aku jarang banget berdiskusi 

masalahnya. 

P : apa pengaruhnya yang kamu rasakan dengan padatnya kegiatan di loyola ? 

S3 : stes, males, ngatuk tapi mau ga mau harus saya kerjaian 

P : bagaimana perasaamu melihat teman yang masih mau ikut kepanitiaan ketika 

kegiatan belajar aja sudah padat misal anak DKKL (OSIS)! 

S3 : ya …. Biasa aja, untuk anak DKKL itu udah tugas mereka dan sudah jadi 

resikonya..sekarang buat apa mereka dikasihani toh mereka mau menjadi DKKL 

dan bersedia mencalonkan diri  ya itu salah mereka sendiri to ..(cenderung 
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dengan nada keras)……..biarpun dulu saya memilih ya karena mereka 

mencalonkan diri. Tapi mereka memang sedang belajar jadi pemimpin jadi beban 

tugas menjadi hal yang harus mereka tanggung. 

P : nah apakah kamu tidak tertarik untuk menjadi seorang pemimpin ? 

S3 : nda ahh aku bukan seorang leaders.aku ga perlu jadi pemimpi yang aku 

butuhin duit yang banyak 

P : untuk dapat menghasilkan uang kan perlu menjadi pemimpin yang dapat 

memimpin untuk menghasilkan uang ?! 

S3 : nah apakah bawahan ga boleh sugih, yo carane nek aku sukses aku sewa 

asisten aku merasa aku tidak bisa omong nanti aku maksudku tak sampein ke 

asistenku selanjutnya asistenku yang ngatur bawahanku. 

P : apakah banyaknya kegiatan di loyola berpengaruh pada hal yang positif ? 

S3 : ya…berlatih menghadapi permasalahan tapi itu pilihannya masih-masing 

P : pernah nda kamu mengikuti kegiatan dan menjadi koordinator di kegiatan 

tersebut ? 

S3 : pernah ikut kegiatan sebagai penerima tamu wisuda angkatan tahun 

kemarin tapi yang kegiatannya kan cuma sebentar, kalau jadi koordinator belum 

pernah. 

P : dulu temen-temen OSIS mau memilih kamu jadi koordinator loh! 

S3 : masa…bohong banget mereka kan ga mengenal aku. Pasti mereka cuma 

bisa ngrasani aku yang jelek-jelek..wes pokokne mesti ngono kui. Orang-orang 

yang pernah bareng satu kelas di XB dulu merekalah yang menyebarkan 

kebencian ke orang-orang tentang diri saya termasuk Ami, faustin yang jadi 

pengurus OSIS. Kelas XI yang dulu sekelas denganku di XB ga pernah aku sapa 

, bahkan aku mengusulkan siapa orang-orang yang masuk di kelas XII D 

termasuk dias yang dianggap freak, dias aku pilih dan usulkan ke romo agar 

sekelas dengan aku maksudnya biar anak-anak terfokus mengucilkan dias dan 

saya menjadi aman, jadi mereka nyengaki dias. 

P : Kasian dia dong ? 

S3 : biarin aja siapa peduli (dengan nada mengejek) 

P : kamu melihat dias seperti apa sih ? 

S3 : ya sebenernya kasian juga sih tapi dengan terpaksa aku korbanin. Saya 

walaupun tidak mempunyai jiwa pemimpin mempunyai jiwa manipulatif loh 

(sambil senyum merasa bangga). Saya pernah ngobrol sama dias menurut saya 
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dia itu pikirannya terkurung dalam dunia anime dan gaya ngomong nya juga pake 

gaya percakapan anime. 

P : bagaimana tanggapanmu terhadap larangan yang orang tua berikan   ? 

S3 : ya kalau aku punya alasan yang benar aku berani mendebat, misal mami 

melarangku keluar rumah atau kos karena takut diculik, kecelakaan, pergaulan 

bebas..ya aku jawab kenapa mesti menculik kan kita bukan orang yang kaya dan 

lain sebaginya tapi kalau papah biasanya larangannya karena betul misal tidak 

boleh keluar rumah karena harus belajar besok ujian, tapi juga aku kadang 

membantahnya misal nilainya ko jelek biasanya aku balikkan coba kalau papah 

yang mengerjakan bisa nda atau alasan seluruh kelas banyak yang tidak tuntas. 

Dan aku paling tidak suka jika di debat masalah agama karena aku kafir tidak 

percaya dengan agama, bagiku kenapa harus beragama berbuat baik tidak harus 

beragama, saya tidak percaya muzijat adanya kebetulan.Tuhan bagitu hanya 

bisa menciptakan dan tidak perlu merawat. 

P : ketika kamu di loyola sering di beri materi atau bacaan tentang santo ignatius, 

menurutmu santo ignatius dalam cerita ini seperti apa nsih ? 

S3 : santo ignatius loyola itu orang yang caper (cari perhatian) sebelum dan 

sesudah bertobat, sok-sokan jadi santo dan menurutku sampai matipun dia itu 

jahat, biasanya orang yang terlahir jahat 90 %matinya ya tetap jahat, apa lagi 

kisahnya dulu dia anak bangsawan, suka wanita dan bunuh-bunuh orang saat 

perang. Bagi saya ignatius terkenal sampai sekarang karena ingin namanya di 

kenang sampai mati, saya yakin dia tetap kaya karena sejarahnya saya yakin 

dicatat yang baik-baik tok.  

P : Santo ignatius walau usianya sudah tidak muda lagi kembali belajar bersama 

dengan anak-anak kecil menurutmu bagaimana ? 

S3 : ya udah biasa aja kan tujuannya cuma hanya mendapat ilmu saja dan si 

penulis kisah santo ignatius pasti menulisnya yang baik-baik saja (sambil penuh 

kecurigaan). Sekolah yang di bangunnya lebih hanya untuk mengagungkan 

namanya tidak jauh beda dengan raja di indonesia (samudra pasai) agar 

terkenang maka membuat prasasti. Bagi saya ignatius Loyola orang bodoh 

kenapa usia tua baru belajar menulis, aturannya bangsawan kan harusnya pinter 

ga cuma pedang. Bagi saya santo yang bener harusnya kontribusinya dengan 

orang miskin. Jadi santo menurut saya gampang asalkan dia kaya maka bisa jadi 

santo. Bagi saya kalau ada santo yang bisa menyembuhkan dan mendatangkan 
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muzijat itu takhayul. Bagi saya bacaan ini tidak berguna menjadi dampak negatif 

bagi dunia dan nda ada yang bisa di contoh. Bagi saya santo ignatius loyola 

menurutku ga usah repot maju perang lebih baik ngumpulin duit dengan dagang 

terus jadi orang sukses dan keliling dunia 

P : setelah punya duit kapan membantunya ? 

S3 : buat apa membantu orang, duitnya buat jor-joran tak berikan jika orang itu 

mau temenan sama aku, duit banyak kan menjadi kepuasan. 

P : Kembali pada mencontek apakan ada tuntutan temen-temen nilainya pada 

baik-baik ! 

S3 : nda….lebih pada ingin tuntas, bagiku temen nilai baik ga jadi masalah sebel 

dikit nanti cepet lupa, aku orangnya tidak termotivasi sama nilai orang lain kok… 

P : jika kamu melihat temen-teman belajar bahkan ada yang sambil jalan atau 

sampai lupa kanan kiri apa pandanganmu ? 

S3 : Rajin… 

P : terus sebaliknya dengan teman-temanmu yang nilainya buruk ? 

S3 : nek ini ada feeling kasian dan mau tak bantu, dikelas ada dua orang yang 

rengking terakhir mereka sering minta di ajari tutor di kosku, aku ajari 

sepenuhnya dan merasa seneng, kalau nilai mereka lebih tinggi klo itu terjadi ya 

aku yo merasa senang. 

P : bagaimana dengan lagu loyola apa yang bisa kamu dapatkan dari lagu 

tersebut ? 

S3 : jujur aja bagus tapi sayangnya tidak sebagus kanisius dalam nadanya. 

P : Bagaimana dengan syair lagunya ? 

S3 : bagus sih………lagu ini menyiratkan menjadi orang perfec dengan hati yang 

baik, pinter, kuat kreatif dan diabdikan ke bangsa maksudnya untuk orang lain. 

Namun bagiku jumlah manusia di dunia sudah banyak sedang alam terbatas 

maka harus di kontrol biar dunia ga kiamat 

P : maksudnya ? 

S3 : aku seneng banget klo denger berita tsunami menewaswkan 10 ribu orang, 

orang cuma hanya menghabiskan oksegen dan sumber daya alam. Apalagi 

pertumbuhan penduduk indonesia 1 % pertahun nah ini bahaya dan menurutku 

di indonesia semakin banyak yang mati semakin bagus, berapapun manusia di 

bunuh tetep aja masih bisa berkembang. 
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P : apakah dengan kata lain mengasihani orang atau menolong orang harus 

selektif ? 

