
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 
Verbatim Subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara 1 Subjek 1 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Tak mulai ya mbak.. 

hmm.. sekarang ini 

mbaknya sendiri lagi 

kerja apa lagi sibuk 

ngapain gitu? 

Lagi kerja   

Kerjanya dimana mbak 

kalo boleh tau ? 

Di daerah citarum di pro motor   

Ooohh di pro motor, itu 

bidang apa mbak kalo 

boleh tau kerjanya? 

Itu bidang spare part mobil   

Nah.. kalau sehari hari 

mbaknya kerja di sana 

sebagai apa gitu? 

ngapain? 

Sebagai admin, masukin nota-nota 

penjualan pembelian, sama ngambilin 

barang juga 

  

Trus selain dari kerja itu 

kan biasanya dari kerja 

itu, kerjanya dari pagi 

apa gimana mbak? 

Dari pagi sampe jam 5 sore   

Kalau setelah jam 5 

biasanya mbaknya sibuk 

ngapain lagi gitu? 

Nggak ngapa-ngapain lagi pulang aja 

dah istirahat 

  

Istirahat di rumah ya 

mbak? 

Iya   

Lha trus aku mau nanya 

ini ni mbak, 

pasangannya sendiri kan 

LDR ya mbak? 

Iya   

Pasangannya di sana 

bekerja atau..? 

Bekerja   

Kerja di sana kira2 

ngapain mbak? 

Jadi teknisi alat berat di Kalimantan   

 Di Kalimantan? Iya   

Kalimantan nya 

tepatnya di kota apa 

mbak? 

Di perbatasan Malaysia sama 

Kalimantan 

  

Jadi jauh ya mbak 

perbatasan Malaysia 

Kalimantan? 

Jauh iya..   

Pasangan sendiri 

usianya sama? 

Sama usianya   

Ini udah berapa lama 

mbak kira2 menjalani 

5 tahun   



 
 

 
 

hubungan? 

5 tahun ya lama ya.. Iya hehe   

Ketemunya pertama kali 

gimana mbak? 

Ketemunya di gereja satu pelayanan gitu   

Ow satu pelayanan 

berarti ndak tau dari 

awal harus LDR to 

mbak? 

 

Enggak, waktu sekolah pacarannya   

Ow waktu sekolah 

pacaran.. 

Iya sudah lulus ternyata dia kerjanya di 

Kalimantan 

  

Terus pertama kali tau 

kalo pacarnya harus 

kerja di Kalimantan 

gimana? 

Ya sedih ya hehe   

Waktu pertama kali 

pacarnya beri tau itu 

gimana? 

Ya dikasi pencerahan maksutnya aku 

kerja di sana tu buat masa depan kita 

trus tak pikir2 bener juga ya ya udah 

ndakpapa kalo demi masa depan 

  

Tapi waktu pertama kali 

diomongi gitu 

perasaannya gimana? 

Ya sedih bakal ditinggal, ndak ada seng 

nemeni ndak ada seng maen2 

  

Biasanya setiap minggu 

gitu ketemu? 

He em sabtu minggu jumat   

Mesti ketemu ya? Iya soalnya kan ke gereja   

Pacaran 5 tahun kan 

lama ni mbak, sering 

putus nyambung? 

Ndak pernah putus   

Ndak pernah putus 

nyambung brati ndak 

pernah ngomong putus 

ngga pernah ya? 

Ngga pernah   

Sudah seberapa serius to 

mbak jalani hubungan 

ini kan lama juga dari 

jaman sekolah sampe 

sekarng kan lama 

maksutnya itu udah 

mikir mau apa? 

Mau nikah   

Ow brati udah mau 

nikah.. 

Iya udah mulai mpersiapkan buat nikah 

cie hehe 

  

Ow dalam waktu dekat 

apa gimana? 

Masih kurang 2 taun lagi   

Ow udah ada rencana 

berarti? 

Iya udah ada planing   



 
 

 
 

Pasangan di sana 

tinggalnya memang kos 

atau gimana? 

Di sana itu tinggalnya disediain mes 

kusus buat kerjaan 

  

Di Kalimantan 

perbatasan di sana kan 

ya susah to mbak kayak 

sinyalnya, mau 

nyamperin juga beresiko 

.susah ga sih 

mbak?Komunikasinya 

gitu? 

Susah banget kadang sehari ndak 

komunikasi karna ngga ada sinyal gitu 

 Kesulitan untuk 

mencari 

kesempatan 

berkomunikasi 

Sehari ndak 

komunikasi? Sering 

ngga kaya gitu 

Ndak sih tapi pernah   

Trus susah juga ngga sih 

mbak dari sana ke 

semarang? maksutnya 

berat biaya transportasi 

gitu? 

Itu kebetulan biaya dapet dari sana kalo 

pulang cuti dikasi dari sana 

  

Berarti pulangnya ke 

semarang cuma pas cuti 

gitu ya? 

Heem cuma cuti 3 bulan sekali sih  Pertemuan tatap 

muka yang minim 

3 bulan sekali? Heem   

Tapi dapet dari kerjaan 

itu cuti 3 bulan balik 

gitu? 

Heem tapi kadang juga 4, ndak mesti 

sih.. 

 Pertemuan tatap 

muka yang minim 

Ndak mesti tapi rata-rata 

3 bulan ya? 

3 bulan   

Jadi kerjaan itu nuntut 

buat pacarnya ke sana 

apa memang tempatnya 

cuma di Kalimantan itu? 

Cuma di Kalimantan sana   

Ow brati mau ngga mau Heem soalnya dia yg ngelamar ke sana   

Ow jadi emang dari 

pacarnya sendiri pengen 

kerja di situ 

Iya   

Waktu pertama kali tau 

gitu sempet ga mau ato 

menolak gitu nggak 

Nggak sih soalnya kan dikasi tau sama 

orang tuanya juga ya nggak enak juga 

masak mau marah malu to ya haha 

  

Ow jadi orang tuanya 

sndri juga 

Iya yang ngasi tau, dah nggapapa biar 

kerja di sana buat kalian berdua juga 

gitu 

 Faktor koping: 

dukungan sosial 

Hubungan sama orang 

tuanya deket juga to? 

Deket banget   

Dari awal pacaran itu 

dah kenal? 

Ndak kalo waktu sekolah itu masih ndak 

boleh masih ngumpet2 setelah lulus 

  



 
 

 
 

baru deket ngapapa 

 

Itu kan dikasi 

pencerahan gitu tp dari 

dalam dirinya sndri 

sempet keberatan? 

Ya sempet keberatan galau ya ampun 

nanti aku bakal  sendirian, gereja sendiri 

kan rasanya ngga enak gitu ya  

  

Waktu pertama kali gitu 

kan dari orang tuanya 

gitu trus dari mbaknya 

sndri pernah ga down 

beberapa hari 

Down ndak sih cuman nangis aja   

Yg bkin nangis itu apa 

mbak 

Ya kenapa kok kudu jauh gitu lo kan di 

semarang juga banyak kerjaan kenapa 

mesti ke sana 

  

Tp itu lama nggak mbak 

sampe nangis ngurung 

diri di kamar 

Ow ndak ndak, cuman sehari tok abis itu 

dah biasa 

  

Itu lama nggak mbak 

dari pasangannya bilang 

trus ke perginya gitu 

Ow lama itu sejak sekolah dia udah 

cerita nanti kayae sudah lulus mau kerja 

di sini, kamu gimana gitu.. 

  

Jadi udah menyiapkan 

hati dari situ 

Iya   

Brati ga butuh waktu 

lama ya mbak buat 

bangkit dari nangis2 nya 

Endak soale banyak yang dukung juga  Faktor koping: 

dukungan sosial 

Contohe siapa mbak? Ya orang tua ne dia, kamu ndak usah 

sedih wong dia ya di mess ndak bakal 

macem-macem 

P5 Dukungan sosial 

instrumental 

Ada kekuatiran apa 

mbak? 

Ya kuatirnya nek misal di sana dia 

selingkuh yah kan ndak tau kita di sana 

ngapain wae kan ndak tau trus tingkah 

lakune minum-minum apa ndak trus 

dipengaruhi orang sana apa ndak 

 Kuatir akan 

kesabaran dan 

kesetiaan pasangan 

 

Kebutuhan saling 

percaya 

Berarti kuatir sama 

lingkungane ya? 

He em aku sndri gatau sana baik apa nda   

Mbak sendiri ga pernah 

ya kunjungan ke 

Kalimantan? 

Ndak pernah jauh banget hehe   

Berarti pacarnya terus 

yang balik ke semarang 

ya? 

Heem kan rumahe semarang   

Pernah sempet nyesel 

ndak kan taune pas 

pacaran kayak kok 

nyesel ya pacaran sama 

Hehe engga lah ngga pernah nyesel   



 
 

 
 

dia taune LDR an? 

 

Waktu tau kudu LDR 

gitu sempet mikir putus 

wae deh ato apa gitu? 

Endak pernah mikir kayak gitu.   

Jadi emang mau 

menjalani gitu terus 

komitmen mau LDR jg 

ndak nyesel mbak? 

Endak endak pernah nyesel   

Persepsinya mbak sndri 

tentang hubungan LDR 

itu gimana? kan orang 

bilang LDR sering ga 

berhasil sering banyak 

curiga-curiga? 

Dulu tu aku  sempet ditakut-takuti mbak 

LDR tu susah lo mbak kamu kok mau to 

LDR sama dia tapi ya pie udah sayang 

banget kok, dia ne juga.. jadi yaweslah 

modal percaya wae. 

 Persepsi buruk 

tentang LDR  

Seng nakut2i siapa mba Temen sepelayanan terus kakak juga 

kadang nanti disana sama orang sana 

kan Kalimantan cantik- cantik gitu.. 

 Persepsi buruk 

tentang LDR 

datang dari kakak 

dan teman 

Mbak ditakut-takuti gitu 

gimana sempet percaya? 

Ya sempet nanya nanti kamu di sana 

sama cewe-cewe sana cantik-cantik pie.. 

nanti dia jawab, ya ampun disini isine 

cowok-cowok teknisi-teknisi lagian 

tinggal e di mes. yawes percaya aja.. 

 Kekuatiran akan 

kesabaran dan 

kesetiaan pasangan 

 

Kebutuhan saling 

percaya 

Pernah denger juga ngga 

to mbak kayak dari 

cerita orang bikin 

terpengaruh ngga to? 

Pernah, ya sempet terpengaruh sih tapi  

kalo sudah dia yang ngomong tu aku 

jadi percaya. 

 Persepsi buruk 

tentang LDR. 

Ow jadi kembali lagi ke 

pasangan kalo udah 

meyakinkan gitu ya 

mbak? 

Iya   

Lha kalo pacaran sendiri 

kan kita butuh kaya 

dipeluk lah sentuhan 

fisik kalo missal jalan2 

gitu kan digandeng, kan 

LDR jadi  jd dipeluk 

lewat telpon pas LDR, 

uda terpenuhi 

kebutuhannya misal pas 

balek gitu lo? 

Ya terpenuhi, masih, tapi ndak 

maksimal ya soale saya sendiri kan juga 

kerja, paling yo malem cuma bentar tok 

gitu. 

 Kebutuhan 

keintiman secara 

fisik 

Jadi kalo pasangan 

pulang pun juga jarang 

buat ketemu? 

Iya jarang   



 
 

 
 

Kalo ketemu tatap muka 

gitu kan 3 bulan itu 

disini brp lama mbak? 

2 minggu   

Dalam 2 minggu itu 

ketemu tatap mukanya 

berapa kali biasanya? 

Setiap hari ya soale kan dianter kerja 

kalo pas dia pulang dia yang nganter 

kerja dia yang jemput gitu 

  

Tapi cuman sebentar? Iya cuma sebentar kalo udah ya udah 

pulang soale capek juga, kalo pergine 

paling ya sabtu gitu pulang kerja 

sekalian terus minggu terus jumat pas 

latian sekalian jalan gitu. 

 Tatap muka minim 

(walaupun ketika 

satu kota) 

Harapannya sendiri kalo 

komunikasi sama 

pasangan gimana mbak? 

Harapane ya komunikasine ya jgn 

sampe terputus 

 Kebutuhan akan 

komunikasi yang 

baik  

Selama ini dalam satu 

hari komunikasine? 

Lancar, semisal aku nek mau pergi 

ngabari dia kalo dia mau lembur ya 

ngabari jadi ndak kuatir. 

  

Jadi ndak pernah bolos 

buat ngabari? 

Ya pernah sih ya itu pas sinyalnya   

Jadi masalahnya cmn 

sinyal itu ya 

He e cmn sinyal   

Hambatan yg efektif 

dari faktor luar itu 

cuman sinyalnya ya 

mbak ? 

Iya sinyalnya   

Biasanya siapa mbak 

yang punya inisiatif buat 

mulai komunikasi? 

Sana   

Ow tetep cowonya dulu 

ya? 

Iya   

Misalnya gimana mba? Ya nanyai kalo siang gitu nanyain sudah 

makan blm jgn lupa trus pas pulang 

kerja gitu udah pulang blm gitu dia 

nanyain 

  

Mbak kan kerja 

pasangan juga kerja 

emang ada waktu buat 

pegang hape gitu? 

 

Ada,, kan di sana dia juga istirahate 

sama jam e jadi waktu istirahat ya 

smsan nanti kalo pulang ya smsan 

  

Jadi bisanya kalo 

ngabari itu jam ist kerja  

Iya jam istirahat kerja sama kalo sudah 

pulang 

  

Selama ini sama 

pasangan disana sudah 

percaya apa pernah 

curiga gitu? 

Ndak sih percaya aja soalnya ya ndak 

pernah liat tanda- tanda dia negatif juga. 

  

Mbaknya menilai Ndak sih soale aku udah tunangan sih   



 
 

 
 

komitmen buat 

pasangannya sndri 

gimana? kan buat 

mengusahakan sesuatu 

juga susah karna LDR 

maksutnya sempet ada 

keraguan ndak ini 

komitmen ndak ya? 

jadi orang tua udah ketemu jadi adem, 

orang tua sana tau orangituuaku ya tau 

nanti juga bakal e aku sama dia gitu. 

Jadi lebih percaya? Percaya   

Peran dari laki2 sendri 

menurut mbaknya gmna 

Maksutnya   

Biasanya kan laki2 

harusnya gini ato 

ngabari sek atau gimana, 

kaya cewe kan juga 

punya masalah pengen e 

kaya cowo peka ? 

 

Kalo dia kurang peka sih ya soalnya dia 

celelekan orangnya jadi misale aku nek 

curhat gitu dia njawabe apa gitu 

celelekan kadang sebel sini serius sana 

celelekan tapi kadang karna sana 

celelekan jadi geli juga sih. 

 Kebutuhan passion 

dari pasangan 

(kebutuhan untuk 

diperhatikan) 

Sering berantem ngga 

mbak gara-gara itu? 

Nggak sih paling ya gara-gara sinyal tok 

aku kadang jg kaya mulai kamu jangan2 

kemana trus diane ya ampun sinyale tu 

ndak ada yo sini  

  

Berarti seringe salah 

paham? 

Salah paham gara-gara di sinyal itu  Kesalahpahaman 

karena berbagai 

sebab (sinyal) 

Curiga-curiga ne itu 

misale ngga ngabari 

ternyata ngga ada 

sinyal? 

He e   

Selama ini LDR gitu 

kayak kebutuhan-

kebutuhan komunikasi 

terpenuhi ngga mbak? 

Terpenuhi    

Dah merasa puas brati? Iya sudah   

Kalo masalah sendiri 

kan kalo hubungan biasa 

sndri jg ada apalgi LDR 

kan lebih banyak tu 

masalahnya apa aja 

biasanya mbak? 

Cemburu ,cemburu ngga jelas, ya kalo 

pas ngga ada sinyale itu, yang suka 

mulai cemburu ya aku sih kamu jangan-

jangan gini kamu jangan-jangan sudah 

bosen ya, aku suka nuduh dia sih  

 Kebutuhan saling 

percaya 

 

Kekuatiran akan 

kesetiaan pasangan 

 

Selain itu ada yang lain 

ngga mbak? 

Ndak ada sih   

Kalo pasangan sndri 

suka salah paham ndak 

sama mbaknya di sini? 

Ndak sih soale kan disni ya banyak 

temene dia dan aku bukan tipe cewe 

yang suka kemana-mana ke mall gitu 

kalo pulang kerja ya pulang deen ya tau, 

 Kekuatiran akan 

pasangan 



 
 

 
 

jadi deen ya percaya wae ndak pernah 

kamu jangan-jangan kesini-kesini, 

malah aku yang suka mikir gitu ke dia 

Tapi disana pacarnya 

emang sering keluar gitu 

mbak? 

Engga kalo uda pulang ya udah pulang 

di mes soale itu kan jauh dari kota, itu 

nyebrang pulau soale tempat kerjane 

  

Berarti jauh banget ya 

mbak? 

Jauh kalo mau ke kota harus lewati 

pulau naik kapal dulu 

  

Kan pulange cuma 3 

bulan 4 bulan sekali, itu 

pernah jadi masalah 

nggak mbak? kaya 

mbaknya ngerasa pie 

gitu kok lama banget 

terus disini cuma 2 

minggu kan kesane 

kayak bentar banget? 

Dulu waktu awal-awal ngerasa gitu kok 

curang men kamu disana 3 bulan, kamu 

disini cuma 2 minggu tok, tapi kalo dah 

lama-lama ya dah biasa, soale aku LDR 

kan udah hampir 3 taun. 

 Kebutuhan 

keintiman 

(pertemuan face to 

face) 

 

Kehadiran 

pasangan secara 

fisik 

Ow LDR sendiri udah 

hampir 3 taun? 

He em jadi sudah  biasa   

Jadi sering masalahnya 

dari semua itu ya cmn 

sinyalnya terus 

curiganya ya? 

Iya hehee   

Tp kalo maslaah ada 

cowo/cewe lain ga 

pernah ya mbak 

Ya itu kamu jangan-jangan sama cewe, 

jangan-jangan kenapa. 

 Kebutuhan saling 

percaya 

 

Kekuatiran akan 

kesetiaan pasangan 

Tapi ndak pernah sampe 

kejadian gitu? 

Ndak pernah   

Faktor yg memicu 

masalah selain sinyal 

ada yang lain ndak 

mbak ? 

Ada sih pas aku M gitu aku suka sensian 

kalo ditanya kamu kenapa to gini-gini, 

ya gitu jadi biasalah cewe kalo gek M 

gitu kan jadine sensi  apalagi kalo 

ditanya-tanya terus, kamu napa to tanya-

tanya terus to aku nggapapa yo. 

  

Sering ndah si mbak 

salah paham di telpon 

Telpon ndak sih kan jelas kalo telpon   

Tapi kalo chat? Chat kadang kalo salah gitu knapa to 

kok manggile gitu, biasane ndak gitu 

,salah yo salah kan kepencet. 

 Kesalahpahaman 

karena berbagai 

sebab (salah 

panggil) 

Salah ketik? He em salah ketik gitu    

Sebrapa berpengaruh 

mbak masalah2 ky td itu 

berpengaruh bgitu apa 

Ya ndak sih kalo dia udah jelasin gitu ya 

percaya ndak pernah yang sampe marah 

lama aku mutung nesu sampe nda sms 

  



 
 

 
 

an itu nda pernah sih kalo udah dijelasin 

ya sudah 

Masalah-masalah dari 

pribadine mbak yg 

diluar itu yg 

berpengaruh kaya 

misalnya kita kan juga 

punya masalah-masalah 

hidup yg lain kayak 

masalah kerjaan yang 

berpengaruh juga? 

Ya kalo capek to, kalo capek pulang 

kerja gitu kan mengaruhi mood 

  

Biasanya sering nesu-

nesu gitu? 

Iya he em ya pasangan ya keluarga kalo 

uda sampe rumah itu masih disuruh jadi 

jengkel nek sampe sms ya tak balesine 

sewot  

  

Menurut mbaknya sndri 

yang mbikin memicu 

ada masalah itu siapa 

gitu? 

Dari saya sendiri kok saya sadar itu 

hehehe 

E18  Pengamatan diri 

Jadi sering introspeksi 

diri gitu ngga sih  mbak? 

Iya sering aku introspeksi diri gitu 

tentang salah-salahnya aku, sikap 

kanak-kanakku 

E18 Pengamatan diri 

Merasa tertekan ndak 

sama masalah-masalah 

tadi itu kaya merasa 

frustasi jengkel? 

 

Endak   

Tp kan sinyal kita ga bs 

ngatur to mbak pernah 

nda sampe gregeten gitu  

Iya gregeten tapi misale sinyale ndak 

ada, aku marah-marah ya mbuh wes 

datane tak matiin aku liat youtube 

offline ta tinggal gitu aja, dari pada 

sebel-sebel mempengaruhi hubungan 

juga jadi tak tinggal gitu aja menghibur 

diri sendiri gitu ndak mau tak pikiri 

E15 

 

 

 

E9 

Pengalihan 

 

 

Menganggap ringan 

masalah (tidak mau 

memikirkan 

masalah) 

Pernah stress ato dibawa 

stress nggak mbak sama 

hubungan LDR gini 

Endak   

Kan susah kaya 

mending di sini wae gitu 

Endak sih  malah kadang nek dia pulang 

gitu malah srg brantem hehe mlah 

kadang ya ampun nek pulang malah 

brantem tp nek jauh malah mesra 

mending jauh wae aku kadang mikir 

gitu 

  

Komunikasinya sndri 

sama pasangan dalam 

sehari seberapa sering 

Sering, kalo pas pulang kerja gitu sampe 

malem smsan  

  



 
 

 
 

mbak? 

 

Kalo telpon? Kalo telpon biasane sabtu minggu soale 

kalo hari-hari biasa kan agak capek kalo 

sabtu minggu itu agak free gitu 

besoknya libur isa telpon lama tapi nek 

senin sampe jumat itu kan aku ne kerja 

sana kerja jadi ndak usah telpon telpone 

sabtu sama minggu aja tapi kalo pas gek 

kangen berat ya telpon kaya yang telpon 

aku kangen gitu 

 Kesulitan 

komunikasi 

(komunikasi 

minim) 

Berarti kalo telpon hari 

sabtu minggu? 

Sabtu minggu   

Dari senin sampe jumat 

ngga telpon mbak  

ngerasa gimana gitu? 

kaya kangen gitu nggak? 

Nggak nggak   

Dah biasa gitu ya mbak? He em paling kalo kangen  gitu telpon 

bentar nek ngga minta foto gitu. 

  

Video call gitu? Iya video call    

Itu telpon tiap sabtu 

minggu sering e video 

call apa? 

He em video call   

Itu ndak masalah sama 

sinyal mbak? 

Ya kadang muka e mandek gitu yo 

masalahe itu tok 

  

Jadi jengkel gitu ya 

mbak? 

Ya jengkel tapi nggak jengkel banget sih    

Gimana cara ngelola 

kesibukan satu sama lain 

biar tetep bisa kontak ? 

Ya diatur wae kalo waktune kerja ya 

kerja kalo waktune pulang ya diluangke 

waktune buat komunikasi  

  

Tapi sempet ada waktu 

ngga pasangan tu lupa 

ngabari atau gimana? 

Ndak pernah ik sejauh ini dia nda 

pernah sampe lupa ngabari  malah aku 

yg sering e lupa gitu lupa ngasih tau aku 

bakal kesini nanti kesini gitu lupa 

  

Jadi itu tadi ketemu 

tatap mukanya pas 3 

bulan 4 bulan itu ya 

mbak? 

Iya    

Kalo pas ketemu 

biasanya ngapain aja 

mbak pas di semarang? 

Ya cari makan jalan2 jalan-jalannya aja 

nggak yang kita duduk ya kaya duduk di 

motor muter-muter gitu aja ngga jelas, 

sama ngomong-ngomong gitu disana 

ngapain aja kerjanya gimana lancar apa 

ndak 

  

Tapi setiap kali pulang 

kaya gitu mbak? 

Iya    



 
 

 
 

Ada usaha-usaha lain 

selain nunggu 3-4 bulan 

itu buat ketemu gitu 

kayak pas hari-hari 

tertentu gitu tiba-tiba 

pulang ? 

Ow ndak soale kan biayane ya mahal ya 

Kalimantan semarang pp bisa 1 juta 

lebih jadi eman-eman mending pulang e 

pas sekalian cuti aja  

 Masalah biaya 

trasportasi 

Jadi dari berdua 

komitmen nek kaya gitu 

aja ndapapa? 

Iya    

Cara saling mengatasi 

curiga siendri gimana 

mbak ? 

Ya sama-sama kasih pencerahan yg 

masuk akal gitu  misal aku curiga ya dia 

kasih kaya aku tu disni kerjanya cowok-

cowok semua ngga mungkin ada 

cewenya terus aku juga di mes tu 

tempatnya cowo ngga mgkn digabung 

sm cewe gitu 

  

Kalo pasangannya 

sendri gimana mbak kan 

disni mbaknya temene 

ya lebih banyak kan 

cowo nya lebih banyak 

ngga nutup 

kemungkinan temen 

gereja atau siapa  

Ya dia kan tau aku orange pendiem 

jarang jalan-jalan kemana gitu kalo 

pulang ya pulang sama temen-temen 

gereja kan tau kalo aku pacarnya dia 

jadi ngga mungkin bakal digodain ato 

diapain gitu. 

  

Jadi lingkungan juga 

mendukung ya mbak? 

He e mendukung soale aku juga ndak 

punya temen cowo sih  

  

Dari  mbake sndri gitu 

ngatasi kuatir sering nda 

cerita sm temen  

 

Endak sih   

Sering nyimpen sndri  Nyimpen sndri cmn kalo masalahe uda 

duar gitu baru cerita  

  

Tapi pernah mbak 

sampe masalahnya jd 

gitu? 

Pernah dulu sih dulu banget pas dia 

magang disana jadi dia kan punya 

facebook trus kaya komen2 sm cewe 

gitu, kamu kok kaya gitu to disana.. lo 

ini tu temenku kakak senior bilang gitu 

tapi sama cewe, ya ampun tapi aku tu 

ngga punya firasat apa-apa yo cuman 

guyon, terus aku cerita sama temenku 

masa to deen ngene-ngene, kamu ojo 

cemburuan banget dikasi tau temenku 

gitu. 

 

 

 

 

 

E2 

Kekuatiran akan 

kesetiaan pasangan 

 

Mencari mencari 

dukungan sosial 

emosional 

Berarti ada kakak-kakak 

senior di sana yang 

Heem tapi itu waktu magang, tapi 

sekarang dah cowo-cowo semua  

  



 
 

 
 

bikin kuatir? 

Meminimalisir 

kesalahpahaman di chat 

itu gimana mbak? 

Ya deen njelasin gitu dia cuman kakak 

senior ndak ada perasaan lebih gitu ya 

udah percaya aja  

  

Kalo ada masalah gitu 

nyelesainnya gimana 

mbak misal salah paham 

gitu nyelesaine lewat 

chat apa telpon? 

Lewat telpon ya soale lebih jelas kadang 

ngga tak angkat terus dia telpon 

dijelasin trus yawes baik lagi yaudah  

  

Kalo pas ngga diangkat 

karna lagi males gitu 

biasane pasangan 

ngapain mbak? 

Ngechat diangkat dulu telpone tak 

jelasin terus akhir e tetep mau dengerin 

trus dijelasin masuk akal terus yawes 

ndak apa  

  

Segitu dulu ya mbak.. 

nanti kita lanjut lagi. 

makasi waktunya 

Iyaa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara 2 Subjek 1 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Aku lanjut wawancara 

nya dari yang kemarin 

ya mba. 

Oke..   

Kalo soal kehadiran 

pasangan secara fisik itu 

sebenere butuh apa 

nggak to? Mbak merasa 

butuh apa nggak gitu? 

Enggak sih   

Enggak? Kan kadang 

pengen  apa ya, ada 

pengen yang ketemu 

deket secara fisik gitu? 

Ya pengen sih tapi kalo udah terlanjur 

LDR yawes gapapa, nggak butuh banget 

sih hehe.  

  

Memang udah kebiasa 

apa..? 

Sudah kebiasa, sudah lama   

Tapi waktu awal-awal 

sempet? 

Sempet pengen lah, pengene ya deket 

terus lah namane juga pacaran masa 

jauh-jauh kan ndak enak. 

  

Sejauh ini kebutuhan 

mbak yang belum 

terpenuhi karena LDR 

itu apa mbak? 

Ya itu, yang tadi, kebutuhan fisik itu 

kan kurang, karna jarang ketemu juga, 

ya itu. 

  

Tapi mbak tipe yang 

butuh kontak fisik gitu 

nggak sih? 

Enggak sih   

Ow memang  nggak 

tipe-tipe yang gitu, terus 

kalo hubungan sama 

pacar selama ini boleh 

diceritain nggak mbak 

gimana? 

Haha maksute gimana?   

Maksute kaya mungkin 

lagi banyak masalah ato 

lagi apa lagi ada 

problem apa gimana? 

Ow kalo ini gek ndak problem sih 

,cuman gek kurang nyaman komunikasi 

karena ya itu sinyale, trus jam e sana 

sama jam e sini kan beda. Kalo misal 

sini jam 9 sana udah jam 10 itu kan 

udah larut malem banget buat sana jadi 

kadang telfone cuman bisa bentar tok 

karna sana ne kan lebih cepet gitu lo jam 

e. akhir-akhir ini ngerasane gitu kok sms 

e kurang WA ne kurang telpone juga 

kurang gitu.  

 Sulit mencari 

kesempatan/ waktu  

komunikasi 

Kalo selama ini sering Biasane sampe malem bisa sampe jam   



 
 

 
 

sms an e berapa lama 

maksute berapa kali 

sekali trus tiba-tiba jadi 

berapa gitu? 

ya malem jam 12 gitu paling sekarang 

jam 9 paling mentok sanane udah tidur 

udah capek, kan kerjaane juga tambah 

banyak . 

Berarti akhir-akhir ini 

mbak merasa kaya 

komunikasi  lebih 

kurang lagi? 

 

Kurang iya.   

Trus perasaan sendiri 

gitu-gitu sering dateng 

nggak sih mbak kaya 

tiba-tiba kaya mungkin 

ada masalah banyak trus 

tiba-tiba kaya wah 

sebenere aku butuh tapi 

kok tiba-tiba sendirian 

sepi nggak ada yang 

mbantuin buat mikir 

gitu-gitu? 

Aku sih nek biasane punya masalah gitu 

misale masalah keluarga gitu aku bbm 

eh WA dia itu dia udah mbales tu rasane 

tenang banget og ndak perlu kaya 

kebutuhan fisik ato apa trus dia dateng 

ndak, dinasehati tok gitu malah aku wes 

seneng gitu lo 

  

Tapi sering muncul 

perasaan yang kaya 

sendirian gitu ndak sih 

mbak? 

Endak sih soale di rumah juga rame 

hehe. 

  

Ow karna juga banyak 

orang? 

Heem banyak orang   

Trus sejauh ini kan 

setiap manusia kan ya 

pernah ngerasa kaya 

stress gitu to mbak , 

kalo di hubungan juga 

kadang frustasi juga kok 

dia kaya gini gitu, kalo 

mbak sendiri tu stress e 

kenapa gitu mbak? 

Aku tu stres hubungan jarak jauh ya ada, 

tapi ndak yang sampe banget-banget 

gitu. Ndak sampe yang ketawa-ketawa 

dewe gitu sampean. hehehe 

 Stres dalam 

menjalani 

hubungan jarak 

jauh 

Kalo seng kaya merasa 

tertekan tu ya kaya 

ngerasa capek  penat 

gitu? 

Pernah sih stres, kayak paling pertamane 

dulu nangis tapi cuma bentar bentar. 

Ndak seng lama lama, nda tipe orang 

seng larut dalam masalah. 

 Stres dalam 

menjalani 

hubungan jarak 

jauh 

Tapi kalo pas ada 

masalah gitu sering 

ganggu juga mbak ya ? 

Pas ada masalah?   

Heem misale masalah  

kan di suatu hubungan 

ada yang cukup berat, 

itu kadang ada yang 

Ndak sih aku kalo ada masalah gitu 

buru-buru ndang diselesaike gitu lo. 

Ndak sampe larut larut nanti ngganggu. 

Biasane kan malem itu kan ada masalah 

P1 Keaktifan diri 



 
 

 
 

bikin mengganggu apa 

kegiatan ato mood e 

berubah gitu? 

apa gitu ya diselesaike, ya pagine paling 

ndak ya jangan sampe berlarut larut 

,pagine sudah clear maleme tu dah harus 

diselesaike jangan sampe kebawa pagi  

sampe besok besok itu malah ngganggu 

ke kita juga.takute  Sana kan kerjane 

berat gitu teknisi , takute sanane 

kepikiran terus malah bahaya. 

Mendingan malese langsung selesaike  

Brati kalo ada masalah 

suka diobrolke berdua 

gitu? 

Diobrolke terus ya gitu kok gini kenapa 

, trus nek udah ya udah ngga sampe 

lama-lama. 

  

Nah tapi selama ini ada 

nggak masalah yang 

bener bener mikir piee 

gitu ya ? 

 

Masalah soal hubungan? Ndak ada sih    

Memang ga ada masalah 

yang berat gitu ya ? 

Ndak ada   

Ayem ayem wae gitu ya,  

trus respon e mbak kalo 

ngadepi masalah di 

hubungan itu langsung 

marah lah langsung pie 

gitu mbak gimana? 

Langsung nangis hehe   

Ow biasane langsung 

nangis? 

He e nangis gitu trus diem ,trus sanane 

gek sms gitu trus aku mbalesi ne agak 

gimana misale kurang banyak gitu kata 

katane sana pasti juga ngerasa “kamu 

kenapa”  

Biasane ya nangis trus mbalesi sms e 

juga dikit gitu kan sana juga udah 

kerasa. 

E7 Melarikan diri dari 

masalah (escapism) 

Tapi sempet pernah seng 

langsung marah marah 

gitu ndak sih mbak 

Ndak pernag sih, ndak  pernah  sampe 

marah  

  

Trus ngerespon masalah 

pas nangis gitu banyak 

jengkele apa lebih kaya 

tenang gitu mikri aku 

harus apa gitu? 

Ya jengkel   

Lebih banyak ke 

jengkele itu ya? 

Iya lebih banyak jengkele   

Jadi ndak bisa mikir, 

kalo jengkel gitu kan 

nda bisa mikir kedepane 

Heem   



 
 

 
 

seng positif gitu 

Sering muncul negative 

negative gitu gak sih 

mbak? 

Iya sering hehe   

Jadi kalo ada masalah 

langsung muncul kaya..? 

Iya suka muncul negative, nangis lama  

gitu terus 

E7 Melarikan diri dari 

masalah (escapism) 

Muncul yang nggak 

nggenah gitu ? 

Heem hehe   

Pernah nggak mbak  

muncul masalah yang 

kayanya kok pesimis 

gitu? Trus kayae ndak 

bisa diselesaike deh, 

kaya gini susah deh. 

Ow itu sih dulu-dulu, dulu pernah pas 

awal pacaran itu belom LDR tapi, itu ya 

masalahe karena aku dikirain itu apa 

temen makan temen, gitu awale trus 

juga pernah bilang putus ya  gara gara 

itu dibilang temen makan temen  tapi 

balikan lagi. 

  

Trus mbak ada masalah 

apa misal e salah paham 

gitu tu ,lebih milih 

menghindari masalah itu 

apa langsung yawes 

langsung wae tak 

selesaike ato apa gitu? 

Langsung tak selesaike aja P1 Keaktifan diri 

Jadi ndak ada masalah 

yang dihindari wae ato 

aku nanti sek wes 

nyelesaike ne tak diem 

sek apa gimana? 

Ow ndak, kaya gitu malah bahaya buat 

pasangane, buat aku juga soale 

ngganggu. 

  

Tapi sejauh ini masalah 

di LDR itu ndak ada 

yang mbuat pesimis gitu 

kaya ndak bisa 

diselesaike gitu ya 

mbak? 

Ndak ada ik, belom pernah. 

 

  

Mbak pas ngadepi 

masalah gitu bisa ngga 

mikir solusi-solusi ne 

apa? Sering nggak 

mikiri solusine? 

Maksute masalah di hubungan?   

He e he e Ndak sih malah sanane yang lebih 

sering bisa mikir solusinya  

  

Nek mbak e malah nek 

perempuan malah lebih 

banyak mikir negative e 

gitu ya? 

Haha iya   

Tapi kan dari kitane 

juga ada beberapa usaha 

Ndak, nek aku orange tipe ngga mau 

kalah sih ya ,ndak mau ngalah pokoe 

  



 
 

 
 

ne buat kita buat yg 

pengen masalahe cepat 

selesai. Nek mbak e 

sendiri gimana? 

aku kudu bener gitu ,sanane yang 

ngalah. 

Jadi lebih dari pihak 

cowo e seng sering 

mikirin sama solusi 

solusinya gitu  

He em   

Tapi berarti kalo cowok 

kaya gitu tu dibahas 

lewat telpon apa gimana 

mbak? 

Di telpon ,misale kalo ada masalah itu 

ya di telpon , kalo di chat lagi kan takute 

salah paham lagi malah tambah marah 

mending langsung telpn aja hehe. 

  

Mbak e sendiri bisa 

nggak melihat hikmah e 

dalam suatu masalah 

trus masalah ini bikin 

jadi lebih baik ke 

depane apa gimana gitu 

pernah nggak mbak? 

Pernah   

Contohe misal e pernah 

apa mbak? 

Misale aku masalahe gini, aku liat di 

instagram gitu enak jalan jalan mbe 

cowok e, bisa kemana mana trus aku 

ngomong aku to pengen ik kaya mereka 

mereka. Trus si cowo e bilang aku tu 

kaya gini buat kamu, kamu tu jangan 

meri meri sama cewe cewe lain bisa 

ditemeni cowo e itu belum tentu cowo e  

bisa ngidupi cewenya sampe tua lo aku 

tu berusaha kaya gini buat kamu buat 

sampe tua bukan cuma sesaat.  Trus aku 

jadi kepikiran oiya ,trus aku pokoe nek 

misale abis dikasi pencerahan itu kaya o 

he e ya o he e ya tak renungke bener 

juga ya omongane ya.  

P5 Mencari mencari 

dukungan sosial 

instrumental 

Tapi pernah nggak mbak 

kan biasane mbak e 

dapet pencerahan sek, 

bisa melihat sisi positif e 

masalah tapi pernah 

ngga dalam suatu waktu 

tanpa dikasi pencerahan 

gitu tu isa langsung 

mikir sendiri gitu ? 

Nggak haha   

Lebih sering kalo dapet 

pencerahan? 

Iya    

Mbak sendiri optimis Iya he em tetep optimis lah   



 
 

 
 

ndak sama 

kelangsungan hubungan 

ketika lagi ada masalah 

ato masalah lagi dateng 

gitu tetep optimis nggak 

ini masih bisa dilanjutin 

og gitu gitu? 

Pernah nggak mbak 

mikir kaya yaweslah 

capek ik menjalani 

hubungan yang kaya 

gini mendingan tak 

akhiri wae apa pie gitu? 

Engga, engga pernah   

Nggak pernah kepikiran 

sama sekali? 

Ngga pernah,kasian soale   

Kasian? haha Sananya udah kerja masak masih mikiri 

kaya gitu, dia kerja juga buat aku.  

  

Jadi mbake juga bisa 

ngerti kalo ya LDR 

memang harus dijalani. 

Iya   

Lha trus kalo mbak 

menilai masalah yang 

terjad di hubungane 

mbak tu kaya  

mengancam 

kelangsungan 

hubungane mbak e ndak 

sih? 

Nggak sih, maksute mengancam?   

Maksute kaya 

pengaruh.. 

Putus gt ya?   

He em soal pengaruh 

juga kaya mikir mikir 

negative trus lama lama 

juga putus gitu? 

Ndak aku kalo misale mikir negative 

gitu langsung tak omongke langsung 

dapet pencerahan itu jangan sampe aku 

mikir negative terus  lebar lebar  trus 

akune ngaruh ke dia kan kasian mending 

nek aku mikir jahat aku tu langsung 

ngomong aku tu gini gini gini trus dikasi 

pencerahan gitu 

P1 
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Trus kalo ngadepi 

masalah itu pernah ga to 

sampe kaya mungkin 

berangkat kerja jadi 

kaya males trus 

ngelakuin ini jadi males 

kan cewek mood e 

sering berubah juga gitu 

Ndak ndak pernah   



 
 

 
 

,sampe pernah 

mengaruhi gitu ndak 

mbak? 

Memang bisa 

dikesampingkan gitu 

ya? 

Ya itu soale ada masalah jangan sampe 

pagi gitu lo 

  

Oo malem itu memang 

biasane selesai gitu? 