S3 : ya…terus orang-orang yang tidak berguna misalnya di school of life yang 

isinya cacat ganda menurutku tidak berguna merawat mereka karena percuma 

pasti tidak ada satupun dari mereka menjadi orang hebat. Aku lihat mereka gila-

gila semua ada yang tidak punya tangan, kaki, ada mukanya jelek banget (sambil 

menunjukkan kerutan wajah jelek) orang seperti itu hanya bisa makan, BB, lebih 

baik dibunuh aja bukannya aku kejam memang harus begitu. 

P : mereka mungkin tidak memilih terlahir seperti itu, menurutmu bagaimana ? 

S3 : ya mereka mungkin tidak bisa berpikir begitu, lebih baik mereka mati dan 

masuk surga kan di surga bahagia. 

P : apa yang kamu bayangkan tentang julukan freak di loyola ? 

S3 : nahhh…orang yang kasih julukan freak itu seperti orang yang ada di panti 

cacat ganda lebih baik mereka mati. Aku sebenernya bingung kenapa memanggil 

aku freak di loyola gara-gara aku diem orang e, emangnya apa salahnya jadi 

orang diem akau kan ga ganggu mereka aku masih produktif 

Masih bisa bantu kalau kerja kelompok ! 

P : mungkin temen-temen ingin kamu seperti teman-teman lainnya ? 

S3 : waktu di kelas X mungkin aku kena kultur shock dan minder di bilang katrok 

karena dari daerah. Mereka menanggapi diemku dengaan pandangan aneh. 

P : terus bagaimana julukan freak ini loyola diberikan pada beberapa orang ? 

S3 : tergantung dia pantas atau nda dapat julukan itu, menurutku orang yang 

pantes pada julukan freak adalah orang berandalan (menunjuk pada 

tongkrongan beberapa anak loyola di warung yang namanya waruga).  

P : apa yang kamu lakukan untuk teman-temanmu yang dianggap freak ? 

S3 : misal steven dia tidak pantas dapat julukan freak karena dia positifnya 

banyak dan potensinya gede di raport aja fisikanya dapat 96, biologi 90, tapi uma 

sifat seperti itu ya ambil sifatnya sebagai sesuatu yang lucu aja. Kalau dias 

emmmm…gimana ya bukannya aku kejem loh dia itu tidak produktif terbukti 

kalau ulangan pasti dapat nilai terburuk tapi dia pinter menggambar aku ngeliat 

itu sebgai potensi yang bagus dia tidak pantes di bilang freak dia masih ada 

plusnya, tapi anak waruga atau anak sos itu yang seharusnya dibilang freak gitu 

loh. 

P : Bagaimana tanggapanmu ketika mengajari tutor temanmu ? 
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S3 : kalau mengajari sampai dua kali tapi tidak ngerti terus baru mulai keluar 

sebalnya. 

P : Ketika tutor ada dorongan apa dalam dirimu ? 

S3 : aku mengajari tak pastiin dulu orang itu baik yang sudah aku seleksi, untuk 

temen lain ya tak ajari juga tapi ga sepenuh hati. Kalau dias pernah tak ajarai tapi 

hiiiiihhhh aku takut di pacok-pacoke mbe temen-temen gara-gara deket. 

P : Apa sih yang bisa di tangkap dari ekskursi sosial yang kamu jalani ? 

S3 : bagiku orang yang melakukan karya di panti sosial pikirannya terkorup sama 

agama dengan pertimbangan masuk surga…berbuat baik aja ko harus berdasar 

iming-iming masuk surga aku ga suka. Caraku koyo film horor nek ra manut 

dipaksa wae bocahe 

P : kamu ketika ekskursi sosial muncul perasaan seperti apa ? 

S3 : kalau akau rasakan mereka tidak merasa keberatan dengan posisi seperti 

itu, mereka ga isa  mikir jadi buat apa kasian mereka aja merasa baik-baik aja. 

Kalau saya jadi merekas mungkin saya senyum-senyum terus melakukan hal-hal 

tidak jelas dan tidak memikirkan bahkan makan kotoran masih bisa senyum 

(dengan ekspresi gembira).  

P : bagaimana jika mereka keluargamu atau terjadi di keluargamu ?! 

S3 : buang aja langsung ke rumah sakit ga mau merawat, potensi mereka sudah 

nol bahkan minus 

P : kalau pengalaman live in apa yang di dapatkan  ? 

S3 : menurut saya mereka harus dimuliakan karena bekerja keras, mereka guru 

SD saat aku live ini keluarga itu tak lihat punya anak kecil nilene biasa aja tapi 

belajarnya rajin banget tak acungi jempol, orang seperti itu cocok jadi orang baik 

P : Kalau dengan pasar murah ? 

S3 : biasa aja..tapi kadang masyarakat tidak tau diuntung, pernah tau insiden teh 

sari wangi dulu mereka membuang teh tersebut karena merasa tidak suka teh 

celup. Aku nda suka sama mereka sudah miskin suka buang-buang makanan. 

Kenapa nda di kembaliin aja kenapa harus di buang ga ngerti mereka susahnya 

buat teh.  

P : bagaimana dengan dinamika di kelas dengan anak-anak yang bersusah 

payah mencoba mengikuti pelajaran ? 
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S3 : aku biasanya menemukan bakat mereka, misale willy ranking bontot tapi dia 

pinter ngomong dapet beasiswa juga dia juara lomba debat di jakarta baru 

kemarin itu loh, dias anake pinter gambar anime 

P: kalau kamu (menyebut namanya) 

S3 : nah itu kalau aku……(terdiam) 

P : kalau kamu ganteng, korean style! 

S3 :(sambil tersenyum malu) kayake baru pa anton yang ngomong seperti itu 

seumur hidupku  

P : fashionmu juga ok ! 

S3 : berarti selera mamahku bagus ya ? 

P : iya dong fashion yang beredar di kota besar seperti kamu itu. 

P : ketika guru-guru mengajar di kelas dan merasa kerepotan bagaimana 

tanggapanmu ? 

S3 : guru ketoke ga pernah repot mengajar profesional semua ! 

P : tapi saya sering dapat cerita dari guru-guru tentang dinamika menyusahkan di 

kelas ?! 

S3 : ohhhh….(angguk-angguk) Bu J emang seperti itu kaya e memang buat 

nglucu ough…. Guru lain ada she Bu L, Pak K, pak Y juga kasian sibuk juga 

nyiapin materi sebanyak itu pak Y juga sering aku liat ngliat ngajari pak P juga 

kalo nda bisa. 

P : ketika melihat pak Y apa perasaanmu 

S3 : ya udah…(nada datar) memuji orang ini rajin semoga baik hidupnya, 

biasanya aku ngeblessin orang dalam hati loh sambil senyum). 

P : kalau pak K yang sering sakit-sakitan 

S3 : nah itu aku juga kasian sebaiknya klo ada waktu libur satu minggu istirahat 

aja nanti nek wes baikan ke sekolah gitu.nda usah kerja keras-keras kalo sakit. 

P : kalau Bu L 

S3 : ya klo boleh aku ngomomg langsung aku ngomong ‘bu rubah dulu sikapnya 

jangan horor’ nek kasih tugas tuh yang kreatif jangan menyalin buku cetak dan 

buat kliping, kan sama aja foto copy buku cetak trus nek kasih ulangan jangan 

kejem-kejem. 

P : ketika kamu menghadapi temen-temen di loyola yang kesusahan 

(meninggal/terkena musibah pandanganmu seperti apa ? 
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S3 : klo dias ya aku kasihan, sebenernya dia sudah berubah tapi stigma temen-

temen sudah seperti itu. Klo kevin misal e orang tuane cerai ya senasib sama 

aku, disini aku kasian mbe dia aku tau rasane terpisah kedua wong tuwone.Klo 

ada orangtua siswa yang meninggal biasane aku masuke 10 ribu ke kotak 

sumbangan ya aku sudah pernah liat papahku menangis gara-gara mak ku 

meninggal ya aku merasa sedih kayaknya sakit banget di hati. 

P : bagaimana dengan kelompok borju-borju, gamers dan anak-anak yang nilai 

oriented 

S3 : fun-fun aja..aku lebih suka yang kelompok gamers, yang nilai oriented ya itu 

urusan mereka klao mengejar nilai ya sudah emang apa salahnya biasanya 

mereka seperti itu memang mau masuk universitas bagus atau memang pengen 

sukses masa depannya..menurutku sih bagus klo mereka emang pengen ngejar 

nilai. 

P : terus untuk acara ulang tahun ke 17 yang di rayakan besar-besaran 

menurutmu gimana ? 

S3 : bagusss…(sambil tersenyum ceria) seneng banget dong, kalau diundang 

pasti aku selalu dateng aku ngincer makanan gratis..tau lah aku kan ngekos 

makanannya selalu nda enak. Klo sweet aku pasti makan sebanyak-banyake, 

padahal dulu waktu XB aku ga pernah diundang sama sekali. 

P : terus klo di undang ultah fashionmu bagaimana ? 

S3 : aku biasa aja celana panjang, kemeja ya seperti temen lainnya . 