He em langsung selesai jangan sampe 

kebawa pagi  

  

Trus permasalahane 

mbak e itu yang sejauh 

ini seng paling berat 

buat mbak itu apa, di 

hubungan LDR yang 

paling berat selama ini 

itu? 

Masalah komunikasi itu to, berat banget, 

sinyale ga ada itu masalah yang sering 

timbul ya gara gara sinyal , ga ada 

sinyal ,pending pending terus bikin 

jengkel. 

  

Itu sampe bikin stress ga 

sih mbak kaya hiiih 

sinyale ki gini gini? 

He e ya ampun pie sih ya ampun kok 

sinyale kaya gini aku nek jengkel tak 

matiin ae datane tak tinggal nonton film 

gitu haha. 

  

Brati sampe kaya 

gregeten stress  gitu ga 

sih mbak? Kaya iki pie 

to dicari ga ada  

He e tapi ndak sampe stress banget 

cuman kaya ya ampun ini sinyale pie to 

ndak ada ik yawes ga tau ah mending 

aku nonton film film wae trus  ta matiin 

wae datane,  nanti jg dia tau semalem 

pending ya, oiya og udah biasa. 
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Pengalihan  

Sering ga to mbak 

pending pending gitu 

Sering sering apalagi nek pas hujan 

wehh susah 

  

Trus pengaruh positif 

negatife sendiri buat 

mbak tu apa? 

Negatife bikin kangen hehe.   

Trus selain kangen gitu 

apa mbak? 

Ya jadi kawatir kan gatau keadaane 

gimana 

  

Kalo kawatir gitu suka 

kepikiran gitu ga to 

mbak kaya pas kerja 

gitu tiba tiba kepikiran? 

Biasane kalo pagi tu sinyal udah ada og 

trus tiba tiba dia sms selamat pagi 

oyaudah ndak papa 

  

Berati emang seringe 

malem ya mbak? 

Iya malem soale malem sering ujan   

Ada pengaruh positife 

ngga mbak apa banyak 

negatife? 

Positife sanane mungkin bisa tidur 

istirahat mungkin ya 

  

O gitu  Biasane kalo ndak pending tu bisa 

sampe malem  

  

Kalo buat mbak sendiri 

mungkin buat cewe 

lebih banyak negatife? 

He em hehe   



 
 

 
 

Pengaruh terbesar 

masalah buat mbak 

mungkin ada masalah 

yang sampe 

memengaruhi apa seng 

paling parah menurut 

mbak e itu apa mbak? 

Itu tapi dulu sih emm ya dulu ya skarang 

sih, aku tu suka cemburu sama 1 cewe 

di gereja soale dia juga suka cowoku 

,cowoku dulu juga pernah suka sama dia 

jadi intine kasih tak sampai jadi misale 

dia di gereja ngeliati cewe e itu rasane 

ya ampun pikirane tiba tiba timbul seng 

jahat jahat jangan jangan dia masih 

jangan jangan dia masih suka gitu. Jadi 

nek misale dia LDR gitu malah aku 

aman tenang haha  

  

Malah lebih tenang? Lha tapi kalo pas lagi pulang pas ada 

cewe e itu di gereja pasti pikirane ada 

macem macem jangan jangan kamu 

ngeliatin dia ya curi curi pandang gitu  

  

Kalo pas pulang itu 

selalu sering ketemu 

cewe e ini?  

Iya kan cewe e di gereja sama pelayanan 

juga  

  

Emang masih 

berhubungan gitu kaya 

masih ngobrol gitu? 

Endak, endak boleh lah   

Ow ndak boleh Ndak tak bolehin hehe   

Tapi cewe e masih suka 

deketin gitu? 

Ndak, ndak deketin gitu tapi cewe e juga 

cuek sih tapi akune mungkin ya  

  

Yang kepikiran negative 

gitu? 

Heem sama karna lebih cantik sana hehe   

Oo mungkin kita cewek 

cewek mikire minder 

minder 

Iya hehe   

Trus biasane nek pas jek 

jengkel pas ada masalah 

di hubungan gitu itu 

mungkin rasane tertekan 

apa pie gitu biasane biar 

perasaane lebih tenang 

mbak e ngapain gitu? 

Emm dikasi penjelasan biasane aku 

lebih tenang 

P5 Mencari mencari 

dukungan sosial 

instrumental  

Mungkin kaya berdoa 

apa mungkin ngelakuke 

apa gitu to mbak? 

Ya ndak, ndak kepikiran sampe segitu, 

kalo udah jengkel biasane nunggu dia 

sms apa telpon nunggu dia jelasin baru 

lego. 

 

  

Trus misale kalo gek 

apa ya cemburu apa gek 

misale kuatir kuatir pas 

ga ada sinyal gitu biar 

ga lebih kepikiran 

Aku mikir positif wae nek ada apa apa 

sama dia yawes itu kehendak e Tuhan 

nek ndak ya ndak gitu. Aku mesti 

kepikirane gitu nek misale deen ada 

kenapa kenapa yawes tu kehendak 

 

 

E4 

 

 

Religiusitas 



 
 

 
 

biasane mbak e ngapain 

kan misale pas sinyale 

ga ada kan ga bisa dikasi 

penjelasan apa apa gitu 

to mbak trus mbak e 

lebih milih gimana gt? 

Tuhan nek ndak ya ndak, ya aku berdoa 

wae supaya dia baik baik aja di sana. 

Trus ya udah ta tinggal nonton tv eh 

film aja. 

Brati lebih milih kaya 

melakukan aktivitas lain 

gitu to mbak? 

Heem yang mengalihkan   

Hmm mengalihkan, kalo 

kesepian gitu lebih milih 

gimana mbak? 

Nonton film    

Hmm trus kaya acara 

acara di gereja gitu ga 

banyak aktif ya mbak? 

Cuma jumat selasa   

Tapi tu membantu ga to 

mbak biar gak kepikiran 

seng negative negative? 

Membantu banget acara gereja 

pelayanan itu, ben jadi ndak kepikiran 

gitu 

P5 Pengalihan 

Hal hal yang bisa 

membuat mbak 

melewati masalah tu 

biasane apa mbak? 

Maksute gimana?   

Maksute kaya bisa 

melewati  masalah kaya 

ah akhire ndak kepikiran 

akhire bisa selesai ni 

masalahe itu biasane hal 

yang bisa membuat 

mbak e kaya gitu tu apa 

gitu? 

Ya itu dia ngomong aja rasane udah 

selesai , dikasi penjelasan sama dia udah 

selesai. Itu kalo masuk akal, kalo ngga 

masuk akal yo tetep tak dedes sampe 

masuk akal alesane apa gitu 

P5 Mencari dukungan 

sosial instrumental 

Brati mbak e tu biar 

masalah itu cepet selesai 

tu lebih langsung frontal 

ngomong gitu ya? 

Hooh hooh   

Trus respon e mbak e 

sama masalah tu bisa 

nerima, nolak apa ga 

mau mikiri masalahe 

apa gimana mbak? 

Kalo itu masuk akal alesane dia ya tak 

terima tapi kalo ndak ya terus tak tanyai 

kok gini kok gini, sampe dia ngaku nah 

baru masuk akal yawes tak terima tapi 

kalo ndak masuk akal ya tak dedes terus. 

  

Trus nek pas ada 

masalah gitu lebih milih 

dipikiri terus apa wes 

mboh lah pasrah apa pie 

gitu? 

Yawes mboh lah ga usah dipikiri   

Hmmm. Sering nggak 

mbak mikir kaya nggak 

Sering sering   



 
 

 
 

nganggep masalahe ada 

gitu? 

Trus eeeem, cenderung 

e mbak e kalo ada 

masalah gitu negative 

marah marah marah apa 

kaya  ngomel ngomel 

gitu? 

Engga,aku seringe nangis, nangis dulu 

hehe. 

E7 Melarikan diri dari 

masalah 

Nangis sendiri sek gitu 

mbak? 

Nangis sendiri sek   

Usaha usaha mbak e 

untuk nyelesaike 

masalah selain secara 

langsung itu mbak e 

disini ngapain mbak? 

Buat mbak e sendiri 

untuk menenangkan diri 

apa gimana? 

Ya pikirane positif aja   

Sampe bisa dikabari 

gitu? 

Heem   

Mbak e pernah nggak 

mbak mikir solusi solusi 

oh kedepane gini gini 

biar ndak terulang lagi 

gt? 

Tapi jarang sih aku, aku orange susah og 

buat mikir positif pasti negative dulu, 

negative negative terus karna aku 

mungkin efek anak terakhir gitu jadi 

minta e disayang kan jadi nggak mau 

kalah pokoe aku kudu menang, aku 

kudu bener gitu 

  

Jadi seringe negative 

negative terus? 

Sambil nangis sama mikir negative 

negatif 

  

Gimana mbak e mencari 

dukungan dari temen 

temen pas ada masalah 

gitu mungkin cerita gitu 

ke temene, apa temen 

gereja apa temen 

sahabat seng deket gitu? 

Aku biasane kalo ada masalah ndak 

langsung cerita og mesti nangis dulu 

trus kalo udah selesai aku baru cerita 

aku to wingi bar ngene ngene ngene tapi 

sudah beres oyawes 

E7 Melarikan diri dari 

masalah 

Tapi sering nggak mbak 

cerita cerita sama temen 

gitu ? 

Ndak sih tapi jarang jarang juga sih pas 

temen dateng   

  

Pas ada masalah gitu 

ceritane ke siapa mbak 

temen ato keluarga? 

Temen tok    

Tapi sering minta solusi 

ke temen gitu ndak to? 

Ndak sih temen kadang wes ngasi solusi 

ndak usah minta mesti wes ngasih kaya 

kamu tu jangan gini gini. 

  

Tapi tu membantu ngga Membantu   



 
 

 
 

mbak solusine temen gt? 

Ngasih pencerahan 

pencerahan gitu juga 

Heem   

Jadi brati selain nyari 

dukungan dari temen tu 

biasane temen gereja 

apa siapa? 

Temen sekolah    

Hm emang deket sering 

cerita cerita? 

Cerita sampe sedetil e to   

Hmm brati mbak e kalo 

ada masalah sama temen 

ceritane ke ini? 

Iya satu orang ini tok   

Trus pas kalo ada 

masalah  gt cenderunge 

lebih deket ke Tuhan  

buat minta pertolongan  

apa pie gitu? 

Sering.. mesti kayak langsung mencari 

waktu tenang mbe Tuhan, sambil 

meratapi ngono sambil ndengerin musik 

gitu kaya gek meratapi hehe 

E4 Religiusitas 

Musike musik rohani 

apa pie gt? 

Heem dengerin musik rohani  biar bikin 

tambah nangis soale kalo nangis tu 

rasane lego. 

  

Trus sering minta tolong 

ke Tuhan akaya aku wes 

mboooh trus kaya 

pasrah gitu ? 

Pasrah iya pasrah   

Trus mbak pas ada 

masalah gitu percaya  

ndak to mbak kaya oh 

pasti dibalik masalah ini 

tu ada sisi positif e gitu 

gitu ,kaya menemukan 

hal hal baik gitu lo mbak 

dalam masalah itu? Itu 

pernah nggak mbak ato 

kejadian kejadian kaya 

gitu? 

Iya ,   

Ternyata ada sisi positif 

di masalah mbak e sama 

pacar e gitu ? 

Kan kalo ldr jarang ketemu trus aku 

mikire meri meri gitu trus dikasi tau dia, 

positif e ya mungkin aku bisa lebih 

mandiri ,bisa lebih dewasa, nggak seng 

kaya anak anak muda gitu kan mungkin 

kan ,gatau pergaulan sekarang kan keras 

gitu ,jarang ketemu malah enak jarang 

dosa , soale kan hawane pasangan kan 

pengene dipeluk padahal dipeluk kan 

dosa, ciuman kan dosa, enaknya gitu 

deh kalo dipikir-pikir ldr itu 

 

 

 

 

 

 

 

E6 

 

 

 

 

 

 

 

Mencari hikmah 

permasalahan 

 

 



 
 

 
 

 

Jadi menjaga gitu ya 

mbak ya, trus mbak e ini 

cenderung menghindari 

masalah apa nggak to 

mbak nek ada masalah 

gitu? 

Endak, diadepi aja langsung kalo ada 

masalah langsung selesaike aja ga usah 

nunggu besok besok besok 

P1 Keaktifan diri 

Trus kalo ada masalah 

gitu mbak e tertekan 

kaya jadi ngurung diri 

gitu ga to mbak kaya 

lebih males kumpul 

kumpul sama orang? 

Ndak kalo ada masalah ya selesaike kalo 

udah bar ya biasa aja 

  

Kalo ada masalah mbak 

e sering nyalahke diri 

sendiri apa gimana ? 

kaya yawes ini salahku 

gitu? 

Ya mikire seringe ini salahku, ya kaya 

itu tadi aku mikir deen masih suka sama 

dia jangan jangan karna aku jelek apa 

pie gitu 

  

Pas ada masalah gitu 

mbuat planning ke 

depan ngga to mbak biar 

ini aku harus gini harus 

gini step step nya  biar 

apa biar jadi lebihbaik 

gitu nggak ? 

Heem, ya kaya tadi misale aku iri sama 

orang ndak bisa ketemu sama pacare 

terus ya kedepane aku harus mikir postif 

dan ndak mikir seng itu itu lagi  

  

Jadi kalo pas ada 

masalah itu cenderung 

mbak e pasrah apa usaha 

ben masalahe cepet 

selesai gitu? 

Berusaha   

Lebih banyak usahane 

gitu ya mbak ya ? 

Iya usaha biar cepet selesai, aku ngga 

berusaha sih sanane seng berusaha  

  

Oo gitu mbak e lebih 

sering nangis-nangis tok 

aja gitu? 

heem   

Trus ketika ada masalah 

itu lebih focus sek ke 

masalahe , Trus nanti 

urusane yang laine 

dilupake sek gitu? 

Misal ada masalah gitu to, focus ke 

masalah dulu , nyelesaike dulu baru 

nanti ke lain lain e . 

  

Pernah nggak mbak pas 

lagi ada masalah belom 

selesai karna sinyal 

ilang-ilang trus orang 

lain jadi kena marah 

juga jadi kena 

Ndak sih biasane kan kalo masalah kan 

malem orang pada tidur yawes nangis 

aja 

  



 
 

 
 

badmood? 

Brati lebih milih sendiri 

gitu ya? 

Mungkin terganggu kali ya suara 

tangisanke hehe, tapi ndak pernah og 

bilang kamu napa sih nangis. 

  

Mbak e lebih instropeksi 

diri apa nyalahke deen  

yang salah gitu mbak? 

Deen yang salah kan tipe orang ngga 

mau ngalah ,kamu mesti seng salah, aku 

sukae nuduh gitu lo. 

  

Pernah nggak mbak pas 

ada masalah gitu yawes 

ngurusi temenku apa 

nek ada kegiatan di 

gereja ato gimana biar 

lupa masalah gitu? 

Engga perna kaya gitu malah ndak 

focus, nyelesaike masalahe dulu. 

  

Trus dampak usaha 

mbak e kan nek ada 

masalah diselesaike 

langsung to mbak, lha 

dampak buat diri sendiri 

sama hubungan tu aa 

mbak? 

Kan brati hubungane jadi lebih baik to  

ndak yang maksute lama lama gitu lo 

masalahe kan hubungan jadi lebih baik, 

ke depane enak gitu. Ndak ngomongin 

masalah lagi kan enak, daripada 

dipendem pendem nanti isa larut larut 

larut trus sampe lama malah bahaya 

  

Trus dampake buat 

mbak e sendiri tu apa 

mbak? 

Ya bisa ngelakuin sesuatune enak gitu lo 

,kerja ya ndak kepikiran, ngapa ngapain 

ya ndak kepikiran  

  

Faktor-faktor yang 

membuat mbak e 

berhasil mecahin 

masalah tu apa wae 

mbak? 

Faktor?   

Heem mungkin karna 

ada dukungan orang, ato 

gimana gitu? 

Ndak sih nek yang bisa bikin aku tenang 

tu ya karna dia tok aja, ato mungkin aku 

kalo ada masalah nangis  trus dia tau 

kamu mesti jek nangis ya jadi tu trus 

kenapa gitu udah dijelasin dikasih 

pencerahan sama dia yaudah selesai, aku 

ndak cerita cerita di orang ,aku ceritane 

ke orang tu ya nek udah selesai 

masalahe aku abru cerita. 

 

 

 

 

 

P5 

Faktor koping: 

dukungan sosial 

 

 

 

Mencari dukungan 

sosial instrumental 

 

Tapi mesti lebih ke dia 

dulu ya mbak? 

Iya ke dia dulu   

Kalo mbak e ngelewati 

masalah itu lebih sering 

karna apa ya punya ,kalo 

mbak tadi kan 

cenderung negative 

negative tapi merasa ga 

to kalo kita positif tu 

Ya itu dia ngasi penjelasan, nek udah 

akhire ya aku oh he e ya napa kok aku 

ndadak mikir negative sek padal nek 

positif tu lebih cepet. Tapi orang nek 

kadung jengkel kan pikirane negative. 

P5 Mencari dukungan 

sosial instrumental 



 
 

 
 

lebih cepet diselesaike 

gitu, pas ngobrol gitu 

masalahe kok bisa 

selesai tu gimana mbak? 

Tapi mbak e pernah 

punya perasaan optimis 

ndak ini tu bisa 

diselesaike apa pie gitu 

ndak? 

Endak   

Lebih sering negative 

sek? 

Negative sek nangis trus sana krasa baru 

dijelasin , jarang yo buat ngalah 

  

Mbak e sendiri percaya 

nggak oh aku ni bisa 

nyelesaiin  masalah gitu 

ndak? 

Ndak sih aku tu kalo nilai diriku tu 

orange kok jahatmen ya nek ada 

masalah gitu langsung nangis trus 

pikirane langsung jahat ndak kaya orang 

orang seng pikirane langsung positif ato 

dewasa gitu ketoe itu bukan tipeku og, 

aku tu tipe masih kaya anak anak gitu 

hehe. 

  

Trus kalo bisa sampe 

nyelesaike masalah 

menurut mbak e itu 

karna apa mbak? 

Karna aku nangis ,karna sana kerasa 

gitu 

  

Karna dukungane dia 

gitu? 

He em   

Tapi mbak e belum 

merasa dewasa buat 

nyelesaike masalah gitu 

gitu? 

He em   

Kalo ada masalah gitu 

karna mbak e juga 

punya kerjaan enak jadi 

bisa lebih ndak 

kepikiran gitu 

berpengaruh nggak 

kerjaan gitu kegiatan di 

kerjaan gitu kan sibuk 

gitu, maksute bisa bikin 

mbak e lupa sek mbek 

masalah apa gimana gitu 

mbak? 

Itu aku nek kerja ndak pernah sampe 

bawa bawa og, kan malem selesai 

yaudah selesai gitu , pagi nek isa jangan 

sampe kebawa bawa kerjaan kan jadi 

bahaya ke kita juga ,kalo kepikiran terus 

di jalan kepikiran bisa bisa nabrak . kita 

pokoe dulu punya prinsip kalo ada 

masalah kudu diselesaike cepet jangan 

sampe bawa bawa trus nanti sampe 

kerjaan ,jadi nek ada masalah langsung 

cerita Tanya kenapa kok kamu jadi beda 

gitu. Lagian di kerjaan juga enak ada 

waktu istirahat buat chat gitu jadi nek 

pas ada masalah situasi di kerjaan ya 

mendukung buat bisa cepet selesaiin 

meskipun lewat chat sek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor  koping: 

pekerjaan yang 

baik) 

Jadi lebih percaya nek Bisa    



 
 

 
 

masalah tu bisa 

diselesaike langsung 

gitu ya 

Tapi mbak e optimis ga 

to, oh aku sama dia tu 

bisa nyelesaike masalah 

ini? 

Optimis soale aku percaya dia tu orange 

dewasa gitu jadi setiap omongane tu 

bisa bikin tenang dan masalah bisa 

selesai. 

 Faktor koping: 

sikap optimis  

Brati lebih banyak 

dukungan dari pasangan 

juga ya mbak? 

heem   

Okay makasi ya mbak  Iya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara 1 Subjek 2 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Mau  nanya nih mbak, 

mbak sekolah ,kerja 

atau? 

Kerja   

Kerja apa mbak kalo 

boleh tau? 

Kerja swasta aja sih di daerah pemuda   

Kerja apa mbak di sana? 

Bagian apa? 