P : untuk tuntutan nilai orang rumah bagimana ? 

S3 : ada benernya juga sih menurutku menurut alasan papah ku biar bisa masuk 

universitas bagus dan juga biar bisa pinter juga..ya nda salah klau nilai harus 

bagus, stres ya bagian konsekuensi yang harus di hadapi. 

P : selanjutnya bagaimana dengan tuntutan sosial lingkungan yang ada di loyola 

? 

S3 : aku ga nyaman denga tuntutan sosial, buat apa gitu loh harus maksa-maksa 

ramah! Tapi saya pikir tuntuan sosial ada pentingnya juga she paling nda satu 

sama lain membaur. 

P : nah saya ada sebuah kasus coba menurutmu kamu harus seperti apa. 

(membacakan kasus tentang prioritas memperhatikan dan menolong teman yang 

kerepotan, di tengah membacakan kasus subjek menyela dengan mengatakan 

“hawane ra bakal tak bantu wes!”). kasus : Ada seorang teman sedang kerepotan 
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menata peralatan untuk kegiatan sekolah, teman tersebut pernah berselisih 

denganmu, saat itu hanya ada kamu di tempat tersebut.padahal acara 

pertandingan antar SMP (LOSSAC) akan segera di laksanakan. Temanmu 

kelihatan sangat kerepotan karena harus menanggung sendiri job pekerjaan 

(menyambung kabel putus dan menata podium pembicara). Ada beberapa anak 

lalu lalang di depannya tapi mereka cuek atau mungkin mereka sudah punya job 

pekerjaan sendiri.Saat bersamaan kamu ditelp oleh orang tuamu ditunggu 

segera untuk pulang kerumah. Menurutmu kamu harus bagaimana ??  

 

S3 : pulang..pulang….pulang..! antara musuh dengan orang tua 

P : kan pernah berselisih berarti bisa juga sudah berdamai !? 

S3 : ya udah wes tak bantu (dengan nada berat hati), klo sudah temenan baik ya 

tak bantu tapi klau masih diem-dieman yah tak biarin syukuriiiiiiiiiin.  

P : kalau seandinya membantu ortumu sudah menunggu, apakah ortumu ga 

marah nunggu kelamaan ? 

S3 : ya aku telp ortuku…..ehhhh tunggu…tunggu….!! Misale ortuku menyuruh 

cepat kalau ada yang penting ya udah orang tua yang aku pilih walaupun temen 

baik sekalipun. Kalau pun aku pergi urusannya meraka dengan aku apa..aku kan 

punya kesibukan sendiri dengan orang tuaku…pokoknya aku milih pulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA DENGAN GURU BK (6 Desember  2012) 

 

 

SUBYEK 1 (ET) 
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P : (peneliti menjelaskan tujuan wawancara sebagai bagian triangulasi data untuk 

mengecek  

sejauh mana data sesuai dengan hasil wawancara responden penelitian. Siang 

bu, sejauh mana menurut ibu perkembangan ET dalam pendampingan ? 

ED : emmmmm, nek menurutku sih bocahe apik, ramah, aktif tur pinter musik. 

Cuma kadang rodo celelekan, rambut e wae saiki di potong tipis pinggir kaya 

anak-anak band 

P : kalau dilihat relasi sosialnya piye bu ? 

ED : ya kui mau ET anaknya selain pinter juga percaya diri. Sejauh aku ngerti si 

anak in anak tunggal, orang tuanya juga aktif kegiatan di lingkungan dan sangat 

perhatian karo konco kos?. ET juga banyak di sukai teman-teman baik cowok 

opo cewek, mungkin mergo murah senyum tur grapyak bocahe. 

P : sejauh di dampingi apakah ET banyak membantu teman-teman ? 

ED : ya waktu masih jadi ketua OSIS tak liat si sangat tanggung jawab terhadap 

kegiatan, tapi niai akademik memang ga setinggi dulu mungkin capek kegiatan. 

Tapi beberapa kali dia tak minta mendampingi teman-temen yang nilainya belum 

bagus. 

P : maksudnya tutorial gitu ? 

ED : iya  

P : terus proses tutor dijalankan dengan baik nda bu? 

ED : boleh di bilang sangat baik, dasare bocahe ki humoris lan sabar nek ngajari 

konco-koncone. Bahkan menurut temen e sing di ajari masih mau ngajari sampai 

larut malam di kos-kosanya 

P : Njenengan pernah nda nanyake kro ET ko gelem ngajari tekan mbengi ? 

ED : Yo alasane mesak e sama-sama anak kos dan sama-sama harus sukses 

lulus dari Loyola. Yang menarik dari ET anaknya mudah iba dan tersentuh nek 

melihat konco-konco kesusahan. Kapan kae ngumpulke duit karo konco-konco 

buat belike sepatu EN karena sudah jebol dan ga mampu karena orang tuanya 

sudah meninggal. 

P : sejauh ibu tahu relasi dengan keluarganya sedekat apa bu ? 

ED : menurutku cukup dekat banget si bahkan kaya teman malah, orang tuanya 

memang agak tua tapi gayanya enerjik kaya anak muda, sama-sama suka 

musik. Kata ibunya si ET dr kecil memang sudah sering diajak memberikan 

bantuan ke panti-panti asuhan pokok ekegiatan sosial seperti itu lah 
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P : relasi dengan guru-guru bagainana bu ? 

ED : sangat akrab, sebenernya sering dimarahi sama guru karena sering keluar 

jam pelajaran mergo melu kegiatan, tapi kebetulan anaknya ga mudah marah 

kalau di tegur guru. Baiknya ET kalau tidak bisa mengikuti pelajaran selalu 

meminjam catatan teman untuk di foto copy dan kalau mau dekat ujian inisiatif 

pribadi datang ke guru yang pelajaranya sulit untuk menanyakan yg dia belum 

bisa.  

P : Dalam hal empati dengan teman atau warga sekolah bagaimana bu ? 

ED : ya itu tadi anaknya solidaritas dan empatinya cukup tinggi, bocah kui temuo 

dan bijak sana, menurut info teman-temanya dia sering menjadi rujukan teman-

teman untuk curhat. Bahkan motor prima tua sering dipinjemkan ke teman-

temanya bahkan sering di gowo karo konco-koncone cah jowo, padahal dia cina 

nthekek. Yang jelas anak ini sangat peka terhadap kesulitan orang lain. 

P : oh gitu (lanjut menanyakan subjek responden penelitian yang ke 2) 

 

SUBYEK 2 (AY) 

P : Kalau AY  menjadi dampingan Ibu gimana ? 

ED : oh cah cilik manis kae to. Anaknya baik wajahnya imut, lucu temen-temen 

banyak gemas kalau liak wajahe 

P : secara relasi sosial bagaimana ? 

ED : anaknya sopan, aktif kegiatan putra-putri altar. Kebetuhan selama live-in 

aku yang dampingi. Anaknya serba ingin tahunya besar tapi kaya masih anak-

anak. Waktu tak dampingi live-in AY rajin bantu ibu asuhnya jualan ke pasar 

berangkat pagi subuh pulang jam sepuluh siang 

P : maksudnya anak ini tanggung jawabnya besar ya bu ? 

ED : iyo, dan juga anak ini juga tipe ndak tegaan sama orang, pernah 

pengalaman live in pulang dari pasar sampai jam satu siang ketika ditanya 

alasanya karena nemeni ibu-ibu tua nunggu jemputan katanya kasian kalau 

ditinggal wedi ndak baline kesasar (tersesat)  

P :hhehehehehehe 

ED : bocah iki juga mudah trenyuh kalau liat temennya ada yang nilai ulangane 

elek. Kapan hari anak ini nangis bareng di deket kapel  gara-garanya temanya 

nilai rapor kimia tidak tuntas. 

P : wehhhhh sampai segitunya ya bu 
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ED : ho oh.....pernah to dulu laptop e dijambret orang terus ditolong sama ibu-

ibu, setelah kejadian seluruh keluarga besarnya datang ke tempat ibunya tadi 

mengucapkan terimakasih 

P : wah luar biasa pengasuhanya ya bu. 

ED : ibunya memang aktif kegiatan gereja  

P :Terkait relasi sosialnya dengan teman-teman bu? 

ED :Supel dan perhatian, malah kata temen-temenya AY sering bantu temen-

temen belajar di kegiatan LONI, rajin BBM temen-temen untuk mengingatkan 

kalau ada ulangan. Ay sebatas aku ngerti anaknya ga beda-bedain teman 

bahkan royal  sering traktir temennya makan di kantin. 

P : sejauh ibu ketahui bagaimana AY melihat emosi nya? 

ED :anak ini cukup peka melihat perasaan temnya, misal waktu menemani 

melayat ayah temanya meninggal, dengan perhatian AY duduk di sebelahnya 

sambil memberikan penghiburan. Kejadian waktu ulang tahun temenya yang di 

lempari anak-anak pakai telur dan tepung, AY ikut membantu membersihkan 

rambut anak tersebut dari tepung dan telur. 

P: berarti AY cukup cerdas secara emosi ya bu. 