Eem saya marketing   

Keseharianya kalo 

sebelum kerja itu 

ngapain bisa dicritain 

ngga mbak? 

Kalo sebelum kerja itu ya seperti orang 

rumah biasanya sih cuma beberes kamar 

udah gitu aja trus kalo pagi paling kaya 

gitu aja sih 

  

Kalo abis pulang kerja 

mbak? 

Kalo pulang kerja paling makan pulang 

trus istirahat bentar kalo nggak pergi 

sama temen kalo ngga ya tidur aja sih 

  

Kan katanya mbak LDR 

an nh sama pacarnya 

udah berapa taun mbak? 

Kalo LDR itu kurang lebih 4 taun kalo 

LDR nya sih 

  

Lumayan lama ya mbak, 

ketemunya sama 

pasangan sendri itu 

gmna mbak? 

Kalo ketemunya itu kan.. waktunya ya? 

Kalo waktunya nunggu dia cuti sih, 

soalnya kan cutinya juga lumayan lama 

  

Trus pertama kali tau itu 

harus LDR an itu udah 

tau dulu apa jalan dulu 

baru tau arus LDRan? 

Pertama itu kan 2 taun pertama itu kita 

ga LDR karna dianya masih pendidikan 

jadi sering ketemu trus setelah lulus kita 

baru mulai LDR dan sampe sekarang 

masih 

  

Dulu ketemunya gimana 

mbak sama pacarnya? 

Ketemunya di sini sih di semarang 

waktu maen sama temen  

  

Brati emang tiba-tiba 

harus LDR gitu ya 

mbak? 

Tiba-tiba memang harus LDR karna 

kerjaan sih 

  

Brati emang dari awal 

gitu nggak LDR kan 

gmna perasaan mbak 

waktu pertama kali tau 

harus LDRan?  

Dulu pertama kali tau harus LDR biasa 

aja cmn setelah menjalani baru kita 

kerasa banget tantangannya 

  

Brati waktu awal itu 

ngga ngerasa sedih atau 

gimana? 

Pertama dikasi taunya sedih sih engga 

cmn waktu ngejalaninya aja  

  

Kan LDR susah mbak, 

putus nyambung gitu 

nggak? 

Emm sempet sih cuman ngga sering dan 

selama 4 taun ini kita ngejalanin baru 2 

kali dan itupun waktu awal-awal LDR 

  



 
 

 
 

 

Sebenrnya udah 

seberapa serius sih mbak 

sama pacarnya apa udah 

sempet mikir sampe 

pernikahan? 

Udah serius sih kita udah sampe 

keluarga dan udah lamaran juga 

  

Berati udah yakin ya  

mbak? 

 

Yaa yakin sih..   

Pasangan sekarang 

tinggal dimana? LDR 

mana sama mana gitu? 

Kalo daerahnya ngga tentu soalnya 

kerjanya ngga di satu tempat emang 

kapale ngga selalu di satu tempat itu 

  

Tapi paling jauh sejauh 

ini mana sama mana 

mbak? 

Paling jauh itu Semarang sama dulu 

pernah Rusia 

  

Ow brati sampe luar 

negeri ya mbak, 

pekerjaan pasangan 

sampe keluar gitu ya , 

berarti kan kerjaan 

pasangan dimana? 

Di kapal sih   

Kalo di kapal gitu kan 

fasilitasnya kayak 

sinyalnya  susah kayak 

fasilitas nya untuk 

menjalani hubungan? 

Bukan susah lagi sih tapi emang kita 

kan memang tergantungnya sm 

sinyalnya karna tantangannya tu  di 

komunikasi terutama sinyal sinyal itu ga 

selalu setiap hari ada ketika kapal di 

tengah laut itu sinyal ngga ada dan 

untuk kita berkomunikasi ngandalkan 

sinyal itu dia jangkauan sinyalnya pas 

deket daratan 

 Kesulitan 

menemukan waktu 

komunikasi 

Berarti selama ini gitu 

komunikasi susah ngga 

sih mbak? 

Susah sih nggak semisalpun ga ada 

sinyal masih dapat seperti toleransi dari 

kantor di kapal itu ada fasilitas jaringan 

untuk email sebenernya hanya untuk 

kantor tp dalam jangka waktu tertentu 

kalo udah lama ngga ada sinyal itu bisa 

digunakan untuk menghubungi orang-

orang terdekat jadi via email  

  

Cukup menyulitkan juga 

ya mbak ya? 

Bukan sulit lagi tapi sangat sulit sih 

haha 

 Komunikasi sangat 

sulit 

Waktu pertama tau 

harus LDR itu sempet 

menolak ngga mbak? 

Menolak sih engga cuman kaget, 

kagetnya itu lebih dalem arti untuk 

adaptasi soalnya kan emamng LDR yg 

saya alami bukan cuman jarak ya tp 

masalah komunikasi jg 

  

Jadi wktu pertama kali Kalo ngurung diri sih ngga kalo stres sih  Stres harus 



 
 

 
 

gitu kan kaya sempet 

mengalami krisis gitu 

kayak stres mengurung 

diri apa gmna gitu? 

stres karna kondisi saya sendiri di sini 

ada kesibukan dulu pertama LDR masih 

kuliah jadi ga se setres itu  

menjalani 

hubungan LDR 

Berarti ada momen 

kayak sedih gitu ya 

mba? 

O iya ada pastilah   

Untuk mbaknya, butuh 

waktu berapa lama 

mbak dari sedih sampe 

bisa nerima gitu tu lama 

apa sebentar? 

Sebenernya sih kalo bisa menerima itu 

dulu waktu lama karna namanya 

adaptasi ngga sebentar ya, apalagi LDR 

nya ngga cuman jarak tp komunikasi 

juga kan . 

  

Pernah nyesel ngga 

mbak kok kudu 

komitmen sama orang 

ini terus kudu LDR ? 

Sebenernya sih pernah ada nyesel 

kenapa harus kaya gini ngga kayak 

orang-orang umum lainnya apalagi LDR 

sekarang ini kan tergolong ekstrim ya 

sampe ngga ada komunikasi juga. 

  

Persepsi mbak soal LDR 

sendri gimana mbak? 

Kalo menurut saya yang namanya LDR 

bukan semata- mata hanya istilahnya 

hubungan jarak jauh kalo LDR ygang 

saya alami ini lebih bertumpu pada 

kepercayaan jadi bukan komunikasi 

mugkin kalo orang lain lebih berprinsip 

komunikasi harus lancar tapi kalo 

kondisi kayak saya ini komunikasi 

memang ngga lancar, jadi di sini 

tumpuannya hanya kepercayaan kita 

 Sulit menemukan 

kesempatan untuk 

berkomunikasi 

secara lancar 

Jd ga berpengaruh dari 

omongan orang2 kalo 

LDR ngga akan 

berhasil? 

Kalo pengaruh sih engga, cuman agak 

takut aja liat sekitar banyak yg gagal 

tapi banyak yg nggapapa juga kok 

 Faktor koping: 

sikap optimis 

Berarti mempengaruhi 

juga ya mbak omongan 

orang lain gitu? 

Yaa..    

Kalo soal kebutuhan 

sndri kalo orang pacaran 

kan butuh kebutuhan 

tertentu apalagi 

sentuhan fisik kita sbg 

cewek kan mesti butuh 

kaya pelukan gitu nah 

kalo ketemu mbak 

merasa kebutuhan itu 

bisa terpenuhi nggak? 

Emmm pasti bisalah tapi kalo kita 

ketemu hahaha 

 Kebutuhan 

keintiman 

Taopi kalo LDR mbak 

merasa kebutuhan itu 

Iya kurang terpenuhi kalo LDRan mana 

bisa dipeluk 

 Kebutuhan 

keintiman 



 
 

 
 

kurang terpenuhi ya? 

 

 

Harapan sendiri mbak 

untuk komunikasi yg 

lebih baik gitu? 

Harapan sendri sih mungkin saya selalu 

berharap komunikasi bisa terjalin 

dengan baik, apapun keadaannya, 

walaupun intensitasnya kurang tapi kita 

lebih menjaga kualitas komunikasi 

 

 Kebutuhan akan 

komunikasi yang 

baik dan intens 

Tapi brati kalo layar gitu 

hambatan komunikasi 

yang efektif kan susah, 

hambatan selain sinyal 

ada apa lagi mbak ? 

Mungkin waktu sih, jadi perbedaan 

waktu yang mungkin sangat panjang 

begitu sih misal disini siang di sana 

udah malem. 

 Sulit mencari waktu 

yang tepat untuk 

berkomunikasi 

Jadi menemukan 

waktunya yang susah ya 

mbak? 

Iya    

Mbak kan disini kerja 

dan sana juga kerja 

untuk menyamakan 

waktu komunikasinya 

gitu susah nggak mbak? 

Lumayan susah apalagi uda kerja gini 

jadi kudu saling mengerti aja misalkan 

di sini udah tengah malem pas 

dihubungi pun harus bisa ngerti 

waktunya jadi di sana kan sinyal jg 

susah kalo bisa hubungi ya kita sama-

sama ngerti lah 

 Kesulitan mencari 

kesempatan 

komunikasi 

Jadi kalo tengah 

malempun disempatkan 

gitu ya mbak? 

Iya   

Biasanya yang punya 

inisiatif untuk 

komunikasi itu dari 

mbak atau pasangan ? 

Dari pasangan   

Jadi mbak merasa 

pasangan punya inisiatif 

kaya ya kangen lah  mau 

komunikasi gitu ya 

mbak ? 

Di sini bukan masalah inisiatif sih kan 

emang waktunya emang kudu ada sinyal 

jadi pihak sananya yg menyesuaikan 

sini 

  

Mbak merasa ngga sih 

kalo pasangan bisa 

dipercaya  apalagi 

jarang ketemu, di laut 

gitu? 

Kalo menurut saya selama ini bisa 

dipercaya karna hal itu paling penting 

  

Kalo curiga-curiga gitu 

pernah ya mbak ? 

Pernah sih, wajarlah kalo curiga  Kecurigaan akan 

pasangan 

Pernah ngga ada 

kejadian curiga apa 

gitu? 

Ya misal beberapa kali dia keluar turun 

lagi di darat ngga ngomong jalan-jalan 

sama temennya, jadi curiga wajarlah 

 Kecurigaan akan 

pasangan 

 

Kebutuhan saling 



 
 

 
 

percaya  

 

Terus selama ini menilai 

komitmen dari pasangan 

gimana mbak? apa 

sempet ragu? 

Mugkin sebelum kita sampe hubungan 

antar keluarga sempet ragu sekarang 

ngga sih.. 

  

Untuk peran dari laki-

laki sendiri udah dirasa 

cukup? 

Kalo menurut saya sudah cukup 

tanggung jawab sih 

  

Yang diharapkan dari 

pasangan untuk 

memenuhi kebutuhan 

mbaknya apa gitu? 

Kalo untuk memenuhi kebutuhan 

terutama saya perempuan ya, 

perempuan itu biasanya lebih seneng 

diperhatikan ya, tapi tidak  

memungkinkan, jadi di sini saya harus 

menekan ego, jadi tidak berlebihan ah 

untuk harapan-harapan itu, biar jatuhnya 

ndak ngamuk-ngamuk sampe stres 

 

 

 

 

 

E12 

Kebutuhan akan 

passion (kebutuhan 

untuk diperhatikan) 

 

Represi 

Tapi sejauh ini sudah 

cukup puas atau 

memang mbak bilang 

tadi kan kudu menekan 

ego jadi ini secara ngga 

langsung juga mungkin 

belum puas? 

Belum puas sih..  Kebutuhan akan 

passion belum 

terpenuhi. 

Dalam hubungan kan 

banyak masalah mbak, 

pernah ngga ada 

masalah selama 

hubungan LDR ini? 

 

Kalo masalah pasti banyak ya..   

Jadi masalah yang 

sering terjadi itu apa 

mbak? 

Paling sering itu kita misscom ya dalam 

arti mungkin penyampaian masalah 

mgkn saya lagi cerita dia nangkepnya 

beda saya ngga tau seberapa lelahnya 

dia di sana dan sebrapa butuhnya saya 

disini kan saya gatau juga 

 Kesalahpahaman  

(menangkap maksut 

dan arti yang 

berbeda) 

Selain itu ada lagi ngga 

mbak? 

 

Selain itu ngga ada sih   

Biasanya apa aja yg 

memicu misscom mbak? 

Mungkin salah persepsi aja sih karna 

cuman via telpon karena jarang ketemu 

  

Terus kalo pengaruh 

masalah itu sendiri ke 

hubungan mbak? 

Kalo pengaruhnya gak besar sih sejauh 

kita bisa me-manage gimana untuk 

mnyelesaikan masalah itu dengan cepat 

  

Tapi sering nggak mbak 

masalah itu bisa bikin 

Ngga sih ga pernah   



 
 

 
 

stress? 

 

Masalah-masalah dalam 

LDR yg bikin stress 

mbak ada nggak? 

Yg bikin stress selama ini kalo masalah 

besar belom ada 

  

Tapi sempet kaya 

tertekan ? 

Ngga ada sih   

Kalo masalah kita kan 

punya masalah di sini di 

luar hubungan ada ngga 

mbak masalah yg lain 

yang akhirnya 

berpengaruh juga ke 

hubungan ? 

Kalo masalah di luar hubungan belom 

ada yang sampe berpengaruh 

  

Kalo misscom itu lebih 

sering dari mbak ato 

pasangan? 

 Lebih sering misscom dari pasangan sih 

dia nangkepnya beda  

  

Terus kalo frekuensi 

komunikasinya sndri 

sama pasangan misal 

berapa kali komunikasi 

dalam 1 hari gitu? 

Kalo sinyal lagi lancar sehari itu paling 

banyak bisa 2 kali ya  

  

Itu ngga mesti sehari 

gitu? 

Iya ngga pasti   

Pernah sampe sehari 

ngga ada kabar? 

Kita pernah sampe ga komunikasi 

sampe 3 minggu 

 Kesempatan 

komunikasi yang 

minim 

Trus kalo mengelola nya 

kan susah komunikasi 

kira- kira yang 

dilakukan mbak sama 

pasangan gimana? 

Untuk karna waktunya susah ya sama-

sama ngerti aja karna kita punya 

kesibukan masing-masing ya kita sama2 

tau karna kita ini susah komunikasi 

karna kesibukan masing-masing 

  

Kalo ketemu face to 

face pasti pernah kan 

ngga mungkin sama 

sekali nah seberapa 

seringbs ketemu face to 

face gitu? 

Kalo untuk face to face untuk saat ini 

paling cepet sampe 4 bulan sekali 

 Pertemuan tatap 

muka yang minim 

Abis 4 bulan itu di sini 

stay bisa berapa lama 

mbak? 

Di sini bisa 2 bulan sih   

2 bulan itu banyak 

quality time gitu? 

Ya banyak sih    

Berarti usaha- usaha nya 

untuk bisa ketemu itu 

susah ya mbak ? 

Iya karna kesibukan sih.. tapi memang 

susah begitu kalo ketemu  

 Pertemuan tatap 

muka yang minim 



 
 

 
 

Cara mengatasi kuatir 

atau curiga sama 

pasangan gimana mbak? 

Kita sama-sama sadar aja sih sama-sama 

udah dewasa kita bertumpu pada kita 

yakin percaya kalo kita percaya yakin 

rasa kuatir itu bakal ilang kok  

  

 

Faktor koping : 

Sikap optimis  

Solusi-solusi kalo ada 

masalah mecahin nya 

berdua gimana mbak? 

Karna kita LDR bukan LDR kayak 

orang awam, ketika kita ada masalah 

kita harus menyelesaikan itu  secepat 

mungkin dan tidak egois karna ketika 

masalah itu ngga cepet diselesaikan 

nanti takutnya jadi bom waktu  

P1 Keaktifan diri 

Kalo dari kebutuhan itu 

tadi kaya percaya, 

komunikasi gitu kalo 

dari mbak yang belum 

merasa terpenuhi yang 

mana ? 

Mungkin untuk saat ini kebutuhan yang 

saya pengen sih tingkat hubungan yang 

selanjutnya aja sih  

 Kebutuhan akan 

komitmen pasangan 

Yaudah trima kasih ya 

mbak kita lanjut besok 

lagi. 

oke   

(Peneliti mengobrol 

dengan subjek mengenai 

hubungan LDR, namun 

diluar pertanyaan 

pedoman wawancara) 

   

Tapi pasti tetep stres ya 

mbak LDR an koyo 

ngono kui? 

Aku sering stres ki pas waktu kuliah   

Ohh pas kuliah malah 

luih gampang stres ya? 

He eh, soale aku stres pertama ki pas 

digembleng pertama kali ditinggal, 8 

bulan he. Rak tau ketemu 8 bulan. 

 Stres dalam 

menjalani 

hubungan LDR 

Langsung rak tau 

ketemu 8 bulan? 

He eh, pas pertama. Dia soale 2 kali 

kontrak rak balik emang. Haruse 4 bulan 

sekali pulang, tapi dia sampe 8 bulan lo 

rak balik. Kui memang 8 bulan rak 

ketemu. Pie jal 8 bulan rak ketemu? 

 Pertemuan tatap 

muka yang minim 

Blas berarti nek pas 

balik yo… 

Balik yoo koyo wong ketemuan pertama 

kali. Haha 

  

hahaha Tapi nek saiki kan wis orak ya, saiki 

paling lama kan 4 bulan. Malah pernah 

itu pas kapan ya? tahun kemarin ketoke 

ya cuma 3 bulan. 

  

Mayan sih, tapi yo tetep 

sui sih mbak. Sebulan 

wae yo sui kok rasane 

Aku biasa wae kok, emang kui 

kenyataanne, trimo wa lah ya. nek aku 

wis merasa beruntung 3 bulan kui, soale 

ono seng sampe 9 bulan lo. Temenku 

wae suami ne ki 9 bulan.  

E5 

 

E6 

 

Penerimaan  

 

Mencari hikmah 

dari permasalahan 



 
 

 
 

Parah sih.. kuatir e 

segala ki lo ya mbak? 

Pol.. nek pas badai ki lo, kan nek pas 

badai ngeri to, soale kan alam ya.  

  

Di laut yo mboh ya mba 

soale, nek kapale pie 

ngono 

Iyo, meh sak gede-gedene opo, fasilitas 

e opo neng kapal kan tetep wae kui neng 

tengah laut, rak iso opo-opo, meh njaluk 

tulung sopo.  

  

Tapi nek saiki 

mendingan timbang 

tertekan, mending rak 

usah mikiri yo mbak? 

Orak meh tak pikir sepaneng kok, jarke 

wae.  

E9 Menganggap ringan 

masalah 

Nikmati wae. Tapi kan 

pas sesok wis nikah 

ngono kan tambah abot 

meneh yo? 

Nek nikah mungkin tak kon golek seng 

cedak-cedak wae kok, rak usah ngoyo 

seng adoh kok. 

  

Iyo koyok bapakke 

koncoku ngono kan orak 

balik-balik, pas lebaran 

yo rak balek. 

Wis biasa lebaran orak balik, wis biasa. 

Aku wis merasa biasa nerimo. 

E5 Penerimaan 

Berarti lebaran iki rak 

balik ya mbak? 

Orak, orak ngerti maksute. Orak lah iki 

wis tanggal piro, deen biasane nek turun 

ki wis ngerti jadwal schedule e kapan ki 

wis ngerti sek, misal bulan depan pulang 

kapan ngono kan wis iso ngomong. Tapi 

kadang yo mundur-mundur, nek durung 

entuk pengganti.  

  

Oh.. shift shift an 

modele to mbak? 

He eh jadi rolling, ada  yang turun ada 

yang naik juga, rak mungkin kosong to. 

  

Jadi opo to mbak di 

kapal e? 

Nek pacarku ABK ne sih, orang deck.   

Tapi ora pernah sampe 

kena perompak-

perompak gitu ya mbak? 

Itu kan kalo daerah.. kalo Asia kan seng 

ngeri Fillipina, tapi nek daerah Timur 

Tengah kan daerah Somalia, daerah 

danger ki yo daerah situ lah, Suriah, 

terus seng kelaparan-kelaparan ki lo, 

padahal kapal kesitu kan bawa bahan 

makanan buat mereka tapi malah 

dirampok ki ya maksute pie kok.  

  

Tapi ya stres juga lo ya 

mbak? kuatir e ki 

lo..kuatir e bikin stres 

sih ya nek ndelok 

ngono? 