ED : iya anaknya sangat menghargai, mungkin juga kan sama keluarganya 

sering diajak mengunjungi panti untuk memberikan sumbangan, mungkin ini juga 

semakin meningkatkan AY berperilaku kooperatif terhadap orang lain. Cuma 

kadang memang anaknya kaya anak kecil mungkin awake cilik. 

 

SUBYEK 3 (ER) 

P : selanjutnya terkait dengan relasi sosial ER bagaimana bu ? 

ED : anaknya sebenerny baik, cenderung diam pasif-pasif agak ketus gimana 

gitu 

P : maksudnya ? 

ED: ya misal kalau ditanya ya jawab tapi cenderung ketus  

P : Menurut ibu anaknya seperti apa to ? 

ED : anaknya cuek, dulu pernah ketahuan mencontek dan kayak e sebel banget 

karo pa aris guru agama. Bocahe rodo egois nek bantu teman 

P : sifat ketus apa memang dari sananya bu? 
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ER : mungkin juga setahu ku anak ini korban perpisahan orang tuanya, ER 

sedikit punya teman, palng ada dua temannya yang deket tapi ya itu agak mirip 

sifatya dengan dia  

P : Kalau dikelas sepengamatan ibu bagaimana ? 

ER : anaknya sebenarnya ga suka aneh-aneh. Tapi waktu ketahuan nyontek dan 

tak tanyain lasanya cenderung membela diri menyalahkan guru sama temen-

temenya.alasanya yang nyontek tidak cuma dia asih banyak kenapa hanya dia 

yang di proses, pokok era gelem disalahke 

P : maksudnya anaknya keras kepala ya bu? 

ED : bukan itu anak ini kurang mendapat perhatian dari teman. Bagi dirinya nilai 

bagus menjadi keharusan bebas pakai cara apa saja 

P : apakah dijauhi sama teman-teman ? 

ED : di jauhi tidak cuma yang tak perhatik anaknya mudah curiga dengan orang 

dan tidak suka berkawan dengan anak jawa, yo rasialis ngono lah. 

P ; selama ini pernah ngobrol dengan orang tuanya bu ? 

ED pernah 3 kali, ayahnya bingung anak ini selalu gelisah nek melihat wajah 

bahkan tiap minggu minta diantar perawatan wajah di dokter lewi 

P : lah kan wajahnya udah bagus to? 

ED menurut dia wajahnya cacat buat orang tidak suka.malah ayahnya curiga 

jangan-jangan anaknya jadi banci katanya. Dirumah kota asalnya juga jarang 

bergaul dengan teman-teman lebih memilih di kamar dengan laptopnya. Kejadian 

paling parah ya waktu live-in panti asuhan dulu itu, guyur anak cacat ganda 

dipaksa mandi tapi ndak mau terus ngumpat nek wong cacat harus disingkirkan 

P : kejadian dipanti kelanjutanya bagaimana bu? 

ED : anaknya tetep melanjutkan refleksinya si pada akhirnya baik dan menyadari 

alau perbuatanya salah, tapi ya masih ada embel-embel menyalahkan pengasuh 

disana. 

Yang jelas anak ini kepribadianya cukup temperamen, pilih-pilih temen dan 

perhitungan soal uang. 

P : ya makasih bu untuk waktunya, data ini nanti coba sy olah untuk melengkapi 

data subjek sebelumya (pamit dan ED melanjutkan pekerjaanya)  
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WAWANCARA Focus Group Disscusion (FGD) 

Wawancara dilaksananakan tanggal 17 Mei 2013 

Peserta diskusi enam orang terdiri dari perwakilan kelas X, XI, XII. Mereka 

mewakili tingkatan kelas dan terbagi siswa yang aktif kegiatan, aktif kegiatan 

kerohanian, kurang aktif kegiatan 

S 4 dan S5 mewakili kelas XI 

S 6 dan S7 mewakili kelas X 

S8 dan S9 mewakili kelas XII 

Tempat diskusi di ruang BK dari pukul 12.00-14.00 wib 

 

P : selamat siang teman-teman (menjelaskan kepentingan FGD untuk 

mengumpulkan data penelitian kemampuan empati siswa loyola dalam 

persahabatan). Situasi pertemanan yang ada di loyola sejauh ini teman-teman 

menanggapi seperti apa ? 

 

S4 : kalau pertemanan di dalam kelas pada awalnya masih renggang atau 

berjauhan…emmm awalnya sulit berbaur seiring berjalannya waktu ada juga 

beberapa anak yang tidak bisa mengikuti ini, jadi kaya merasa beda dari yang 

lain jadi bisa dikatakan anak itu unik lah…emmm untuk secara keseluruhan aku 

lihat untuk pertemanan sudah bagus juga tetapi untuk loyola lebih di kenal 
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hubungan satu angkatan itu bagus tapi antar angkatan buruk itu sudah terjadi 

sejak dulu itu mungkin yang harus di benahi 

 

S5 : kalau dari sisi aku sendiri...emmm karena aku hampir dua tahun di loyola 

sosialisasiku berjalan sangat baik karena hampir ditiap angkatan aku bisa 

mengenal rata-rata lebih dari 50%, secara umum eemmm gini untuk adik-adik 

kelas X mereka sudah bisa sosialisasi dengan kakak kelas tapi secara umum 

masih ada kecenderungan dari mereka masih dengan level se-angkatan, kalau 

dari kelas XI dan XII sudah lebih bisa berbaur. 

 

S6 : eeehhhh..kalau menurutku yang aku lihat dari angkatan ya berjalan lumayan 

lancar lah, tapi untuk angkatan kelas X ke XI dan XII yang aku alami itu agak 

sulit..emmmm gimana ya kadang kita akan mulai tapi tanggapanya tidak sesuai 

dengan respon yang kita harapkan gitu lohh..aaaaa…kadang kita berharapnya 

terlalu tinggi nanti kakak kelas responya biasa saja, mungkin anak-anak tahun ini 

ayooo lah kakak kelas berbaik-baiklah. Menurut sudut pandangku itu bukan salah 

kakak kelas atau adik kelas yang jelas keduanya salah..dari  si adik kelas itu 

melihat eeehhhh gini ya nalar aja dimana-mana memulai sesuatu yang indah 

tidak diawali dengan yang indah juga kalau kita memulai mengharapkan awalan 

yang bagus itu ndak mungkin nah sementara anak kelas X ini memulai 

harapannya di taruh disitu dulu (sesuatu yang indah) klo adik kelas ya memang 

seperti itu kita harus menghadapinya, dan ndak semua anak kelas X itu cara 

berfikirnya seperti itu, trus yang kedua dari kakak kelas..emmm mungkin kakak 

kelas juga pemikiranya mungkin mindset yang terbentuk awal dari POPSILA 

adik-adik kelas silahkan bersosialisasi jadinya kayak eeeeee…ini blak-blakan 

kelas XI dan XII ayooo kelas X sosialisasi. Nah gimana kalau kelas XI juga 

memancing juga ayo dong tanya atau menyapa..atau bisa ketemu ehhh “liat pak 

ini nda” cara ini sedikit banyak dapat merangsang anak-anak ya intinya say hello 

lah. 

 

S7: kalau aku sih meliatnya emang pertamanya kita renggang terus ada popsila 

seolah-olah istilahnya kita disiksa bareng dan kita menjadi satu karena kita 

senasib. Tapi setelah berjalannya waktu memang kelas X kenyataannya tidak 

sekompak yang di bicarakan..emmm dalam satu angkatan tidak kompak misal 
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aja deh di kelasku awalnya kompak dan saling cocok terus berjalannya waktu 

tibul kelompok ini lah kelompok itulah terus nanti kalau kita ketemu dan say hello 

orang luar memandangnya kompak padahal didalamnya mungkin pada pakai 

topeng. Terus untuk yang antar angkatan bener juga kata A (menyebut subjek 6) 

kita bingung awalnya gimana mau menyapa dibilang SKSD (sok kenal sok dekat) 

tapi kalau ga menyapa dikira ndak sosialisasi..terus juga emmmm beberapa 

temanku bilang ‘’mereka aja tidak mau memperhatikan kita ngapain kita 

memperhatikan mereka ahh sudi amat”, terus juga karena ya ini blak-blakan aja 

ada beberapa orang yang punya mindset dikelas X bahwa kelas XI yang 

konotasinya agak ngawur kayak yang rokok-rokok atau gimana mereka malas 

nyapa…lah orang itu aja perilakunya seperti itu ngapain di dengarkan atau di 

contoh atau di sapa. 