Nek aku ki stres belom pernah sampe 

parah ya, tapi nek pernah sih aku denger 

crito om nya kan juga layar kan, itu 

tantenya pernah hampir stres sampe 

koyok wong bingung dewe ngono lo, 

neng omah koyok wong linglung ngono 

lo, soale napa itu udah sampe berapa 

bulan yo ngga ada kabar, 2 hampir 3 

bulan. Itu soale posisi kontrak kapal e 

 Stres dalam 

menjalani 

hubungan LDR 



 
 

 
 

kan di daerah rawan to daerah perairan 

Arabnya yang rawan, terus badai ne kan 

ngeri-ngeri, makane misal dapet kontrak 

kapal daerah situ kan asuransi ne gede 

banget 

Tapi pernah ndak mbak 

ngga iso balik goro-goro 

badai? Mundur-mundur 

ngono ? 

Pernah lah pernah, pasti. Itu kana lam 

kan rak iso diprediksi yo, kita ne wes 

rencana meh balik tapi karna musim e 

badai jadi ngga bisa.  Tapi nek pacarku 

ki, di perusahaane seng kemarin kui kan 

dia ngga pernah sandar, jadi pergantian 

crew pun pake helikopter, kayak di 

kilang minyak tengah laut gitu kan 

kapalnya ngga pernah ke darat. 

  

Jadi sui ya mbak? Yoo tapi ngga semua sih, tiap 

perusahaan kan aturan e bedo-bedo ya, 

tapi sekarang sih orak ngono, saiki 

untung e lebih fleksibel hmm jadi sandar 

pun bisa banyak waktu juga kan nek 

meh lungo-lungo. Yo ngono lah, nek 

ditakok stres e koyok pie saking stres 

e… 

  

Saking stress e jadi orak 

mikir ya mbak? 

Jadi santai wae. Mungkin yo orang-

orang seng mikir angel LDR bedo kota 

wae, aku lo seng LDR e parah lo santai 

wae. 

E9  Menganggap ringan 

masalah 

Karna nek dipikiri jadi 

stres dewe ya mbak ya? 

Sampe ada komunitas e kan, tapi banyak 

seng salah artiin sih maksute salah 

pergaulan koyok istri-istrine ngono lo, 

karna banyak yang ngga kerja, sosialita, 

padahal suami ne kerja ne susah e koyok 

gitu. Jadi ya lebih baik ono akeh 

kegiatan lain lah daripada nyeleweng 

mbe stres. 

 

 

 

 

 

 

E15  

 

 

 

 

 

 

Pengalihan 

Sebenere seng luih 

medeni selingkuh ki 

seng ditinggal ya mbak 

yo?  

Kebanyakan kasus bukan laki-laki 

malah perempuan. 

  

Soale mungkin nek 

lanang e kerjo kan fokus 

ya.  

Iyo kan saiki ngene posisine lanang e 

neng tengah laut, dia itu bisa ngapa-

ngapain nek turun lo, nek ngga ki yo 

meh opo. Malah seng ditinggal seng 

bahaya bisa sehari-hari kemana-mana. 

Logika ne kayak gitu, tapi wong mikire 

seng lanang. 

  

Wong kadang ya mikir Iyo lo seng kota-kota malah cedak- P6 Negosiasi  



 
 

 
 

LDR ki paling seng 

berhasil pirang persen 

ya mbak? kui seng antar 

kota wae. 

cedak iso dijangkau wis gagal, meneh 

aku ngene, akeh sing wong seng 

ngomong mau ne temenku kan banyak 

seng mikir halah ngko gagal LDR ngono 

ki susah yo, tapi aku kesini ne yo rak 

keroso kok tiba-tiba wis sui banget, itu 

semenjak aku kuliah lo. Jadi 6 tahun lah, 

dari aku 19 tahun sampe 25. Pacaran 

opo kredit mobil, wes lunas lo kui. Rak 

kroso nek LDR an e koyok aku ngene 

lo, soale apa.. jarak dan intensitas 

ketemu ne juga jarang, jadi tiba-tiba wes 

setahun. Jadi nek setahun wis ribut, ki 

nek aku menghindari ribut kok. Soale ya 

misal gek ribut bar setengah jam rak ono 

sinyal, terus meh ngopo. Meh ngamuk 

mbe sopo, pas ono sinyal wes lali mau 

opo seng diributke, jadi enakke LDR 

koyok aku malah ngono lo, masalah wis 

bar karna rak ono sinyal. Ujug-ujug wis 

rak ono sinyal, wah gawat. 

Yowes mbak.. Yooo, okedeh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara 2 Subjek 2 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Aku lanjut wawancara 

yang kemarin mbak 

He em.   

Soal perasaan kadang 

kadang ngerasa sendiri 

gitu nggak tiba tiba 

ngerasa sendirian gitu 

gitu? 

Sering sih karna kan emm jarang 

ketemu sama temen temen juga karna 

kan udah punya kesibukan sendiri 

sendiri jadi lebih kerasa banget sekarang 

sering merasa sendiri gitu. 

 Perasaan sendiri  

Sekarang sekarang ini 

lagi ngerasa? 

Iya lagi kerasa banget sendiri sekarang –

sekarang ini. 

 Perasaan sendiri 

Kadang kadang ngerasa 

sendiri nya itu pas kapan 

mbak? Pas diem..? 

Paling kalo sendirian di kos gitu merasa 

banget sih 

  

Trus sampe merasa 

sedih pengen nangis  

gitu ngga mbak? 

Sedih sih enggak, cuman kadang 

ngerasa ga sama aja sama yang lain 

  

Kaya iri gitu gitu ya? Yah gitu lah   

Pernah nggak stress 

pengen ketemu pas ada 

masalah yang besar atau 

lagi butuh dukungan tapi 

ngga bisa, sebenernya 

pengen banget ini tapi 

kebutuhannya ngga 

terpenuhi gitu lo? 

Pengen banget sih apalagi pas ada 

masalah berantem gitu kan sebenernya 

pengen banget ketemu diselesain 

bareng. 

 Kebutuhan 

keintiman (face to 

face) 

 

Kehadiran 

pasangan secara 

fisik 

Trus gitu sampe bikin 

stress nggak sih mbak 

kadang kadang ? 

Dulu sering sih, sekarang ya stress tapi 

ga separah dulu, udah pada dewasa sih 

jadi nggak sampe bikin stress banget 

 Stres dalam LDR 

Trus kalo ada masalah 

gitu kan lebih suka 

diselesaiin langsung gitu 

kan mbak, itu 

penyelesaian 

langsungnya gimana 

mbak? 

Nyelesaiinya kalo kita sih ketika kita 

bisa komunikasi kita bahas langsung 

nah di situ kita harus neken ego masing 

masing biar masalahnya cepet kelar 

  

Brati langsung diobrolin 

gitu?waktu ada sinyal 

itu langsung? 

Iya kaya gitu    

Hubungan sama 

pasangan sendiri akhr 

akhir ini gimana mbak? 

Akhir akhir ini sih baik baik aja ya ga 

ada masalah  

  

Lagi sibuk apa gitu 

mungkin ada sesuatu 

Untuk saat ini sebenernya pengennya 

dia bisa pulang ya apalagi momennya  

 Kebutuhan 

keintiman (bertemu 



 
 

 
 

yang mbaknya lagi 

pengen apa? 

libur lebaran kaya gini semua pada, 

orang yang LDR atau nggak LDR pun 

banyak yang pulang kan sedangkan ini 

pun dia ngga bisa pulang  

face to face) 

Kehadiran 

pasangan secara 

fisik 

Ow memang taun ini 

ngga bisa pulang mbak? 

Ngga bisa   

Trus waktu mbak tau 

kalau ngga bisa pulang 

tu gimana ? 

Sebenernya perasaan sedih sih sedih 

cuman udah biasa karna dulunya uda 

pernah jadi apa ya udah adaptasi juga 

nggak terlalu sedih juga, akhirnya bisa 

nerima aja gitu 

E5 Penerimaan  

Respon mbak waktu 

menghadapi masalah itu 

biasanya lebih langsung 

dibawa pusing, stress, 

reaktif atau marah apa 

gimana? 

Kalo tipikal aku sendiri kan orangnya 

memang emosian jadi kalo memang 

marah ya aku marah gitu cuman abis 

marah itu mikir gimana masalah itu 

selesai, solusi nya apa, bukan semata 

mata marahnya aja kita gede gedein trus 

harus kita selesaiin juga kan . 

P9 

 

 

 

P8 

Agresi  

 

 

 

Tindakan 

instrumental 

Tapi kalo awalnya pasti 

langsung marah gitu ya 

mbak? 

Iya pastilah kalo kita marah waktunya 

marah , ketika kita emosi marah itu 

wajar.  

  

Sempet Muncul nggak 

mbak sikap sikap 

pesimis gitu soal 

masalahnya kaya mikir 

ini ngga bisa diselesaiin 

atau susah banget jalan 

keluarnya gitu? 

Emm kalo sampe kaya gitu sih ngga 

pernah ya,belum pernah, kita ngadepi 

masalah sampe segitunya tu belum 

pernah 

  

Tapi yang paling berat 

,yang paling berat untuk 

selama ini? 

Mungkin yang paling berat tu masalah 

apa ya,emm ketika dulu kita mau ada 

pertemuan keluarga dan dia cuti diundur 

undur terus sampe hampir 3 bulan lebih 

dan di situ kita sama sama emosi hampir 

gimana ya emosinya sampe emm 

 Rencana untuk 

mengunjungi 

Sampe emosi banget? 

Lebih ke mbak nya ato 

pasangannya? 

Lebih ke, kita berdua sih sama sama 

karna keadaan hehe 

  

Kalo sikap mbak waktu 

ada masalah itu 

cenderung menghindari 

aja, daripada nanti kalau 

dibahas semakin besar . 

atau llebih mau 

menghadapi 

menyelesaikan atau 

gimana mbak? 

Sebenernya kalo masalah itu sendiri kan 

kalo bisa  kita hindari ya kita hindari 

,daripada kita nyari nyari masalah trus 

nanti kita susah buat ngadepinnya kan , 

istilahnya kita kerja dua kali . mending 

kalo bisa dihindari ya dihindari,kalau itu 

kita tau akan jadi masalah mending ga 

usah kita lakukan lah  

E16 Penghindaran 



 
 

 
 

 

Tapi kalo udah kejadian 

ada masalahanya gitu 

mbak  misale ,ada 

masalahnya dan udah 

kejadian itu mau 

menghadapi atau nanti 

nanti diundur undur ? 

Kalau udah kejadian, ya kalo aku sih 

diselesaikan saat itu juga ya langsung 

gitu, secepatnya. 

P1 Keaktifan Diri 

Kalau mbak ngadepi 

masalah itu percaya 

ngga mbak kaya dari 

dalam diri sendiri kalau 

oow ini tu masalah bisa 

diselesain, kaya ada 

pikiran positif 

kepercayaan positif? 

Sering sih soalnya kita semisal kita 

mikir negative itu hasilnya negative, itu 

kepercayaan yang aku pahami kaya gitu 

jadi mending kita mikir positif aja sih 

  

Dari mbaknya sendiri tu 

usaha usaha yang 

dilakuin secara pribadi 

untuk bisa cari solusi 

masalahnya tu gimana? 

Emm semisal ada masalah dan kita 

harus cari solusinya biasanya kita 

introspeksi diri sendiri sih, soalnya 

kalau kita minta saran dari temen pun 

temen ngga tau posisi kita kaya gimana 

E18 Pengamatan Diri 

Brati mbaknya lebih 

suka nyari apa ya, 

melihat diri sendiri gitu 

ya mungkin ada 

kesalahan? 

Ya gitu sih   

Trus kalo ada masalah 

gitu sering nggak mbak 

nemuin kaya ada 

hikmah dalam suatu 

masalah ini apa gimana? 

Sering banget karna kan tiap masalah 

pasti ada lah pelajaran yang kita ambil, 

jadi hikmahnya yang sering aku dapet 

sih mungkin pelajaran dimana kita harus 

bisa sama sama ngatur emosi dan lebih 

bersabar juga  

E6 Mencari hikmah 

dari masalah 

Misalnya contohnya apa 

mbak pernah nggak 

kejadian  yang berat 

banget trus akhirnya 

mbak bisa tenang trus 

mikir positifnya gitu?  

Masalah berat banget sih kalau buat kita 

belum ada yang seperti itu paling ya 

keadaan sih semisal pernah dulu sampai 

ga ada sinyal 3 mingguan lebih dan itu 

dia nggak ada penjelasan apapun dan 

saya sempet marah banget sih waktu itu  

  

Trus waktu itu 

selesainya gimana? 

Selesainya salah satunya cara adalah 

saya sadar bahwa saya yang harus lebih 

banyak mendengarkan , di sini kan kita 

ngga tau posisinya dia lagi apa dan yang 

dihadapi kaya gimana  

E16 Pengamatan diri 

Trus sempet pesimis 

nggak sama hubungan 

ini kaya gimana sih 

Kalo dulu sih pernah ya mikir kaya gitu 

cuman kalo sekarang sih kita lebih slow 

aja soalnya kan kita juga udah 

  



 
 

 
 

ujungnya kalo kaya gini 

terus? 

langkahnya udah jauh kan sama sama ke 

keluarga juga jadi sekarang udah ga ada 

sih kepikiran kaya gitu 

Sekarang lebih optimis? 

Pernah nggak mbak 

mikir masalah ini bener 

berat banget sampe kaya 

pengen mengakhiri gitu? 

Ga ada sih sejauh ini   

Kalo pas ada masalah 

itu yang dilakuin biar 

bisa tenang gitu 

biasanya ngapain? 

Paling ya sibuk kerja, lebih fokus ke 

pekerjaan atau mungkin lebih sering apa 

ya ketemu sama temen ya paling ya 

kaya gitu 

E15 Pengalihan  

Trus mbak milih 

menyibukkan diri kerja 

atau ketemu sama temen 

gitu pertimbangannya 

apa mbak? 

Mungkin itu kan rutinitas paling deket 

ya istilahnya yang sehari hari  dilakuin 

biar kita ngga terlalu sepaneng aja sih 

sama masalah gitu  

  

Kalo dari mbak sendiri 

hal yang bisa membuat 

mbak melewati masalah 

itu biasanya apa mbak? 

Mungkin emm apa ya yang bisa satu hal 

sih yang saya inget, tujuan apa tujuan 

kita istilahnya menjalani hubungan ini 

itu kan kita punya tujuan kalo kita ada 

masalah biasanya kita ngingetin sih  

  

Jadi kaya tujuan dari 

awalnya gitu ya 

He em   

Trus respon mbak 

ngadepin masalah itu 

lebih sering menerima, 

menolak atau anggep 

ringan masalahnya kaya 

yaweslah ga usah dipikir 

apa gimana gitu? 

Sering banget sih kalo ada masalah 

sering aku anggep enteng aja soalnya 

bikin stress kan kalo dipikir terlalu berat   

E9 Menganggap ringan  

masalah 

Jadi mbak lebih ngga 

mau mikirin masalahnya 

? 

Bener   

Trus mbak cenderung 

langsung mikir negative 

apa gimana ketika ada 

masalah? 

Mungkin ia dulunya kaya gitu tapi 

sekarang udah sama sama dewasa jadi 

lebih dengerin sih alesannya apa gitu 

kan . 

  

Trus usaha usaha mbak 

untuk menyelesaikan 

masalah tu gimana 

mbak? Apa mbak 

mikirin solusi biar 

masalah ini nggak 

kejadian lagi ke 

depannya, sempet ngga 

Sering sih soalnya apa, kenapa kita 

harus mikir biar masalah ini nggak 

kejadian lagi karna ketika masalah yang 

sama dateng lagi kita  ngadepinya lebih 

slow aja  

  



 
 

 
 

sih mbak ada kejadian 

kaya gitu? 

 

Pernah ngga mbak 

kejadian kaya gitu? 

Keulang ulang lagi? Nggak sih sejauh 

ini nggak 

  

Jadi pas ada masalah 

gimana bisa ga keulang 

lagi, gimana kok bisa 

selesai  biar masalah 

yang sama ga keulang 

lagi itu caranya gimana? 

Kan kita belajar dari pengalaman ya 

,sama sama ngerti sama neken ego juga 

soalnya dulu pernah kejadian dan 

istilahnya apa ya yaudahlah gitu  

  

Antisipasinya mak buat 

menghadapi masalah itu 

gimana mbak? 

Satu sih nggak usah mikir macem 

macem, ngga usah terlalu dipikirin, 

bawa selow aja 

E9 Menganggap ringan 

masalah 

Udah itu aja ya? Iya itu aja   

Trus waktu menghadapi 

masalah gimana mbak 

mecari dukungan dari 

temen temen dari 

keluarga? 

Biasanya mungkin dari cerita ya kita 

coba cerita,sharing gimana pendapat 

mereka, semisal pendapat bagus 

masukan bagus, bisalah kita terapin. 

  

Tapi biasanya mbak ada 

masalah langsung cerita 

ke temen apa gimana? 

Nggak sih ga selalu tiap ada masalah 

selalu cerita 

  

Pernah nggak mbak 

beberapa kali cerita ke 

sahabat gitu ? 

 

Iya sering   

Gitu tu mbak langsung 

minta solusi apa Cuma 

cerita? 

Yaa mungkiin kalo saya kan orangnya 

lebih seneng didengerin sebelum minta 

solusi kecuali saya minta 

  

Jadi mbak lebih suka 

cerita dulu? 

He em   

Biasanya ke temen apa 

siapa gitu mbak? 

Temen sih yang deket deket   

Kalo ada masalah mbak 

lebih sering kaya 

banyakin sholat apa 

gimana gitu mbak? 

Yang penting itu lebih banyak berdoa E4 Religiusitas 

Abis sholat gitu tu lebih 

tenang apa gimana gitu 

nggak mbak? 

Ya yang namanya berdoa kan pasti ada 

hasilnya biasanya ketenangan sih yang 

didapet 

E4 Religiusitas  

Kalo ada masalah mbak 

sering langsung kaya 

yaudah langsung solat 

aja? pertama kali yang 

dilakuin apa biar tenang 

Biasanya mungkin diam dulu kalo ada 

masalah 

  



 
 

 
 

gitu? 

Mbak sendiri bisa ngga 

nemuin sisi lain dari 

masalah, oh ini ada sisi 

baiknya ada sisi 

buruknya, ada sisi yang 

bisa saya pelajari apa 

gimana? 

Biasanya sih kita dapet hal positif tiap 

ada masalah mungkin hal positif itu 

ngga langsung kita ngerti apa yang kita 

dapet jadi ya memang harus sabar sih 

kalo ada masalah 

E6 Mencari hikmah 

dari masalah 

Pernah ngga mbak ada 

hal baik lain kaya pas 

ada masalah gitu mbak 

diem trus tenang gitu 

nemu hal apa gitu dari 

masalahnya? 

Kenapa saya lebih milih diem dulu ya 

karna kalo kita lebih diem  dulu tenang 

kalo ada masalah ya kita ngga buru buru  

 Faktor koping: 

kontrol diri 

Kalo ada masalah gitu 

lebih suka menghindar 

dulu ngga sih mbak 

kaya dikesampingkan 

dulu? 

Kalo masalah itu ngga terlalu besar ya 

dikesampingkan dulu karna saya kan 

juga punya kegiatan ya punya kerjaan 

juga 

  

Pas tertekan ada 

masalah gitu cenderung 

mengurangi kontak 

social ngga mbak? Kaya 

lebih diem di kos atau 

mengurung diri apa 

gimana gitu? 

Saya sih ngga kaya gitu ya, kalo ada 

masalah sebaiknya kita melakukan hal 

hal biasa setiap hari kaya gimana ,ketika 

kita terlalu focus sama masalah itu bisa 

bisa jadi stres lah. 

E15 Pengalihan  

Kalo mbak sendiri kalo 

ada masalah bikin 

perencanaan sendiri 

kaya step step nya aku 

harus apa gitu? 

Nggak sih ga pernah terencana   

Biasanya gimana mbak 

biar masalahnya selesai 

biasanya mbak gimana? 

Karna kita berdua harus sama sama 

sadar lah masalah ini harus cepet 

diselesaiin  

  

Kalo ada masalah mbak 

pernah nggak cenderung 

pasrah kaya yaudah deh 

masalah kaya gini 

pasrah aja? 

Ngga pernah sih saya ga pernah pasrah, 

kalo masalah tuh harus diselesaiin 

segera ga boleh didiemin. 

P1 Keaktifan diri 

Optimis ngga sih mbak 

kalo masalah itu bisa 

diselesaikan ,kaya oh 

kita berdua bisa 

menyelesaikan masalah 

gitu? 