 

S8 : ya sama seperti AL (menyebut nama subyek 7) ditempat kita memang ada 

gap yang saya rasakan hampir tiga tahun di loyola…tapi ya itu harusnya bisa 

dimaklumi misal saya cocok sama T (menyebut subyek 9), untuk menjalin ke 

depannya paling tidak kita harus punya relasi ndak mungkin sama orang itu-itu 

terus, makanya memperluas pertemanan itu perlu jadi walau ada gap-gap an kita 

harusnya tetap mencoba untuk mengadakan pertemuan ke kelompok-kelompok 

lain walaupun mereka mungkin melihatnya ‘iki wong ngapain ikut-ikut kita’ paling 

nda kita mencoba say hello untuk menambah teman. Terus masalah pertemanan 

antar angkatan itu gimana ya…emmmm kalau saya pribadi lebih deket dengan 

anak kelas X dari pada kelas XI entah itu apa tapi kelihatannya kelas X lebih 

ramah itu loh…bukane mau njelek-njelekin kelas XI tapi menurut kalas X sendiri 

keras sebelah kadang menganggap dirinya senioritas…hehehheh..sori loh bukan 

maksud untuk kalian loh (menunjuk subjek 4 dan 5). Senioritas memang tidak 

bisa di hindari karena mereka memberi batasan bahwa dirinya adalah kakak 

kelas dan lebih tua. Untuk masalah sapa menyapa kadang kadang kakak kelas 

kadang menjust kenapa adik kelas harus menyapa duluan kenapa tidak berfikir 

sebaliknya kenapa ko tidak duluan aja menyapa toh sama-sama KKL ya kalau 

kita mau di hormati kenapa kita tidak memulai sesuatu dari kita sendiri. 

 

S9 : kalau aku dari hubungan antar sesama saya tidak lihat antar 

angkatan…eeeee..mau cari temen cocok yang bener-bener deket sampai seperti 
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solmed itu gampang tapi kalau mencari musuh itu juga gampang juga.di 

loyola.nah itu apalagi anku anak IPS misalnya ketika membahas Fesfias (festival 

film anak sos) temanya sudah di setujui tiba-tiba ada yang ga suka ini 

menimbulkan berantem bahkan sampai berantem secara fisik juga…setelah itu 

masing-masing menjauh tidak tegur sapa sampai akhir tahun baru bisa dekat tapi 

dekatnya ya tidak bisa seperti dulu lagi. Terus kalau saya lihat satu angkatan 

kurang begitu menyatu malah lebih dekat dengan kelas X kalau kelas XI itu 

kurang dekat juga. Dengan anak kelas X justru mudah untuk curhat kayaknya 

jalan pikirannya sama. 

 

P : Apakah kedekatan yang terbatas antar teman sebagai bentuk arogansi atau 

diskriminasi personality ? 

 

S4 ; menurutku bukan karena masalah diskriminasi atau arogansinya Cuma 

masalah kemampuan diri untuk menerima orang lain masih kurang (perspektive 

taking). Kalau arogansi  

 

P :apakah dalam situasi kelas juga terjadi masalah dalam hal solidaritas 

persahabatan ? 

 

S4 : Jujur pak dikelas ku sampai sekarang ini masih ga bisa satu masih terbagi 

menjadi dua kubu yang satu jalannya pengin ini yang satu pengin itu (non 

rasialis-diskriminasi), dan setiap ada kegiatan pasti mereka pada bentrok soalnya 

berbeda pendapat atau prinsip (peka terhadap orang lain) nah setelah selesai 

nyatuinnya memang lama butuh waktu untuk mengajak mereka berdiskusi 

tentang masalah yang terjadi. Dan kalau ada masalah baru masuk terpecah lagi 

dan memperbaiki lagi ya seperti itu putarannya. 

 

S5 : intinya hampir sama dengan (menyebut subjek 4), Cuma dikelasku 

terpecahnya lebih pada gender jadi kadang laki ngumpulnya sama laki sendiri 

perempuan ngumpul sama perempuan (non rasialisasi-diskriminasi) ga tau 

kenapa padahal di awal tahun ajaran sudah berkomitmen tapi sudah hampir satu 

tahun belum  ada perubahan masih dominan seperti itu. Kadang kelompok laki 
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melihat kelompok perempuan sesuatu yang ribet. Misal mencari dana kelas 

perempuan biasanya berpikirnya yang neko-neko tidak simpel. 

 

P : apakah dalam akademik juga ada singgungan yang kadang terjadi antar gap 

gender? 

 

S5 : keberhasilan studi dalam hal akademik laki-laki perempuan nda ada 

masalah. 

 

S6 : dikelasku menurutku seneng-seneng aja gila tuh kelasku bener-bener asyik, 

walaupun ada beberapa jenis anak kebetulan dia itu mungkin tidak ambisi atau 

maksa tapi anaknya pinter ada juga anak yang udah mati-matian tapi ga pinter-

pinter terus anak ini kadang memberi alasan ke teman yang pinter bahwa dia itu 

orientasi nilai. Enaknya di kelasku anak-anak yang di tengah membuat jembatan 

untuk menyatukan anak golongan akademik atas dengan yang bawah (peka 

terhadap orng lain/empathic concern), terus dalampemecahan masalah emmmm 

ga tau ya mungkin hebatnya anak-anak dikelas take it simple, kendalanya ada 

pada beberapa anak yang menurutku skill komunikasinya kurang, kadang-

kadang untuk sosialisasi orang kan butuh skil tersendiri (evaluatif-refleksif) misal 

suaranya asyik, penampilan menarik…nah orang-orang tadi ketika masuk kelas 

bahasa tubuhnya sudah menunjukkan aku minder duduk diam sikap tubuh 

tegang seolah-olah mengatakan aku lagi tidak ingin bersosialisasi. Kalau 

oranglain bilangnya freak kalau aku bahasaku mereka skill keberaniannya kurang 

 

S7 : kalau aku beda ya pak…di kelasku yang sering aku amati jadinya kelas 

malah pecah, pertama kelas bener-bener nyatu sampai setelah POPSILA 

semakin kebelakang mulai terlihat pecah nah lama-lama aku pikir kelasnya bisa 

ancur kalau seperti ini. Kelasku sorry loh ini…justru lebih dominannya masalah 

rasisme pada awalnya tidak semuanya nyampur antara jawa, cina, medan dll dan 

akhirnya jadi gap-gap sendiri khususnya yang jawa dan cina paling kelihatan 

kelompok cina biasanya duduk yang paling depan untuk kelompok jawa yang 

guyon dan ga serius duduk dideretan belakang (non rasialis-diskriminatif). Dalam 

hal berteman juga beda banget jawa punya cara sendiri kadang yang cinn juga 

berfikir ngapain sih mereka ko alay banget tapi juga yang jawa juga mikir 
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sebaliknya juga wong cino ko alay banget (non rasialis-diskriminatif).. Terus ada 

golongan high kelas dan low kelas juga nampak, muncul juga ada golongan anak 

pinter dalam konotasi freak itu juga punya kumpul sendiri, tapi dalam pelajaran 

untungnya kita kompak jadi kalau ada salah satu yang tidak tuntas kita support 

dia biar bisa tuntas biar bisa naik satu angkatan (terbuka). Dan ada satu lagi kita 

bisa kompak ada salah satu tujuan buat nyerang ketua kelas soale ketua kelasku 

kan mengajukan sendiri menjadi ketua kelas dan ga enaknya keltua kelas tidak 

mau bekerja hanya menyuruh-nyuruh saja tapi tidak mau kerja nah kalau ketua 

kelas ngomong di depan kita semua kompak menentang dia. Kalau soal 

pemecahan masalah kelompok tertentu hanya sebagai pengikut, nah dikelasku 

banyak golongan pemikir jadi semua penginya ngomong dan usul saja tapi tidak 

mau action (rendah hati). Nah menurutku semakin lama ga semakin menyatu 

malah semakin mundur 

 

S8 : perbedaan gender kelihatan sekali yahhhh wes kaya musholla pak deret sini 

cewek semua deret sana cowok semua, ada satu cowok ditempatku golongan 

bencis jadi ngikutnya kelompok cewek (non rasialis-diskriminatif). Kalau masalah 

pertemanan itu gender menjadi salah satu sebab sulit menyatu, selain itu misal 

dalam class meeting kompak tapi dalam pelajaran ketok banget yang pinter 

serius di depan yang ga serius pada di belakang dan buka-buka Hp dan yang 

cowok-cowok saat pelajaran pada main kartu di belakang dan ngobrol sendir 

(empathic concen), ya jujur aku juga saat pelajaran kadang ngobrol sama teman 

tapi sebentar tapi pada main kartu kebangetan kasian sama guru yang ngajar. 

Dan temen-temen kelas memperlakukan satu teman laki yang bencis ini juga 

kebangetan kadang dihina/diece-ece (non rasialis/diskriminas dan kurang pek 

terhadap orang lain) dan nda mau mengajak ngobrol pada gengsi kalau dibilang 

homo sama teman-teman lain, dan temen-temen cowok ndak pada peduli ya 

terserah wong itu hidup-hidupmu sendiri kan seperti itu menurutku eman-eman 

juga dan kasian sama anak itu.(emphatic concern) 

 

S9 : emmmmm masalah gap mau nda mau pasti ada entah bentuknya rasis, 

gender. Kalau yang dialami angkatanku lebih ke gender kalau rasis nda ya 

kayaknya nda dipermasalahkan. Kelasku sekarang ceweknya ada tujuh jadi ya 

bener jadi kaya musholla cewek berderet duduk didepan yang cowok di 



66 

 

belakang, terus dan di dalam situasi pertemanan dikelas pacah misal aku 

berkumpul bertiga dan satu kelompok cewek lagi berempat ngumpul sendiri, 

untuk cowok model stres ngumpul sendiri, model brandal ngumpul sendiri, model 

suka komputer kumpul sendiri dan kalau intirahat masing-masing punya acara-

acara sendiri (non rasialis-diskriminasi). Ya begitulah gap mau diapakan lagi tapi 

kalau di logika memang cocok misal akau sukanya korea, dia sukanya british 

yang kalau bersama sesama korea ya jadi nyambung. Kalau persaingan 

akademik justu bukan kelas pak tapi angkatan sos..e,,eeee jadi ada satu cewek 

dikelas sebelah ada seorang cewek yang sangat sangat serius selazlu rajin 

mencatat terus mungkin guru ngomong huruf aja bisa dicatet sama dia, komplit 

dan memperhatiakan  tapi kalau dipinjemi pasti alasannya catatanya tidak 

lengkap dan berbelit..kadang heran anak itu selalu pengin tau posisi orang lain 

tapi orang lain tidak boleh tahu posisi dia. Kalau rasis lebih pada buat 

bercandaan misale aku orange pelit yo dibilang “dasar cino” (32.18) 

 

P: melihat persahabatan seperti tadi ada yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan, kira-kira ketika temen-temen melakukan evaluasi dan refleksi 

seperti apa dan bagaimana cara mengelola konfliknya? 

 

S4 :kalau aku sih…emmmm aku lebih mengajak dan menemui orang tersebut 

dan ajak bicara maunya seperti apa (cinta kasih, mau mendengarkan), pokoknya 

aku selalu pindah tempat menghampiri orang atau kelompok pokoknya nyoba 

kalau disini seperti apa disanan seperti apa, nah kalau diakhir dicari solusi seperti 

apa yang terbaik dan konsultasi dengan wali kelas yang lebih berpengalaman 

dalam hal seperti ini. Kalau mengelola konfliknya memang awalnya berdebatnya 

lama banget tapi akhirnya ada satu yang mengalah dan memberikan solusi yang 

bagus ya udah biasanya kita terima 

 

S5 : kalau dari yang aku lakuin sendiri dengan melihat kondisi kelas seperti itu  

eeeeee….aku tiap hari selalu mencoba seengganya bisa memahami situasi, 

masalahnya kan gender kan pak, setidaknya pada blok 1 dan ke 2 aku 

menyempatkan duduk sama cewek untuk berusaha mengenal lebih deket dan 

aku juga sepulang sekolah kadang juga menawarkan ke cewek-cewek mau di 

temeni atau tidak jika ada keperluan keluar. Kalau dengan adik kelas misal 
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mereka lagi duduk-duduk ditaman atau pas lagi lewat biasanya aku menyapa 

dulun (cinta kasih, sopan santun), kalau aku menyapa duluan otomatis mereka 

kan membalas sapaan dan kalu berlangsung terus kan jadi terbiasa dan akrab. 

Aku memulai pertemanan biasanya dengan seperti itu. 

 

S6 : Biasanya kalau ada teman berselisih akademik atau masalah lain  biasanya 

di pertemukan dan biasanya yang nilainya baik kita bilang ‘ayolah kamu yang 

pinter jangan pinter-pinter sendiri tolong bantuin temen yang belum bisa’ yang 

kurang pinter kita bilangin juga ‘mereka mau ko ngajari kalian dan ga nyingkirin 

kalian’. Jadi kita nyatuin dua-duanya misal waktu ada kelompok bicara ‘eh eh lg 

ngobrol opo?’ nanti kelompok satunya kita ajak akhirnya bs nyatu kelompok itu, 

pa anton tau wisnu dulu anaknya freak banget (diselingi gelak tawa peserta 

diskusi) trus kita bilang ‘wis kita itu SMA masa kita gaul-gaulan tapi berhubung 

kita di Loyola itu kita harus menambah predikat kita jadi anak pinter kamu harus 

gabung sama kita tapi jangan ikutan ga pinter kaya kita, ya kita ngingetin kalau 

kamu mau ngajak kita biar kita bisa pinter seperti kamu tapi kamu juga mau 

gabung sama kita biar kamu lebih gaul. Dan tau nda pak wisnu jalannya kan 

njelehi tenan eehh kalian harus ngajari wisnu jalan yang gagah gt pak, kalau 

dengerin lagu anaknya kan suka di balck berry download yang gratisan itu 

loh…eemmmm suatu ketika pernah di kasih sama cowok-cok satunya suka 

metal-metal, DJ, Pop dan disuruh masukin ke flashdisc dan sekarang dia gaul 

banget dengerin banyak lagu. Sedangkan untuk ke kakak kelas jujur aja aku 

orangnya modelnya pemalu ga berani mulai aku orangnya punya kadar minder 

yang tinggi penampilank kurang, suara ga enak, mukaku seperti ini..eeee tapi 

aku sekarang coba mulai dengan ikut LEC aku sekarang mulai banyak mengenal 

kakak kelas… 

 

S7 :emmmmmm…kelasku nda ada konflik pak! jadi kaya silent war, kita kadang 

menganggap orang freak atau alay tapi didepan orangnya kita baik-baik saja. 

Jadi kalau di lihat orang di luar kelasku bisa di lihat kompak dan pada prinsipnya 

kelas ku tuh kompak Cuma kalau ada konflik ya itu yang tadi dikatakan secara 

langsung bertatapan langsung dengan anakny biasa aja. Misal kaya edo (anak 

yang tidak naik kelas) sebenarnya dia itu menjadi keprihatinan kita dan teman 
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satu kelas juga mikirin dia kita ndak mau masa kita ningalin satu 

orang…dikelasku kira-kira seperti itu pak. 

 

P : baik (menyebut S7) tadi yang di ceritakan kan sebenernya ada konflik tapi 

tidak sesuai harapan dan temen-temen mengagnggap sesuatu itu biasa 

eeeee…kira kira melihat situasi tersebut apa yang dilakukan ? 

 

S7 : Ya biasanya nyatu renggang seperti ini terus. Kalau aku pribadi biasanya 

ngajak orang tersebut ngobrol dan aku sadar tidak semua orang kaya aku. 

 

S8 : kalau yang masalah cowok dengan cewek seperti tadi yaaa…mau ga mau 

menerima situasi, kalau aku misal duduk sama temen cowok spesial agak 

melambai biasanya aku berusaha mendorong dia untuk bisa tegas dan aku bisa 

merasakan apa yang dia rasakan juga. Untuk masalah kaya di mushola dudukya 

aku berusaha untuk duduk bergantian dengan yang lain sama cowok juga. Kalau 

untuk antar angkatan biasane aku jarang nyapa tapi pakai kontak mata  

(disambut tawa peserta diskusi) kalau dengan kontak mata menurutku lebih 

membantu dari pada harus mengatahan hello-hello pd setiap orang kelihaanya 

gimana gitu loh,  

 

S9 : Kalau aku kan berangkat datangnya mepet telat aku sendiri nda masalah 

duduk sama cowok atau cewek ya kalau terlambat ya tinggal duduk kursi yang 

tersisaa dan sebelahnya siap ya ud gitu. Yang kadang jadi masalah materi yang 

dibahas cowok sama cewek kan beda pak, konfliknya malah lebih ngrasani 

dibelakang biarpun di depan baik. Kalau kegiatan yang banyak nyatuin itu kaya 

tutor dan anak sos jarang mau LONI karena dirasa buang waktu.biasanya kalau 

lagi tutor cowok sama cewek, kalau sesama jenis biasanya malah ga belajar 

cuma cerita-cerita aja. 

 

S8 : ..emmm bentar-bentar pak mau nambahin….masalah tutor eeee yang 

pinter-pinter itu mau nutori Cuma yang merasa yang kurang-kurang itu kadang 

malas datengnya jadi ngerasa ga enak juga..aku termasuh orang yang selalu 

mengajak untuk minta di tutori…eee kau sering gembar-gembor tutor dan nyang 
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nutori sudah datang tapi yang ditutori nda datang itu rasanya kaya menyepelekan 

banget itu kan ga enak banget kan pak 

 

S9 : bejone dikelasku nda mereka yang butuh tutor pada datang kan merasa 

bahwa butuh nilai, tapi yang pinter kadang nda nawari merasa yang butuh harus 

ngomong dulu. Tapi yang sering si yang pinter lebih menawarkan untuk tutor… 

 

P : Diloyola ini kan terkenal banyak kegitan, ada siswa yang aktif, cukup, atau 

malah sama sekali ga pernah ikut entah karena tidak mencoba atau gagal dalam 

seleksi 

 

S4 : Kalau aku kebetulan pengurus osis (DKKL) di setiap kegitatan ada resiko, 

misal LASICO (acara pentas musik berbahasa inggris) awalnya lebur menjadi 

satu baik yang jarang ikut kegiatan maupun yang sering melebur jadi satu terus 

diakhirnya justru orang yang jarang ikut kegiatan malah justru lebih aktif 

membereskan sampai akhir, terus kegitan secara keseluruhan memang tidak 

bisa di pungkiri kalau ada  anak yang sampai sekarang ga pernah ikut apa-apa, 

namun ada juga yang kelebihan ikut kegiatan. Namun ada anak yang 

sebenarnya tidak ikut kegiatan ikut  nimbrung justru kita-kita welcome kan 

dibantu jadi status jadi kepanitiaan nda masalah asal kita mau membantu. 