Selalu optimis sih, kalo masalah itu 

harus diselesaiin dan pasti bisa selesai , 

harus selalu optimis 

 Faktor koping: 

sikap optimis 

Trus kalo ada masalah Kalo kita ada masalah waktu kita LDR   



 
 

 
 

gitu mbak lebih focus ke 

masalah itu dulu tru 

ngesampingkan urusan 

yang lain apa gimana 

mbak? 

an kan kita hanya kontak via 

komunikasi ya jadi ngga ngaruh sama 

kegiatan jadi bisa diselesaikan juga bisa 

barengan juga  

Ketika ada masalah 

pernah ngga sih mbak 

orang lain kena kan 

mood nya berubah gitu? 

Pernah ngga sih orang 

lain kena gitu? 

Sejauh ini engga pernah kaya gitu sih   

Brati bisa sama sama 

jalan ya mbak? 

He em   

Pas ada masalah gitu 

lebih introspeksi diri apa 

cenderung nyalahin 

pasangan atau keadaan? 

Sejauh ini kita introspeksi diri kalo kita 

saling nyalahin malah jadi boomerang 

sendiri buat hubungan kita 

E18  Pengamatan diri 

Pas ada masalah gitu 

mbak lebih milih sibuk 

bantuin kerjaan apa 

ngerjain apa gitu lebih 

milih sibuk terus gitu 

mungkin mbak? 

Kalo lagi banyak masalah mending 

diadepin sih dek ngga pernah kaya gitu 

,kalo ngga ada kerjaan ya mending 

diadepin 

  

Brati mbaknya tipe yang 

suka diadepin aja? 

Heem adepin aja   

Dampak dari mbak diem 

dulu ngga reaktif itu 

dampak yang dirasain 

apa mbak? 

Kita lebih bersabar aja sih ya karna 

komunikasi kita juga jarang, sebenernya 

karna komunikasi kita jarang kita lebih 

dilatih untuk diem tenang gitu kan jadi 

lebih sabar aja 

  

Jadi dampaknya mbak 

diem gitu bikin lebih 

tenang gitu ga sih 

mbak? 

 

Oh iya   

Factor factor yang bikin 

mbak lebih tenang gitu 

mungkin factor lebih 

dewasa mungkin mbak 

merasa semakin dewasa 

harus semakin bijaksana 

apa gimana? 

Yang jelas iya ya soalnya semakin 

bertambah usia juga dituntut lebih 

dewasa apalagi hubungan LDR  kan 

harus ekstra sabar  

 Faktor koping: usia 

Kalo mbak lagi banyak 

masalah trus stress gitu 

kaya shopping tu 

menyelesaikan masalah 

Oh engga menyelesaikan masalah, kalo 

kaya gitu mungkin hanya pelampiasan 

ya, kalo menyelesaikan masalah itu 

harus dibicarakan langsung segera biar 

 

 

P1 

 

 

Keaktifan diri 



 
 

 
 

ngga sih mbak? ndak larut terus stres jadinya 

Untuk saat ini yang 

bikin mbak lebih tenang 

itu karna ada pekerjaan 

yang cukup baik yang 

menyibukkan mbak di 

kantor gitu? 

Iya sih kenapa saya lebih milih kerja 

ketimbang nggak ya karna LDR itu kalo 

ngga ada kerjaan kita cenderung lebih 

mikir aneh aneh trus mikir macem 

macem 

  

Jadi pekerjaan itu 

membantu juga biar 

ngga kepikiran 

masalahnya gitu ya? 

Iya   

Ada bedanya ngga sih 

mbak ketika lagi down 

ada masalah sama ketika 

sehat menghadapi 

masalah gitu ada 

bedanya nggak mbak? 

Ya jelas berpengaruh ya, kalo saya sakit 

saya lebih suka diem ngga pegang hp 

sama sekali jadi kita ga bisa 

komunikasian  jadi kalo ada masalah 

berpengaruh banget sih 

  

Jadi ketika ga sehat  

lebih baik ga 

komunikasi daripada 

ada masalah gituya? 

Iya lebih baik diem   

Soal optimis itu mbak 

tipe optimis gitu nggak 

kaya aku tu mampu 

menghadapi ini, kuat 

gitu? 

Saya optimis sih tiap masalah pasti bisa 

diselesaiin 

 Faktor koping: 

sikap optimis 

Menurut mbak ada ngga 

sih masalah yang ga bisa 

diselesaiin gitu? 

Sebenernya semua masalah bisa sih 

diselesaiin tergantung kita gimana 

mengelola emosi ya 

 Faktor koping: 

kepercayaan positif 

Kalo soal kaya 

dukungan dari orang 

lain berpengaruh ga sih 

kaya bikin tenang gitu? 

Berpengaruh ya kaya temen, keluarga 

gitu tu bisa kasih kita masukan positif 

  

Sejauh ini biasanya 

siapa yang 

mempengaruhi mbak 

biar lebih tenang? 

 

Biasanya keluarga yang bisa ngasih 

masukan yang lebih tenang 

  

Misalnya apa pernah 

kejadian apa? 

Emm sering sih ,kaya dia di sana ga 

ngabarin padal sinyal masih ada, keluar 

ngga ngabarin dulu kan pasti pernah ada 

kan pikiran negative biasanya didukung 

orang sekitar sih diberi masukan, 

wejangan biar mikir positif dulu 

 Faktor koping: 

dukungan sosial 

Oke trima kasih mbak  iya   

 



 
 

 
 

Wawancara 1 Subjek 3 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Aku mau nanya ya dek, 

sekarang sekolah apa 

kuliah? 

Kuliah    

Kuliah di? Udinus   

Oo kuliah di udinus, 

udah semester berapa 

dek? 

Semester 4 mau ke semester 5   

Ini semester 4 ke 5? 

Jurusan apa kalo boleh 

tau? 

Teknik informatika S1   

Teknik informatika? 

Pinter ya hehe 

Haha   

Terus sehari hari selain 

kuliah ngapain aja? 

Udah kuliah sama ikut BEM   

Ow ikut BEM juga? He e   

Ikut BEM di fakultas?  Fakultas   

Fakultas? Berarti 

lumayan sibuk to? 

Ya ini kan mau ospek mahasiswa baru 

ya itu aja 

  

Sibuk e sibuk ospek? Iya haha   

Terus kalo pacaran udah 

berapa lama? 

Udah 2 taun kemaren mei hehe   

2 tahun ? haha, 

ketemune gimana? 

Ketemunya nggak sengaja ketemunya 

itu dari sodaranya  

 

  

Ow dari sodaranya? Dari sodaranya jadi apa namanya ngira 

aku tu mantannya nah trus dihubungi 

sama dia trus dianya malu kan kok gak 

bilang bilang dulu ga tanya-tanya dulu 

langsung ngomong kalo ini tu mantanku 

padahal kan bukan ,lha pertamanya kan 

juga aku ngiranya lho masa iya aku 

pacaran sama sodaraku padahal kan 

sodaraku juga sekolahannya sama kaya 

dia nah trus pas komunikasi komunikasi 

komunikasi trus udah nyambung trus ya 

udah pacaran hehe 

  

Tapi pas dari pertama 

kali tu udah tau LDR 

apa? 

Pertama kali tau soalnya dia ngomong 

mau pindah ikut papahnya apa namanya 

ini lo apa pindah tugas itu lo 

  

Tapi aslinya orang 

semarang? 

Aslinya iya sih , tapi sebelum semarang 

juga kotanya pindah pindah soalnya kan 

dinas bapaknya 

  



 
 

 
 

 

Oow trus sebelum 

pacaran udah LDR apa  

belum? 

Oh udah LDR   

Ow udah LDR dari awal 

pacaran? 

Iya    

Brati kaya berat ga sih 

menjalani LDR 

 

Hehe banget   

Berat? Berat e apa gitu?  Ya nek pas aku ngejalani kan aku kan 

beda beda to LDR nya, nah dia tu  

tipenya yang cuek, terus pernah 

ngomong sama aku emm apa namanya 

waktu ku tuh nggak 24 jam buat kamu 

soale buat main main juga nah trus sejak 

saat itu aku yaweslah nerimon, trs ndak 

over protektif gitu sejak dia udah 

ngomong kaya gitu ya udah tak buktiin 

nek aku tu bisa nggak hubungin dia 

nggak ribetin dia gitu lo ,trus pertama 

kalinya tu ternyata dia ribet kan pertama 

kali pacaran 2 bulananya tu lebaran dia 

mau ke semarang trus ga jadi papahnya 

kecelakaan ,nah trus masa aku egois 

papahnya kecelakaan trus tak suruh ke 

sini kan gamungkin nah semenjak itu 

papahnya masuk rumah sakit kan 

lumayan parah itu ngabarin aku tu 3 hari 

sekali 3 hari sekali gitu nah trus abis itu 

ada kejadian lagi hp nya ilang ,lha bar 

dia tu pinjem hp nya adek e lha kan 

bisanya hubungin aku kan malem itu 

pun kalo adek e kaya mau minjemin gitu 

lo lha kan adek e juga deket sama aku . 

nah trus mundur jadi seminggu sekali  

seminggu sekali gitu trus 2 minggu 

sekali ya jadi beratnya ya itu 

komunikasi  

 

 

 

 

E5 

 

 

 

 

Penerimaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan 

menemukan 

kesempatan 

komunikasi 

(komunikasi 

minim) 

Tapi 2 taun itu putus 

nyambung apa nggak? 

Enggak   

Ow lanjut terus? hehe Lanjut terus hehe   

Trus brati kan susah to 

sempet ngerasa stress 

tertekan gitu nggak sih? 

Iya, trus kan deket sama sodaranya di 

semarang juga to ,trus sampe bilang lo 

kok sampe kaya gini ketemu aja susah 

banget, eh malah selama pacaran 2 

tahun ketemu baru 2 kali, komunikasi ya 

 

 

 

 

 

Kesempatan 

komunikasi sulit 

 

 

Pertemuan tatap 



 
 

 
 

susah lha trus meh gimana hubungane 

lha trus itu tuh udah setaun uda kaya 

mau tak lepasin wae gitu lha trus abis itu 

sodaranya tu ngomong yaudah kalo mau 

lepasin ya lepasin nah abis itu kok ga 

bisa ngelepasin pokonya ada aja dia 

pasti kembali ke aku alasannya karna 

bener bener tepat kan kaya dia sakit apa 

mamanya sakit apa papanya sakit nah 

kan aku ga bisa nyalahin wong itu yoo 

ga dibuat buat gitu menurutku yaudah 

tak jalani aja  

 

 

 

 

P6 

muka minim 

 

 

 

Negosiasi 

Brati tertekannya sampe 

gimana? 

Sampe sempet sampe galau sampe stres 

haha kan emang dulu labil banget galau 

ya kaya nanya nanya ke kakanya sepupu 

di sini kan dia lumayan deket sama 

mamahnya sama dianya trus sama 

papanya pokoe sama keluargane lha trus 

dia ngilang gitu tu mesti aku tanya dia 

kemana kok ga ada kabar  kalo misale 

lagi sibuk gapapa dikabarin aja kalo lagi 

sibuk nanti aku nggak ganggu lagi. Lha 

itu yang bikin jengkel males. 

 Stres dalam 

menjalani LDR 

Itu selama 2 taun kaya 

gitu terus? 

He e iya    

Tapi stress tertekan 

sampe berat pernah apa? 

Ya pernah stres terus nangis iya bingung 

iya juga, ya kadang kan kalo maksute 

kan ya ga bisa nyuruh kan kalo langsung 

bales ya bales kalo nggak ya nggak ,kan 

kalo nggaj dibales gitu rasanae pie sih 

kok ga dibales bales padal cuma pengen 

ngerti kabare tok gitu  

 Stres dalam 

menjalani LDR 

Sempet sampe ganggu 

kuliah gitu ga sih? 

Enggak    

Enggak ya? Alhamdulillah engga, cuek sih haha   

Cuek?ow kamu lebih 

cuek? Trus skarang 

cowonya tinggal di 

mana? 

 

Surabaya   

Ow Surabaya, itu pindah 

karna emang ayahnya 

itu ya? 

He em   

Brati bukan karna 

kemauannya dia sendiri? 

Bukan   

Susah ga sih di belum   



 
 

 
 

Surabaya walopun di 

kota kan ga mungkin 

masalah sinyal kan tapi 

susah ga hubunginnya 

kaya tadi kan brati 

sehari itu belum tentu 

hubungin? 

Trus misalnya pas lagi 

ngga bisa dihubungin 

gitu kamune gimana 

gitu? 

Aku kan tadi deketnya sama 3 orang, 

kakaknya yang di sini ,kakak sepupu 

yang deket sama sodaranya sama 

adeknya kandung. Ya kalo adek 

kandungnya aku hubungin ga bisa ya 

aku ke mas e gitu 

  

Hmm brati nyarinya 

bisanya emang di sodara 

sodaranya 

Iya he em   

Waktu pertama kali 

mutusin buat LDR 

emang udah siap sama 

resikonya? 

Ha iya siap haha ya siap harus siap    

Sebelum mutusin buat 

pacaran itu kaya mikir 

nda sih kaya ldr tu susah  

Ya kan temen2ku sempet ngomong  

tenane meh ldr gitu lha susah to 

Surabaya kan kota kaya gitu lha trus yo 

ga mempan aja lha kan yg njalanin aku 

gitu, trus temenku ngomong tenan yakin 

gitu iya yakin 

  

Trus sempet down lagi 

kan sempet nangis2 gitu 

itu sering ga sih nangis2 

gitu 

Nangisnya kalo pas ngilang bener2 nda 

ada kabar pas kaya kaget gitu lo dulu2 

pacarane ga kaya gini banget sekarang 

kaya gini ,kan dulu kan setiap hari aja 

komunikasi ini kok enggak, trus 

dikomen nggak mau  

  

Trus sempet nyesel 

nggak kok kalo pacaran 

sama dia gitu hehe 

Emm nggak   

Nggak emm maksute 

masih apa ya dalam 

masa2 ini kaya mikir 

yaweslah daripada gini 

terus gitu tu lo 

mendingan tak 

Lepas gitu? Iya pernah ada pernah ada 

kaya gt 

  

Heem sering ngga sih 

sering mikir kaya gitu 

Ngga yawes awal2    

Trus persepsimu tentang 

pacaran jarak jauh kan 

temen2mu bilang kan 

Hehe tergantung orangnya sendiri sih 

kalo orangnya  kaya over gt ngga bisa 

kan kadang ada yg kaya antipati halah 

  



 
 

 
 

susah dll trus kaya 

emmm menurutmu 

sendiri ldr  tu gimana gt  

aku ngga mau ldr karna dulunya pernah 

ada pengalaman apa gimana gitu ya kalo 

aku sih jalani aja  

Tapi omongan temen-

temen gitu ngga 

mempengaruhi ya? 

Belom    

Belom mempengaruhi? Belom mempengaruhi  hehe   

Trus kalo pacaran kan 

sebagai cewek kan 

pengen to kaya dimanja 

gitu2 kan kaya apalagi 

kebutuhan2 fisik yg 

kaya peluk lha 

menurutmu sejauh ini tu 

udah merasa dapet apa 

belom gitu  

Emmm belom ya kan aku ketemune 

juga bisa dihitung jari nggak apa 

namanya nggak sering ketemu juga ya 

trus temen temen ragu tu karena haruse 

kan bisa cowonya terbang sendiri apa 

gimana lha memang dia kan anak 

pertama dan harus ngurusin mamanya 

ada mamanya kan harus diurusin juga ya 

udah pas kesini yaudah yang bener 

bener ngobrol aja    

 

 

 

 

 

P6 

 

Pertemuan tatap 

muka yang minim 

 

 

 

Negosiasi 

 

Ngobrol- ngobrol tok 

gitu aja ya? 

Iya    

Lama ngga sih dia di 

sininya pas balik gitu? 

Disini cuma 4 hari dan 4 hari itu bener-

bener dibagi kaya sama sodaranya 

 Pertemuan tatap 

muka minim 

Brati sama kamu itu 

cuma 1 hari? 

Iya hehe   

Kalo soal komunikasi 

sendiri menurutmu 

susahnya seberapa 

hambatannya apa aja 

gitu? 

Ee apa ya ya susah soalnya kaya 2 

minggu sekali 3 minggu sekali ya cewek 

kan ya kaya kadang-kadang udah ngga 

tahan 

 Kebutuhan akan 

komunikasi yang 

baik 

Brati yang pengen mulai 

komunikasi selalu kamu 

ya  

Aku kadang nek dia wes bener-bener 

kebangeten ga ngabari lama, gaada 

kabar, aku ya capek udahan, aku yawes 

lah karepe aku ngga dikabari yowes rak 

meh dipikiri tapi sebenere ya pengen 

dikabari. ya udah itu ya tiba2 dia sms  

E9 Menganggap ringan 

masalah 

 

Kebutuhan 

komunikasi yang 

baik 

Tapi jarang ya? Jarang   

Brati sebenere kamu 

lebih pengen dia yang 

ngabari apa pie gitu? 

Iya lah pengen pengen dia yang ngabari 

dulu gitu, bisa prioritasin 

 Kebutuhan passion 

(diperhatikan dan 

merasa disayang) 

Terus kaya dia yang 

susah dihubungi yang 

kayak ngga peka buat 

hubungi kamu pernah 

minta kayak mbok kamu 

yang sering-sering 

komunikasi  gitu? 

Pernah pas telpon gitu ngomong    

Terus? Ya padal aku susahnya cuma ngabari   



 
 

 
 

tok pokonya aku lagi ada ini ga usah 

ngabari eh ngubungi aku tp nek udah 

selesai ngabari gitu kan bisa itu ngga 

cuma eh malah nggak ngilang- ngilang 

Terus tanggepane dia?  Ya minta maaf maaf aku emang kaya 

gini  

  

O jadi memang pengene 

dingerteni gitu? 

Nggak dia memang gitu og   

Ow memang cuek? Susah he em gamau   

Terus dia tu bisa 

dipercaya ndak to dia 

kalo di Surabaya? 

Heheh ini pertanyaan apa   

Hehe Umm pas pertama  kaline ki pas 

pertama kalinya ngilang2 gitu jujurnya 

aku ngga percaya gitu to, nah pas 

nungguin aku balek ke aku trus dia 

ngomong tentang papanya sakit  gitu, 

terus mosok papanya sakit gitu buat 

boong2an orang tuanya sakit gitu, 

yaudahlahh aku percaya aja akhirnya, 

lagian orang tua 

 

 

 

 

 

 

P6 

Kecurigaan 

terhadap pasangan 

 

Kebutuhan saling 

percaya 

 

Negosiasi  

Kaya masa nda pernah 

naruh curiga boong ga 

ya? 

Iyaa lah iya lah iya lah   

Tapi pernah sampe 

sejauh ini belom pernah 

ngetaui kalo dia boong 

ya 

Hmm   

Trus sempet ragu ga sih 

sebenernya dia serius ga 

to sama aku  

Iya   

Trus kaya perasaanmu 

tu kaya gmna ya kaya 

ragunya tu gimanaa 

Hmmm ragunya tu kayak an udah gede 

kan sama2 kuliah trus di Surabaya juga 

di kota besar lha trus kan di sana juga 

banyak cewek-cewek banyak kan lha ga 

bisa ngontrol setiap harinya kegiatanya 

apa dikabari hari ini aja udah 

Alhamdulillah ya paling ragunya gitu 

 Kekuatiran akan 

kesetiaan pasangan 

 

Kebutuhan saling 

percaya 

Ow deen kuliah ya ? Kuliah    

Kuliah dimana? Di unair   

Di unair ooo pinter2 

semua eheh 

Haha   

Terus peran 

pasangannya sendiri 

sebagai laki-laki 

menurutmu gimana ? 

Maksute   



 
 

 
 

Maksute kan cowok 

haruse lebih bisa ngerti 

gitu2 kan?  

Iya pengen dingerteni, tapi tergantung 

sih kan nek pas kaya gitu kaya nanganin 

papahnya sakit apa gimana kan ga bisa 

minta yang lebih-lebih gitu 

 

 

 

 

P6  

Kebutuhan akan 

passion 

(dimengerti) 

 

Negosiasi  

Tapi sejauh ini kaya 

udah merasa gimana 

gitu? 