 

S5 : intinya sama (menunjuk pendapat S4) pas LASICO ada kepirhatinan eeeee 

memang mom lany mengasih kepengurusan kepada kita dan kebetulan 

koordinatornya romanos dan dia membentuk anggota perkap jadi pas H-1 perkap 

itu ngangkat2 keperluan acara. Nah setelah LASICO logikanya event ini kan 

event kita nah pas malamnya aku melihat yang memberesi nda ada 50% aku 

selanjutnya mikir ini kan event kita ko kalau udah menang ko ditinggal dan yang 

ga menang sebagian ninggalin ko gini…Untuk kegiatan lain biasanya yang milih 

OSIS (DKKL) eee tapi setidaknya kalau kita tidak jadi panitia setidaknya kita ikut 

nimbrung misalnya selesai acara ikut bantu beresi atau membersihkan sampah 

ini kan menunjukkan dan ikut merasakan usaha yang sudah dilakuin temen-

temennya. 
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S6 ; kalau yang aku alami masih ada anak-anak yang tingkat mindernya tinggi 

termasuk aku yang merasa serba tidak bisa itu kayaknya buat beberapa anak 

semakin di bikin parah dia ga punya temen..dia merasa ‘aku ndak dikenal..aku 

mesti ngapain dan aku pasti suwung disana’ mungkin yang perlu kita tanamkan 

disini kita harus memperkuat relasi satu sama lain dan tidak ada yang merasa 

terbuang, misal DKKL kalau ada acara menawarkan ke temen-temen ‘ehh ada 

yang mau ikuta acara ini’ dengan cara iki orang akan tau apa yang harus 

dilakukan dan semakin banyak relasiku eee menurutku seperti itu sih 

 

S7 : eeee menurutku si dalam acara-acara sih ya gimana ya aku bahasnya 

keseluruhan loyola ya.. disetiap acara kan pengen banyak yang mau jadi panitia 

kadang juga mikir ‘aku ga pernah di pilih ya’ Cuma yang jadi panitia juga bingung 

iki piye carane ga ada formulir khusus eee tapi daftar kepanitian pakai formulir 

juga kelihatan lebay, terus aku mikir katanya dulu ada usul bilang aja ke DKKL 

atau panitiane aku mau ikut eee tapi kalau kita ngomong dikiranya ko ngarep 

banget tapi kalau nda ngomong ga dapet panitia kadang ita dilema iniharusnya 

gimana sih soale kata guru kalau kita ikut kegiatan dinilai kita pasti ingin ikut lah 

 

S8 : eeee menurut aku ya pak kalau ga eksis ya ga terpilih jadi panitia diloyola 

(disambut anggukan kepala dan pernyataan setuju dari peserta diskusi). Dari 

kelas X saya kan orangnya ga eksis pak terus temenku tak lihat iki wong ko 

kayake kegiatan selalu ikut terus berkali-kaliiiiiiiiii…kaya si boks itu loh pak 

(menyebut nama temen yang sering ikut kegiatan) sampai kalau dia pamer co-

card sampai banyak banget (disambut ketawa peserta diskusi) terus akhirnya 

lama-lama aku ngerti mereka yang milih-milih panitia. Eeeee pernah suatu kali 

aku milih kepanitian secara random masing-masing kelas pilih satu nama terus 

masukin tapi akhir eorang itu dihubungi susah diajak kerjasama juga susah 

otomatis kita menghubungi orang yang sudah biasa bekerja jadi panitia jadi lebih 

gampang mereka diajak kerjasama. Temenku yang DKKL dulu waktu kampanye 

pemilihan bilang bahwa banyak KKL yang belum banyak terlibat dalam kegiatan 

tapi pada kenyataannya hal ini sulit diwujudkan kalau seandainya KKL nya 

kerjanya nda becus kan ga mungkin akan dimasukan kepanitiaan apalagi acara 

tersebut dibiarkan berantakan yan jadi masing-masing tergantung kitane kalau 

sekali ikut kegiatan ya kita tunjukan kerja kita biar besok lagi dapet kepercayaan. 
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S9 : kaluu aku dibilang eksis itu ga, aku kebetulan punya kakak di loyola jadi 

sejak masuk awal sudah cukup dikenal. Aku merasa punya banyak relasi jadi 

bisa eksis untuk panitia aku itunganya sering. Kadang yang memprihatinakan 

pada kegiatan-kegiatan orang yang konotasinya yang sifatnya tidak penting kaya 

class meeting dalam kepanitiaane banyak anak-anak yang nda eksis ada disitu, 

bukane mau meremehkan tapi dulu temenku yang ga pernah kegiatan dilibatkan 

jadi kepanitiaan class meeting menolak karena kegiatanya katanya nda mutu. 

Kadang tidak menutup kemungkinan sudah di pilih nda mau kerja..eeee katanya 

pengen berkegiatan dan kerja setelah dipilih nda mau kerja. Misal dikegiatan 

POPSILA yang dipilih DKKL biasanya orang-orang yang dikenal dan tau kerjanya 

seperti apa 

 

P : Terlepas dari diskusi diatas kita kan terkotak-kotak ada muncul kelompok 

gamers, borju, akademik oriented..sejauh mana kita menyikapi ? 

 

S4 : Kalau aku mengambil sekup lebih kecila aja di dalam kelas, dikelas itu 

memang ada golongan-golongan yang tadi disebutkan nah itu kalau kita biarkan 

lama-lama kan risih juga nah kalau aku menyikapinya ya seperti tadi nyoba 

kesana kesini ke kelompok-kelompok itu, misal yang terjadi anak yang suka 

orientasi nilai diajak ke anak yang gamers jadi ada saling bertukar informasi tapi 

jangan sebagai kecanduan untuk game sebagai refresing saja, terus yang nge 

game biasanya nilainya turun akhirnya dijembatani dengan anak yang orientasi 

nilai mengajai tutor lama-lama yang terjadi para gem Kalau aku mengambil 

sekup lebih kecila aja di dalam kelas, dikelas itu memang ada golongan-

golongan yang tadi disebutkan nah itu kalau kita biarkan lama-lama kan risih juga 

nah kalau aku menyikapinya ya seperti tadi nyoba kesana kesini ke kelompok-

kelompok itu, misal yang terjadi anak yang suka orientasi nilai diajak ke anak 

yang gamers jadi ada saling bertukar informasi tapi jangan sebagai kecanduan 

untuk game sebagai refresing saja, terus yang nge game biasanya nilainya turun 

akhirnya dijembatani dengan anak yang orientasi nilai mengajai tutor lama-lama 

yang terjadi para gamers sadar dan bilang minta diajari tutor. Untuk yang 

kelompok borju lama-lama mereka sadar kalau dirinya itu ga selanya berada 

diatas nanti lama-lama turun dan mau berubah. 
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S5 : dikelasku anak gamers misal AS (menyebut nama teman) aku kan 

sebenernya bukan anak gamers kan aku sering lihat mereka kalau lagi istirahat 

sedang main game terus aku sok dong nimbrung ‘eehh iki opo dinasti warior aku 

terus ngomong aku neng ngomah sok main kapan-kapan maian bareng yo’ 

padahal pak aku nda punya id ny sak dong aku juga tanya-tanya ke yang lain 

tentang game jadi ketika bicara sama mereka aku punya materi. Untuk anak-

anak K-POP nah biasanya aku sering nonton di youtube korea-korean, 

seengganya aku dengan mereka ikut nimbrung dan bisa merasanya mereka dan 

dunianya. Cuma pesen ke mereka biasanya aku bilang kalau seandainya ada 

forum kelas kalian jangan ngomong sendiri dan ikut terlibat juga di dalamnya 

 

S6 ; kalau aku ada masalah di kelas aku lebih suka ngomong berdua atau 

kelompok kecil (terbuka) (sambil menunjuk forum disikusi kita)misal anak yang 

terlalau menutup diri dan tidak mau bicara biasanya akau deketin aja dan 

mengajak untuk bertukar ide selanjutnya aku baik-baikin dia dan idenya aku 

angkat dikelompok kalau seandainya idenya dia dipakai pasti kan senang dan 

moment itu digunakan bahwa dirinya di butuhkan dan ide-idenya baik makan 

cobalah kamu mulai sekarang mau buka diri dan kamu dan PD sama kita karena 

kita nda ada gape sama kamu, kelas ku pak prinsip asal kamu nda nyelakain kita 

kita ga ngapa-ngapain kamu’ heheheh kaya komunis gt ….Terus peranku yang 

diambil kalau ada masalah di kelas aku di bilang banyak teman aku tuh tukang 

kesimpulan menyatukan pendapat dua kelompok aku berusaha mencari jalan 

keluarnya.nah alasanya banyak pada tutor aku bilang sama mereka apa 

beratnya men telpon untuk minta tutor dan yang pentutor juga apa salahnya 

menunggui mereka saat belajar karena menurut ku anak-anak pinter akan lebih 

memilih belajar dirumah. 