Iya kalo udah ga tenang gitu telpon trus 

aku ngomong semuanya lha trus dia 

nenangin kan pernah pas aku sakit apa 

kaya kena apa gitu, trus dia kaya nyariin 

aku bener2 nyariin telpon aku trus dia 

nangis sampe kaya gitu padahal aku 

jauh 

  

Jadi seringnya sadar itu 

kalo kamu pas udah 

mbutuhin  gt ya? 

Kaya hiihh aku tu bener-bener butuh 

banget gitu lo perhatianmu, sayangmu 

ke aku. Ada buktine  

 Kebutuhan passion 

Trus brati secara 

keseluruhan harapannya 

sebenernya apa kamu 

punya harapan apa  

Ya harapanya ya butuh komunikasi aja 

sih kalo memang ga bisa ketemu ya 

gapapa  aku bukan tipe cewe yg harus 

minta ini minta itu diturutin  engga tapi 

komunikasi aja ya nggak dia ngomong 

ngga ngga ngabari aku satu hari full 

nggak tapi kalo udah ngerti sendiri lah 

mosok sampe 1 minggu ga ada kabar 

kan ya gimana ngga bikin aku yahh gitu 

lah jengkel ya kan aku juga ngerasa ga 

enak juga sama kakaknya ato adeknya 

kan juga yg jalani hubungan kita berdua 

masa nggantungin mereka terus  

 Kebutuhan akan 

komunikasi yang 

baik 

Tp sebenernya kamu 

pengen dong kaya 

dihubungi setiap hari gt 

Iya pengen   

Tapi susah buat  Susah   

Ngomongnya ya Iya uda  pernah ngomong kaya gitu ya 

udah  

  

Jadi mau ndak mau 

harus menerima gt 

Hehemm   

Trus masalah2 di antara 

kalian sendiri yg muncul 

selama menjalani ldr tu 

apa  

Cuma komunikasi aja   

Cuma komunikasi, di 

luar itu nggak ada yg 

kaya marah2an karna yg 

lain gt 

Engga, masalah e  ya paling kayak  udah 

ngga komunikasi lama ya trus malem ini 

mau telponan janji mau telponan trus 

ketiduran kan ndak ya marah iya  

gimana to udah ditungguin trus kadang 

kalo aku udah bener2 wes ah capek ga 

 Kesulitan mencari 

waktu komunikasi 



 
 

 
 

usah bawa hape kadang kan ngga 

dikabari trus abis aku pergi darimana ku 

pulang trus ada sms dari dia kan yo  

aduhh tau gitu tak bawa  

Brati sering kaya susah 

ga ketemu waktunya  

Kaya kalo aku pergi kemana pas capek 

banget ga bawa hp kan kadang dia kalo 

pas dibawa hpnya ga ada sms trus tak 

tinggal hpnya tau2 ada sms kaya gelo 

gitu lo  

  

Tp dia sering marah 

ngga kalo kamu ngga 

bales gt 

Heem kemana gt paling, kamu lg 

kemana?  

  

hmmm Marahnya ngga yg alay bgt engga soale 

dia kaya maklumin aku yg salah nggak 

bisa dateng ke semarang 

  

Brati sebenernya dia jg 

sadar kalo dia yg salah  

Dia yg salah iya lha kan soale aku kan 

dari kemaren2 ya ngomong soale 

temen2ku tu pernah ngeraguin gitu lo 

km kok ratau diparani ke semarang lha 

trus pas di suatu mall gede aku kan sama 

temenku naik mobil bareng trus ditelpon 

nah trus temen2ku tu tanya ke dia lha 

kok ngga ke semarang kenapa mas lha 

itu trus dia kaya sadar aku tu seharuse 

bisa ke semarang tp malah ga bisa  

  

Ga bisanya itu karna Karna keluarganya ketat banget   

Ga boleh memang ga 

boleh 

Heem ngga boleh yg bener2 ngga boleh 

kaya masi dikekang banget gt lo 

  

Gitu mamahnya tau kalo 

km pacaran gt? 

Heem tau pas kemaren kan pas aku ke 

Surabaya januari kemaren itu papahnya 

kena sakit jantung di Sulawesi jadi kan 

mereka terbang di Sulawesi, lha pas H 

seminggu sebelum aku kesana 

mamahnya tu ngomong udah disuruh ke 

sana aja pake penerbangan terakhir liat 

kondisi papah eh malah papahnya 

masuk ICU kan ngga bisa gt  

  

Jadi seringnya karna 

keadaan keluarga yg 

menyulitkan 

Iya heem   

Tapi kalo soal salah 

paham diantara kalian 

berdua sendiri 

 

Engga   

Jarang ya Ya kaya kata mas nya dia misale lagi 

pergi atau apa gitu, terus lupa ngomong, 

 Kesalahpahaman 

karena informasi 



 
 

 
 

lha paling salah pahamnya kok ngga 

bilang ke aku kalo pergi apa gimana, 

ternyata dia lagi ngapain 

banyak 

disampaikan orang 

lain 

Jadi ngga tau banyak 

karna komunikasinya 

lewat orang lain 

Iya ngga tau banyak    

Trus biasanya yang jadi 

pemicu masalah tu apa 

to dek , memang dia 

memang ga bisa pegang 

hape terus apa?  

Ya heran maksutnya ada cowok secuek 

itu kaya nggak pegang hp lama itu. 

Tapi… ya yaudah gapapa deh aku, soale 

ya pie ya, ya memang kalo pas pinjem 

hape adeknya tu emang bener2  se mood 

adeknya kalo adeknya mau ngasihin 

sekarang ya terserah kalo halah nanti 

dulu aku yg make dulu ya dia ngalah 

memang bener2 sayang sama adeknya  

E5 Penerimaan 

Tp pas itu kan kalo hp 

nya pas rusak itu kan tp 

kalo pas dia udah punya 

hp sendiri gitu  

Ngabarin tapi anehnya itu tu kaya 

adeknya tu suka ngerusuhin kakaknya 

jadi hapenya dia dibiarin tp malah pake 

hapenya fian gt lo tp memang ga bener2 

mau fian tu ky ke aku terus dia kaya 

cemburu gitu lo 

  

Adeknya cewe? Iya seangkatan sama aku sama2 20 taun 

juga 

  

Pantes. Oww kalo dia 

lebih tua? 

Iya 24   

Oww 24 trus brati 

masalahnya lebih karna 

orang lain ya 

Orang lain   

Trus yg bikin kalian 

pnya masalah sama 

komunikasi gitu 

Heem   

Berpengaruh ga to 

komunikasi kaya gitu ke 

hubungan kaya mau 

pernah ngomong buat 

break apa gmna gitu  

Ehh astaghfirullah aduh puasa hehe 

mmm ngomong ke dia break ga pernah 

tp kalo ke kakaknya aku bilang pernah 

kaya ngerasa udahan aja soale aku 

merasa aku ni malah yang kaya egois 

banget ke dia minta ini itu, nuntut ini 

itu, misale minta dikomunikasike misal 

minta dikabarin 3 hari paling lama 3 

hari lah yak an 3 hari nurutku udah lama 

banget padal cewe2 yg lain kan tiap hari 

apalagi ldr kan padahal 3 hari ki  udah 

ringan banget lo  ya udah kalo ga bisa 

ngabarin aku ya sama adeknya wes 

padahal adeknya sama aku pun jg jarang 

padahal adeknya kalo dia komunikasi 

 

 

 

E8 

 

 

 

Menyalahkan diri 

sendiri 

 

 

 

Kesulitan mendapat 

kesempatan 

komunikasi 



 
 

 
 

itu ngga ada 1 jam udah gt .sampe kan 

blm sempet nanyain fian lagi ngapain 

?gt trus udah ga dibales  sm dianya 

Dia sehari2 ngapain 

maksute masa selama3 

hari itu ga pegang hp  

He em lha tanya2 e kan gt kamu tu 

setiap hari ngapain trus aku tanya ke 

mas nya trus dia bilang dia tu ga bisa 

anteng yo dek ,lha kok ga bisa anteng? 

kadang pulang ke rumah itu memang dia 

pulang tapi nanti mainan motor  

  

Jadi emang sibuk sndri 

sama hobi 

Iya sama motor trus apa namanya 

nganterin mamanya kan kalo alfian kan 

ngegym kan  tu soalnya punya bisnis 

nah kalo ngegym sama mamahnya tu 

kadang pulangny tu ga mesti kadang 

sampe jam 1 malem jadi kan aku pas 

udah tidur ya ga enak padalah aku  

belom tidur ya pertamane dia sms aku 

kebetulan aku wes tidur jam 1 jam 1 trus 

dia yo Tanya lo kamu kok tidurnya 

malem2 ya kalo kamu dah lama ngga 

ngabarin aku ngga komunikasi ngga tak 

bales kan yo gelo to gitu 

  

tp sebenenrnya kamu 

pengen bgt ngomong 

langsung ya gitu ga sih  

Udah ngomong kalo pas sebel udah nda 

kuat gt ngomong telpon ndak pernahg 

sms sih kalo sms tu jatohnya dia kaya 

ngehibur aku malah becanda gitu biar 

aku kaya ga kepikiran 

  

Pernah ga sih ngerasa 

kaya sebenernya dia itu 

serius ga to 

Iya pernah  tak tanya sbenernya kamu tu 

serius ga to mesti nek tak ajak ngomong 

serius kamu becanda trus dia ya aku tu 

kurang serius apa km tak aja becanda tu 

biar ga kepikiran kalo ldr tu susah gitu 

  

Trus kaya itu bikin 

kamu stress ga sih 

tertekan ga sih kaya 

sebenenrya aku pengen 

kaya gt  tp ndak bisa gt  

Iya tp kdang kaya ihhh orang2 lain bisa 

kaya temenku tu juga ldr tp kan mereka 

kaya support fasilitas kaya video call 

gitu, dia gamau. 

 Kebutuhan akan 

komunikasi yang 

baik 

Pernah dia video call Dia tu aneh kan aku bilang km belino 

hape yg bisa video call gt trus gamau ah 

aku maunya yg gampang aja gitu lha 

wong tiap hari aku jarang pegang hp 

  

Brati tipenya emang 

jarang ga pegang hape  

Iya tipenya aneh gt   

Tp sebenrnya dia masih 

pengen sndri maksute 

masi pengen sama 

Yaa aku kan prnah ngmg kaya gt to 

malah digombalin lha hati kan ga bisa 

diperintah kan, lha terus aku ngomong 

  



 
 

 
 

hobinya gitu kaya kamu 

tu masih sibuk sama 

hobimu tp kok mau 

pacaran itu kan 

tanggung jawabe 

pacaran kan 

gitu kan ya udah jalani aja. Aku tu susah 

maksute susah ke cewenya tu susah aku 

pacaran sm cewe tu susah, ya rata2 

mantannya dia itu ga kuatnya karna 

sifatnya yg cuek itu dan dan yg paling 

lama tu sm aku kalo yg lain2 Cuma 6 

bulan 3 bulan  

Tu udah ndak kuat dluan 

gt ya  

Heem aku yang terlalu sabar  ato 

gimana ga tau haha 

  

Brati juarang bgt ya 

ngabari  trus kalo pulang 

ke semarangt u brpa 

lama biasanya 

Biasane kalo lebaran tok    

Lebaran tok? Heem 

Maksute ngga pernah yg 

untuk kayak 

Ya pas ada acara keluarganya ada yg 

nikahan ya kan mau ga mau dia tetep 

kesini 

  

Tp ngga bisa yg rutin 

berapa lama misal 3 

bulan sekali brati selama 

2 taun itu balek? 

Sekitar 3 – 4 kalian gitu   

3 – kali ketemu ya Hahaha   

Dia kaya ga punya 

usaha buat apa gitu 

Ya gitu sampe temenku ngomong wong 

ki pie ya gt dia pengen pergi sndri tp ga 

boleh kan adeknya juga ldr bali- 

Surabaya . lha pas adeknya minta ijin 

kesana aja ribet banget harus dijemput 

cowonya itu aja di sana diawasi sama 

anak buahnya papahnya jd kaya bener2 

ga percaya gt lo anaknya pergi pergi 

,trus adeknya kan udah 3 taunan to 

ketemuan juga baru 2 kali hihi . 

  

Ow memang tipenya 

yang gt, kamu mikir ga 

to kan ketemunya susah 

itu apa yg bisa bikin 

kamu bertahan dek 

yang bikin bertahan apa ya kan 

dikenalin mamah juga  ga ada masalah 

yang berarti, terus juga akhirnya aku 

bisa mikir kalo masalah diliat secara 

positif tu aku jadi bisa kaya halah bisa 

bisa semua bisa tak hadepin, bisa tak 

cari solusine, walaupun kadang ujung e 

ga kuat  

E1 Interpretasi positif 

 

Faktor koping: 

sikap optimis 

Kadang kamu ya ndak 

kuat tapi dikuat2ke 

He em orang aku pacarannya ga kaya 

gini dulu over banget  marahan terus la 

sekarang beda banget ga bisa marah 

  

Brati sebenerny kamu 

orang yg gampang 

marah  

Jadi karna ini mau ga mau to   

Kan dia disini tu cuman He e makan pergi kemana gitu   



 
 

 
 

3-4x dalam 2 taun brati 

kamu ketemu Cuma 1 

hari gt dek 

Dari orang tuamu 

sendiri ngeluh ga to 

sbenere km tu pacaran 

pie  

Itu awal2 kaya kok dia ga telpon biasane 

telpon trus aku jelasin lg ga bisa telpon 

lagi misale uas ato apa ndak ganggu 

oww lha kok udah ga telpon laamaaa 

ditanya lagi ga telpon lagi kenapa 

marahan  

  

Tp apa dari awal udah 

jarang hubungi apa 

emang awalnya 

hubungin trus tiba2 

brubah  

Awal sama sih, Biasanya sih 3 hari 

belom ngubungi 

  

Tp makin lama makin 

lama hubunginnya 

He eh   

Trus kaya km ndak 

minta kaya mbok ya 

mbalek ke semarang  

Minta udah berapa kali minta2   

Minta tapi ga pernah Belom sempet    

Kan kaya kuatir gt 3 hari 

ga ada kabar,ngatasinya 

gimana kamu biar ga 

kuatir2 gt 

Tanya tok sudah ,ga mau terlalu maksa 

gitu harus nyamperi  kesana. 

  

Masalah yg paling besar 

yg bisa bikin bubar gt 

Kalo boong   

Oo pernah Iya iya udah pernah ngomong   

Tapi sampe sekarang Belom belom   

Sejauh ini hubungan 

kamu sama dia gimana 

sempet ngomong serius 

ga sih 

Iya trus habis itu ngomong halah jalani 

wae jalani jalani nanti kalo diarep arepin 

gagal 

  

Kan dia umure 24 dan 

km 20 tu ga pernah 

ngomongin serius apa 

gmna 

Ya gatau pokoe pas komunikasi pasti 

jatohe becanda, bikin sebel tenan. 

 Kebutuhan akan 

passion (dihargai 

menganggap serius 

hubungan) 

Tp sebenernya km 

pengen nda sih 

ngomong serius2  

Heeh kan udah tak kenali mamah jg kan 

mamah kenal jg dr telpon to mamah ya 

bilang yaudah  pas mas fian main ke 

semarang nanti pintu rumahku terbuka 

  

Itu mamah juga blm 

pernah ketemu orangnya 

Udaaah 2 kali   

Kalo di rumah kalo dia 

nyamper gt menurutmu 

dia orangnya gimana  

haha ya ga beda jauh pasti becanda tapi 

pas disindir gitu cuek banget gitu lo     

  

Oke, ta lanjut besok ya  hahahaha   



 
 

 
 

Wawancara 2 Subjek 3 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Aku lanjut yang kemarin 

ya dek. 

Iya..   

Kalo responmu pas ada 

masalah itu langsung 

marah apa gimana gitu? 

Tergantung kalo pas masalah apa dulu?   

Masalah sama dia pas ga 

bisa apa gitu? 

Jarang ada masalah   

Kalo misale pas lagi 

jengkel apa pas lagi 

butuh ga bisa trus kamu 

gimana 

Ngambeke kalo pas telpon ngomong 

langsung  

  

Pas ada masalah itu 

mesti marah apa lebih 

bisa kaya kalem sek 

gitu? 

Kalem sek lha percuma kalo ngga ada 

yang hubungin aku marahe ke siapa 

hehe 

  

Jadi lebih kalem? Trus 

pernah ngga to merasa 

pesimis gitu kalo ini tu 

ngga bisa selesai gitu 

masalahe kaya nggak 

ada ujunge gitu lo? 

Pernah   

Pernahe gimana? Masalahe tu datenge kaya ngga bisa 

ketemu gitu lo . ini kok susah ketemune 

kenapa gitu, apa pacaran terus tapi ga 

pernah ketemu ,aku pernah mikir kaya 

gitu  

 Pertemuan tatap 

muka yang minim 

Pesimis juga ga to ga 

bakal bisa ketemu juga? 

Iya haha pernah   

Pas kamu ada masalah 

itu kamu lebih milih 

kaya diadepi apa malah 

dihindari kaya males lah 

daripada 

Males daripada berantem, hubungin aja 

jarang nanti sekalinya hubungin 

berantem jadi lebih ke gausah diurusi 

gitu ga dianggep serius masalahe. 

E9 Menganggap ringan 

masalah 

Tapi lebih milih ga usah 

diurusi gitu? 

He em   

Trus pas ada masalah 

gitu kamu percaya ndak 

to pasti ada solusine apa 

gimana gitu 

Iya heem, ada solusinya gitu, tapi yo 

nunggu dia misal dia nek ga hubungin 

gitu nunggu lama banget sampe 

bertanya- tanya gitu ini emang dia 

marah apa ga bisa komunikasi gitu  

  

Lebih sering e jarang 

berpikir positif gitu ya, 

negatif   



 
 

 
 

jadi sering e negative? 

Trus usahamu biar 

masalah masalah itu bisa 

cepet selesai biasane 

ngapain? 

Aku ngontak kakaknya pas dia nggak 

ada cerita nanya-nanya, kalo pas dia 

ada pas kontak ya ngomong langsung 

ke dia. 

E2 

 

 

P1 

Mencari dukungan 

sosial emosional 

 

Keaktifan diri 

 

 

 

Kalo biasanya emang 

ngontak kakaknya? 

 

Hehe iya   

Trus bisa nggak kamu 

ngeliat suatu hikmah di 

balik masalahmu 

,pernah ga to? 

Bisa sih haha, pernah mikir positif dan 

dapet hikmahnya kaya akhirnya dengan 

gini aku berani ngomong aja aku 

tadinya  kan tak pendem  gitu tapi  gada 

penyelesaian trus  dia trus gitu lo ya 

mending ngomong  

E6 Mencari hikmah 

dari permasalahan 

Masih optimis ga to kalo 

hubungane bisa 

dilanjutin apa pie gitu 

Ya selalu optimis selama 2 taun 

optimis terus bisa diadepin bisa 

diselesaiin masalahe 

 Faktor koping: 

sikap optimis 

Terus pernah mikir buat 

yaudah drpd tertekan 

terus  mending diakiri 

aja 

Iya ada nek pas berat banget    

Pernah gitu? Sering apa 

nda dek? 

Seringnya akhir2 ini tok sih selama 2 

taun terakhir 

  

Trus permasalahan yg 

mbok adepi tu kaya buat 

tertekan banget apa ndak 

,? 

Kadang iya, kadang ngga, kadang biasa 

aja  

  

kaya mengganggu  

banget buat kamu apa 

ndak itu kaya kepikiran 

kaya rasa nda enak gitu 

biasane apa gitu? 

Komunikasi doang, komunikasine 

susah, nanti udah mbilangi dia tentang 

itu tapi kaya gitu lagi  

 Stres karna 

komunikasi tidak 

pernah lancar 

Itu kaya sering yang 

bikin kamu tertekan ? 

Iya, tertekan stres.  Stres karna 

komunikasi 

Trus kalo brati 

permasalahane yg di 

ngga bisa ditekan tu 

komunikasi yang emang 

dia ga bisa dihubungi 

gitu ya? 

Iya   

Itu ada pengaruh buat 

kamu sendiri ndak kaya 

mungkin jadi males 

Iya ada pengaruhnya males malesan   



 
 

 
 

malesan jadi mikiri 

banget trus jadi 

ngganggu apa gimana 

gitu 

Itu lebih banyak positif 

apa negative 

pengaruhnya? 

Negative   

Biasanya gimana aja ? Males ah capek ah, kaya  akhire males 

pegang hp males yaweskan kalo ada 

komunikasi dari orang lain kaya dari 

temenku ngabarin tugas ato apa kan 

gatau , tapi itu pernah sih kejadian  2 

kali doang 

 Dampak negatif 

stres. 