 

S7 : kalau aku ga seekstrim itu pak (menanggapi S6) kalau aku lebih dekati 

personal baru pelan-pelan dirubah, situasi kelasku kan seperti itu kalau aku 

merubah radikal aku malah di jauhi banyak teman-teman jadi aku lebih 

mengingatkan kalau ada teman-teman yang sedang rasani temen lain (sopan 

santun). Masuk pada kelompok freak yang biasanya suka main kartu ya aku 

berusaha tau cara main kartu biar bisa masuk didalamnya terus pelan-pelan 
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mengajak mereka terlibat diskusi kelas dan menunjukkan kepada mereka cara 

ngobrolnya kita bagaimana. Tau baron kan pak ? (menyebut teman kelas yang 

freak dan pendiam) awal-awl masuk freak banget masuk hari pertama aja pakai 

celana pendek terus ini juga pengaruh walikelas juga yang sejak awal 

menyarankan ke kalas kalau ada masalah kita harus menyelesaikan 

bersama.Tapi semua intu ada yang njelehi juga pak ada orang-orang yang suruh 

berubah nda mau udah berkali kali iajak dan diingatkan lama-lama yo wes lah 

sak karepmu.intinya kelasku kalau ada masalah bisa kompak tapi dalam 

kesehariannya nda bisa kompak. 

 

S8 : Dikelasku itu unik ada anak yang bener-bener tau komputer, orang tau 

make-up. Kalau mendekati anak-anak yang suka game biasanya aku dekatinya 

dengan jalan membawa laptopku yang eror dan minta tolong nah paling nda 

disini ada Interaksi  dan mereka ga jadi satu terus sama kelompoknya. Dua 

orang yang suka make up kemana-mana selalu bersama kadang saya merasa 

lahh njuk konco-konco liyone di abaikan caranya aku biasanya sok-sok mudeng 

dan tanya-tanya seputar make up walupun sebenarnya saya kurang begitu 

tertarik dengan hal itu. 

 

S9 : jadi begini hehehheeh… saya salah satu cewek yang suka banget nge 

game. Kalau sasama gamers aku tanya seputar game. Kalau dengan cewek 

mayoritas suka musik ya ngobrol biasanya musik korea.(terbuka) Tapi untunge 

dari kelas X aku dapet kelas jika ada masalah yang lainnya kut bantu. Kalau 

kelas XI tidak banyak konflik. 

 

P ; baik terimaksih. Selanjutnya di tempat kita ada kegiatan-kegiatan besar yang 

di gunakan untuk mengelola kepedulian kepada orang lain bagaimana menurut 

anda dengan kegiatan tersebut ? dan sejauh mana pengarunya bagi diri kalian ? 

 

S8 : jujur aku di pantai asuhan kristofous aku bener-bener seperti tidak ekskursi 

nginepnya aja. Kalau mau bantu cuci piring aja nda boleh karena itu tugas 

mereka, terus bantunya kalau belajar itupun mereka bisa sendiri jadi kegiatan ini 

menurutku ga dapet apa-apa. 
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S9 : aku dapet di mboro jogja kebetulan peraturan ketat kami-kami diperlakukan 

sama seperti anak panti, justru kalau anak panti sekolah kita menggantikan 

pekerjaan mereka dari cuci piring, ngepel, masak. Justru waktu live in aku tidak 

bisa merasakan live in karena mau ke ladang tidak boleh sama orang tua 

asuhku, mau bantu masak da usah nanti takut kecipratan. 

 

S4 : aku waktu ekskursi dipanti jompo aku disini justru dapet nilainya orangtua 

disana merasa kesepian dan merasa dibuang oleh keluarganya yang dulu dididik 

dan dirawat setelah besar kaya habis manis sepah dibuan (emphatic concern). 

Nah waktu live in dapat nilainya sedikit banget sering tidak diperbolehkan terlibat 

dengan berbagai macam alasan. 

 

S5 : ekskursi sama live ini lebih besar dapet nilainya di ekskursi. Aku aku di 

mboro jogja kebetulan gelombang dua pada waktu sampai sana aku lihat anak-

anak gelombang satu sangat akrab dengan mereka dan seketika aku 

berkomitmen piye carane aku bisa akrab sama mereka dan anak-anak bisa 

melupakan anak gelombang satu dan bisa akrab dengan anak gelombang dua. 

 

S6 ;ditempat live in justru kebalikannya kalau dirumah suasana tenang dan alim 

di tempat live in justru dapet tempat bengkel jadi banyak orang teriak-teriak, 

menurutku tergantung kita waktu dilive ini seperti apa sih, ibu asuhku ga bolehin 

aku kerja tapi kita yang namanya live in kan harus belajar hidup dan aku njelasin 

ke ibunya kalau aku live in disini ingin belajar nyari tahu dan kalau ibu setuju 

berarti ibu harus ngajak saya dan terus kadang aku mau bantuin anaknya yang 

bengkel biasanya di larang takut tanganya kotor. Berhasilnya live in sebenarnya 

tergantung pribadi amsing-masing dan terimakasih pa aris (menyebut guru 

agama) karena ada examen. 

 

S7 ; jujur aku merasa anak loyola pinter ngarang, kalau aku denger di speker 

saat dibacakan kelihatan ceritanya keren-keren tapi padahal disananya biasa-

biasa saja.kaya aku kalau ga minta ke ladang ya tidak akan diajak ke ladang, 

kalau ikut bawa sesuatu kata mereka mas e putih-putih ndak usah la wes. Aku 

mikir live-in nda ada guna lebih baik karya wisata aja toh di sana cuma main-

main, biasanya kerja 2-3 jam selebihnya dolan. 
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P; membacakan kasus peserta memberikan tanggapann. kasus : Ada seorang 

teman sedang kerepotan menata peralatan untuk kegiatan sekolah, teman 

tersebut pernah berselisih denganmu, saat itu hanya ada kamu di tempat 

tersebut.padahal acara pertandingan antar SMP (LOSSAC) akan segera di 

laksanakan. Temanmu kelihatan sangat kerepotan karena harus menanggung 

sendiri job pekerjaan (menyambung kabel putus dan menata podium pembicara). 

Ada beberapa anak lalu lalang di depannya tapi mereka cuek atau mungkin 

mereka sudah punya job pekerjaan sendiri.Saat bersamaan kamu ditelp oleh 

orang tuamu ditunggu segera untuk pulang kerumah. Menurutmu kamu harus 

bagaimana ??  

 

S4 : kalau aku kerasa banget kasus itu, aku memang ada rasa banget dengan 

orang seperti itu pas ekskursi jadi kalau aku tetep bantuin dia dampaknya pasti 

aku dimarahi oarang tua tapi nanti aku jelasin dirumah, terus kalau memang 

hubungan sedang ada masalah kayaknya secara profesional kita bantu aja maka 

masalah itu diselesaikan belakangan , kalau kita membantu otomatis ada 

hubungan yang menunjukkan ternyata orang kaya gini kan ketauan juga maksud 

bainya dan dapat memebantu menyelesaikan masalahnya 

 

S5 : kalau aku selama masih bisa di bantu ya di bantu, aku ngomong ke orang 

tua dan seberapa menit si kita membantu. 

 

S6 : aku angkat telp ke orang tua dan bicara ‘bu sebentar ada kerjaan mbantuin 

teman, pasti ibu pasti mengijinkan , kalau seandainya masih agak marah dengan 

orang itu ya anggap aja sebagai kebahagiaan bersama kan pekerjaannya ini 

dampaknya bukanb untuk dua orang saja tapi untu seluruh sekolah, dan efeknya 

nanti bisa memperbaiki hubungan. 

 

S7: kalau aku menolong orang tersebut dan aku bisa pulang sendiri, kalau aku 

bantu ya ga munafik kadang mood-moodan, kalau jengkel banget ya mikir dulu 

kalau saya paksa bantu dianya mungkin dibantu tapi sengit-sengitan 
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S8 : kalau orang tua menyuruh pulang ada lelayu ya pasti aku tinggal Cuma 

kalau di ajak pulang untuk makan ya aku bilang bentar buat bantu teman dan 

kalau dengan orang yang saya benci aku bilang eh ini mau diapain kerjanya 

dalam diam dan ga bisa munafik juga nanti bisa tambah cek cok 

S9 ; ya liat orangnya juga , kalau di benci malah bisa dibilang sok baik lain 

sebagainya, ya di bantu sebisanya maksudnya di bantu tapi tidak usah yang 

maksimal. 

 

 

 

 

 

 