Trus sampe 

mengganggu hidupmu 

ga to dek kaya kuliah 

apa gimana gitu 

Ga terlalu   

Tp cukup mengganggu He em   

Contohnya kaya gimana 

mungkin IP nya turun 

apa  

IP nya turun dikit sih tapi engga yang 

sampe drastic banget endak ,ya ngaruh 

juga sih ya 

 Dampak negatif 

stres 

Pengaruh paling besar 

,paling serius dari 

tekanan yang mbo 

adepin tu apa 

Ya itu IPK nya   

Selama ini yang mbo 

rasain itu IPK turun ya 

Iya terus nggak ada lagi    

Trus yang mbo lakuin 

pie sampe perasaane jadi 

tenang gitu waktu ada 

masalah? 

Haaha apa yaa, pertama-tama sih mesti 

sholat, terus coba nanya-nanya kakanya 

ato cerita ke kakaknya, kalo kakanya ga 

respon yawes galau nerimo wae terus 

tunggu wae terus. 

E4 

E2 

 

E5 

Religiusitas 

Mencari dukungan 

sosial emosional 

Penerimaan 

Biasane kamu milih 

ngelakuin buat sholat  

atau nelfon kakaknya itu  

Ngga telfon sih bbm   

BBM kakaknya itu tu 

pertimbanganmu apa 

kok milih melakukan 

itu? 

Udah lama nek misale 2 minggu kok ga 

ada kabar kan dah lama banget to nah 

,trus kakanya ngabari 

  

Ow jadi kamu bisa lebih 

tenang tu kalo ada kabar 

dari kakaknya gitu? 

He em   

Trus menurutmu hal apa 

yang bisa buat ngelewati 

masalah ? 

Haaa oo itu soalnya kan uda dikenalin 

mamah papah kan ga enak kalo gonta 

ganti laki laki gonta ganti lagi ,malu ah 

sama umur, malu dah gede juga 

 Faktor koping: 

usia 



 
 

 
 

 

Tapi dari kamu tertekan 

, gitu trus akhire bisa 

tenang tu biasanya 

maksute kaya yang buat 

kamu mampu jadi 

yaudah adepin 

masalahnya selain karna 

malu dan orang tua ? 

Lha masalah komunikasi doang kan 

aku ngomong nya complicatednya 

nggak gara gara karna komunikasi  

kaya boong gitu dah nampak banget , 

kan kelakuan aja masih  

  

Jadi masih bisa toleransi 

sama keadaan? 

Heem   

Trus responmu sendiri 

ngadepi masalah tu lebih 

sering mau nerima 

masalah mau mikiri gitu 

apa kaya bodo amat? 

Mikiri, kalo aku tipenya lebih ke mikiri    

Tapi juga bisa nerima 

masalah kudu tak adepi 

gitu? 

He em   

Trus pas lagi tertekan 

stress gitu tu kamu 

langsung kaya marah 

marah apa sampe 

gimana gitu apa nggak? 

 

Enggak   

Engga sampe gitu ya? Lebih bisa ngontrol emosi   

Usaha- usahamu buat 

bisa nyelesaiin masalah 

tu misal diem mikiri 

solusinya apa gimana 

gitu? 

Iya gitu   

Trus solusinya kaya 

masalah komunikasi 

gitu kamu mikiri 

solusinya kaya gimana? 

Ngga terlalu mikir juga kan dari awal 

udah ,sudah bilang dia kalo aku nggak 

ngabarin tanya aja ke mas gitu 

E9 Menganggap ringan 

masalah 

Trus gimana kamu nyari 

dukungan waktu 

ngadepi masalah 

mungkin dari temen 

temen? 

Iya temen temen   

Biasanya sama temen 

temen itu gimana? 

Temen temen deket ya aku curhat hehe,  E2 Mencari dukungan 

sosial emosional 

Minta solusi? He em  biasanya kalo udah dikasi 

solusi ditenangin dikit , tapi kalo uda 

ngga dikabarin lama lagi galau lagi 

  

Biasane kalo galau He em   



 
 

 
 

langsuung cerita ke 

temen gitu? 

Kalo pas ada masalah 

pertama kaline gitu 

larine langsung ke 

mana? Solat lah apa ke 

temen? 

Kalo pas masalah ya mesti solat dan 

solat  

E4 Religiusitas 

 

Selain solat daripada 

mikiri mungkin lebih 

banyak ngaji apa acara 

di masjid? 

Engga, pokoke solat aja udah tenang E4 Religiusitas 

Trus liat masalah tu 

negative apa kamu bisa 

liat sisi positifnya? 

Ada kok positifnya, iya soalnya dulu 

sebelum sama ini lebih kaya over 

protektif banget marahan terus, kalo 

nggak sesuai sama yang tak inginin 

marah terus. lha ini kan ngga bisa 

marah marah lebih bisa ngontrol emosi 

sih. 

E6 Mencari hikmah 

dari masalah (sisi 

positif) 

Kalo kamu cenderunge 

menghindari masalah 

biar ,misale ada masalah 

ga mau diadepi apa 

gimana? 

He em kadang kaya gitu tapi ya harus 

nerimo, harus diadepi lha kan misale 

dia nggak ngabari sekian lama kamu 

kemana gitu kan harus ditanyain kalo 

ngga penting banget ya dihindari biasa 

aja  

E5 Penerimaan  

Tapi lebih sering 

menghindari apa lebih 

sering ngadepin  

Ngadepin   

Trus pas lagi tertekan 

suka mengurung sendiri 

di rumah apa gimana 

apa sama aja gitu? 

Dari awal sebelum pacaran mesti 

ngurung diri di rumah jadi nggak maen 

maen 

  

Jadi kalo tertekan pun 

ya di rumah? 

Di rumah   

Tapi menghindari 

kontak social sama 

temen temen gitu ndak? 

Enggak   

Sering ngga introspeksi 

diri kaya ini aku yang 

salah apa gimana? 

Iya kadang kaya gitu karna sampe lama 

ngga ngabari tapi jarang ada 

masalahnya 

  

Sering nyalahin diri 

sendiri gitu juga ngga 

dek kaya mungkin 

salahku? 

Engga engga juga   

Kamu punya rencana 

nggak kaya step yang 

harus dilakuin buat ke 

Ya lebih sering ngomong kalo ngajakin 

telponan gitu kan lama nggak 

komunikasi gitu kan mesti telpon 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

depan  supaya kejadian 

ini ngga keulang lagi 

misalnya ada masalah 

komunikasi gitu? 

jarang smsan soale katanya masa ngga 

cerita-cerita. nah pas bisa telpon itu tak 

buat aku ngomong semua yang tak 

rasain pas ditinggal dia tu kenapa trus 

pas bisa telpon disampein pengennya 

apa gitu  

 

 

P1 

 

 

Keaktifan diri 

Kamu lebih ke pasrah 

apa aku harus mikiri 

solusinya nyari jalan 

keluar gitu dek? 

Pasrah kadang, tapi nek bisa dipikiri 

solusi ya mikir solusi ke depan harus 

pie. Pasrah yo ga selesaiin masalah, 

jadi mending dipikir kudu gimana ke 

depan 

P8 Tindakan 

instrumental 

Tapi lebih sering ke 

pasrah? 

Pasrah heem   

Biasanya pasrah kenapa 

dek? Di titik kamu 

pasrah tu biasanya 

gimana? 

Udah nggak udah lama nggak 

komunikasi trus udah 

  

Trus pas ada masalah 

kamu lebih focus ke 

masalahmu dulu trus hal 

yang lain kaya urusan 

kuliah, urusan temen, 

urusan band 

disampingkan apa ? 

Jalani aja   

Tetep jalani semuanya 

gitu? 

Iya    

Trus pas ada masalah 

sama pasangan gitu  

pernah ga to orang lain 

juga kena marah? 

Haha iya yang deket deket tok pasti   

Sama orang tua 

mungkin mood nya 

berubah gitu? 

 

Endak    

Kalo temen temen? Temen temen iya  yang deket aja 

 

  

Biasanya kena marah 

apa gimana gitu dek? 

Iya nek temen deket ya biasane nek pas 

gek ada masalah kena e ya misal diajak 

ngomong aku nggak mood ngomong 

yaudah aku diem trus tanya lha knapa 

sih ko diem trus aku baru marah tak 

sengak kaya ngga sesuai yang tak 

pengeni  

E10 Proyeksi 

Trus ada nggak kamu 

yang nyibukin diri kaya 

bantuin ibu ato apa biar 

Iya sering kaya gitu kan disaranin 

temen temen juga awes bikinke segipan 

aja  Jangan lupa gitu kan  

  



 
 

 
 

lupa? 

Jadi lebih suka bantuin 

orang lain aja? 

Bantuin orang lain trus pergi kemana 

tapi yang engga sering juga seringe di 

rumah kalo pas buntu banget ya keluar 

  

Sama temen temen gitu 

ya? 

Adek    

Dampak dari solat sama 

cerita ke temen ato 

langsung ngomong itu 

dampaknya buat kamu 

sendiri gimana? 

Tenang, ya tenange cuma sementara 

doang sih ,pas solat ya tenang  ya 

tenang nanti timbul pikiran positif 

sendiri mungkin dia kenapa mungkin 

dia kenapa mungkin dia kenapa gitu 

E4 Religiusitas 

Factor yang menurutmu 

buat kamu bisa 

nyelesaiin masalah itu 

trus milih buat solat  itu 

apa? Apa karna dalam 2 

taun ini kamu tambah 

usia gitu tambah 

dewasa, menurutmu 

berpengaruh nggak? 

He em kan aku ya udah gede masa mau 

galau galau terus, mikiri yang gitu gitu 

terus, jadi ya biasa wae ngadepinya 

 Faktor koping: 

usia 

Ada nggak factor kamu 

yakin juga kamu bisa 

nyelesaiin jadi kamu 

lebih tenang gitu? 

He em yakin bisa yakin, kaya masa 

masalah kaya gitu doang aku ga bisa 

gitu. Jadi aku selalu mikir aku bisa 

nyelesaiin masalah e. 

 Faktor koping: 

kepercayaan positif 

Ngerasain nggak ketika 

kamu optimis kamu bisa 

lebih cepet nyelesaiin 

masalah gitu 

He em kan kalo optimis pas dia telpon 

ngomonge baik baik ,ngga langsung 

kamu kemana mana gini gini kan engga 

ya paling becanda hayo kemana  

  

Dari temen temen kaya 

omongan temen gitu 

berpengaruh ga to kaya 

akhirnya oo ya aku jadi 

bisa lebih dipikir positif 

apa gimana gitu 

He em iya, temen-temen biasane yang 

nenangin bikin lebih bisa kalem. 

 Faktor koping: 

dukungan sosial 

Misalnya salah satu 

contohnya itu ada 

masalah apa gitu karna 

temen kamu bisa lebih 

mikir positif? 

Em pas ga ada kabar dari lama trus aku 

cerita lagi sakit og gini gini gini trus 

ilang lha aku kan galau trus temen 

temen ngomong halah mungkin lagi 

sakit eh bener sakit bener 

 Faktor koping: 

dukungan sosial 

Emm jadi kaya gitu 

yaudah makasi ya dek 

Iya hehe   

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara 1 Subjek 4 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Tak mulai ya cik? He em   

Mau Tanya ci sekarang 

ini cicik posisinya kerja 

atau lagi menempuh 

pendidikan apa gitu? 

Hmm.. sebenernya sih kuliah tapi 

kerjanya part time- part time aja sih 

  

Kuliah s1 atau s2 cik? S2 he em.   

Kalo boleh tau jurusan 

apa cik? 

Komunikasi   

Dimana? Di undip   

Ohh.. di undip, udah 

semester berapa cik 

sekarang? 

Semester 2   

Berarti masih lumayan 

baru ya cik ya? 

He em, tapi kan kalo S2 cuma 4 

semester 

  

Terus ini, sehari-hari 

berarti kerjaan cicik 

apa? S2 gitu kuliahnya 

setiap hari ga sih cik? 

Kuliahnya setiap hari senin sampe 

jumat, nanti weekend biasanya pure di 

gereja, kalo ngga gitu aku kan part time 

nya kan ikut2 EO jadi sengaja yang 

nggak full time biar ngga capek banget. 

Ini aku baru resign sih sebenernya dari 

kerjaan, jadi yaudah deh kuliah aja 

sambil nyari-nyari kerjaan yang bisa 

disambi lah 

  

Berarti sehari2 kuliah 

gitu ya cik ya? 

Kuliahnya sebenernya malem, kalo dari 

pagi sampe sore sih kalo ngga ada 

kegiatan ya di kos-an. Semisal pas lagi 

crowded banget tu ini sih, aku lagi 

bikin jurnal penelitian jadi sering 

mondar-mandir kampus  atas bawah 

atas bawah gitu  

  

Kalo undip yang S2 

dimana sih cik? di 

bawah sini ya? 

Di bawah sini iya he em   

Terus ini kan aku 

denger-denger cicik kan 

LDR-an nih sama 

pacarnya? Nah in udah 

berapa lama sih cik 

pacaran LDR-an gitu? 

Kalo pacarannya tu udah 3,5 tahun ini, 

LDR nya 1,5 tahun 

  

Ooh.. berarti nggak dari 

awal yang harus LDR 

gitu ya cik? 

Engga.. awalnya sama-sama di sini    



 
 

 
 

 

Terus harus LDR karna 

apa cik? 

Kalo yang pertama itu, taun kapan ya, 

hmm.. 2015 itu aku abis lulus kan aku 

abis lulus ngga langsung lanjut kuliah, 

dapet kerjaan di Cirebon 6 bulan, nah 

itu harus LDR kan. Itu posisinya 

pacarku masih di sini kan, dia masih 

skripsi, jadi aku lulus duluan ceritanya, 

terus aku kerja, nah itu pertama kali 

LDR kita 6 bulan, terus aku dimutasi 

kan, soalnya cuma training-training 

doang kan di Cirebonnya, terus 

dimutasi balik lagi ke semarang, kerja 

di sini, terus abis itu ngga lama gantian 

pacar aku lulus. Dia kan orang bekasi, 

terus dia harus balik kesana karena ada 

kerjaannya di sana, terus balik lagi ke 

sana terus yaudah LDR lagi sampe 

sekarang, sekarang dia di Bekasi aku di 

Semarang 

  

Terus kalo ketemu gitu  

berapa lama sekali cik 

biasanya? 

Biasanya, ngga tentu sih, tapi paling  

cepet sebulan sekali . 

  

Sebulan sekali ya cik?  

Ya.. lumayan lumayan 

lah ya cik. 

Hehe lumayan cepet itu   

Kalo selama 3,5 tahun 

ini, atau 1,5 taun ini ada 

putus nyambungnya 

ngga sih cik? 

Nggak, sama sekali. Belom, ya jangan 

sampe haha 

  

Kalo nanya soal 

keseriusan, sudah brp 

serius sama  pasangan 

Kalo serius sih sebenernya kita akhir 

taun rencana ada tunangan lebih lanjut 

cmn karna kita LDR jadi ya 

komunikasi by phone itu menurutku 

lebih stress disitu  karna posisiku ini jg 

ngekos kan keluarga ga di sini jadi dia 

nanya pengennya pihak keluargaku 

gimana, dan ngobrolnya itu by phone 

sering banyak miskom pengennya dia 

apa aku apa ga ketemu karna miskom 

sih jadi kemaren dia kesini ngomong 

tunda dulu lah kaya gitu tu kok gini itu 

tu trus makin kesini yaudah jadi deh dia 

itu kaya galau sndri gitu lo karna aku 

mikirnya sih komunikasi nya kita blom 

klop sih karna posisinya aku masi 

  

 

Stres dalam LDR 

(komunikasi) 

 

 

 

Kesalahpahaman 

karena berbagai 

sebab (keinginan 

yang berbeda-beda) 

 

 

 

Sulit menemukan 

waktu untuk 



 
 

 
 

banyak kegiatan banyak acara dia jg 

kerjaan pas padet2nya jd kita jarang 

komunikasi by phone trus lewat 

whatsapp kan jadi kaya terbatas ya  

komunikasi 

 

Trus jd skrg pasangan 

tinggal di daerah bekasi 

ya cik ya 

Heem daerah bekasi    

Jadi disana kan masih 

kota ya cik ya susah ga 

sih fasilitas2 nya  

Engga sih sebenernya tu dari pihak 

keluargaku jgn sampe aku yg ksana 

kalo bisa aku disini aja kalo orang tua 

kan mikirnya takut knp2 gitu gitu ya 

aku kesana harus ada temen kalo aku 

sndri kesana tu kalo ada acara 

keluarganya dia baru aku boleh kalo 

sekedar main ketemu dia tu mending 

dia yg kesini makanya tu aku harus 

nunggu dia di sini  

  

Kalo masalah sinyal gitu 

masih bisa terjangkau 

Masih bisa   

Trus pertama kali cicik 

tau harus LDR an gitu 

gmna cik 

Ahaha kalo aku tu ga bisa LDR titik, 

dulu tu waktu awal2 LDR tu pas jaman 

aku di Cirebon aku tu 2 minggu sekali 

disuruh kesini sama dia ,dia yg nyuruh 

aku kesini tapi skrg dia yg istilahnya 

harus kerja di luar semarang dia ga mau 

ke sini sama sekali haha, dan kaya dia 

ga inget apa dulu aku kesini 2 minggu 

sekali demi dia istilahnya libur cuman 

ada sehari kesini sedangkan dia bisa 

ambil libur agak banyak kan jadi bisa 

sampe spent 3 hari kan lumayan kaya 

gitu dianya ya oiya ya dulu srg kesini 

ya kaya gengsi  mgkn ya kalo cowo tu 

gengsinya ya 

  

Tp untuk pertama kali 

LDR itu sempet merasa 

berat ga sih cik  

Kerasa soalnya kan kebiasa deket ya 

meskipun ga setiap hari ketemu kan 

komunikasi bisa disempetin ketemu 

terus ke gerejanya bareng pelayanan 

juga bareng gitu maksutnya udah 

kebiasa bareng awalnya juga aneh 

kemana2 sndri ya itu sih biasanya ada 

yg nemenin misal ke gereja ada acara 

nemeni ky gitu, jadi stres juga sih LDR 

an ini. 

 Stres dalam LDR 

(adaptasi untuk 

melakukan segala 

hal sendiri) 

Brati LDR kaya 

pertama2  menolak gitu 

He em soalnya aku ga bs LDR 

pengalaman dulu pernah LDR nah skrg 

  



 
 

 
 

ya cik ya tu sbenernya aku tu ga bisa LDR karna 

ya mau ga mau 

Ada ga sih cik momen2 

krisis sedih trus sampe 

gmna gitu cik 

Ada sih pernah pas dia jadi dia ga bs 

dihubungi sama sekali jadi ada proyek 

di luar jawa kan di daerah mana y aku 

lupa nama kota kecil di daerah 

Kalimantan apa mana gitu tu hampir 

kita malah jadinya susah dihubungi 

whatsapp apa jarang, message by sms, 

video call apalagi, dia kan orangnya ga 

suka telpon kan jadi dia sukanya sms 

ato WA tapi sekarang teknologi kan 

sudah berkembang ya WA bisa video 

call line juga. Dulu aku pernah 

ngambek dia ga mau skype kan karna 

agak ribet kan trus aku mikirnya skrg 

ya gbsa lah mau kaya gini terus sampe 

kapan trus akhirya dia mau ya skrg 

lumayan lah dia kalo seminggu telpon 

tu udah luar biasa banget dia seminggu 

sekali telpon  

  

 

 

 

 

 

Kesulitan mencari 

kesempatan untuk 

berkomunikasi 

(komunikasi 

minim) 

Trus dari masa2 yg 

susah gitu kira2 inget ga 

brpa lama akhirnya bisa 

nerima gitu 

Dulu pas di Cirebon sih enggak 

,beratnya pas dia balik ke bekasi itu 

hampir berapa bulan ya aku kaya aku tu 

kemana-mana harus ada temennya gitu 

lo jd kaya aku ngributi sahabat aku 

jadinya kaya yok temeni aku kesini itu 

brp bulan ya pas dia jg susah dihubungi 

itu ada lah sekitar hampir 4 bulan 5 

bulan  lah 

  

Pernah nyesel ga cik 

kok sama orang ini 

harus LDR an  

Kalo nyesel sih belom sampe yg 

menyesal gitu  

  

Trus persepsinya cicik 

sndri soal LDR kan td 

kayanya pernah punya 

pengalaman ga enak jd 

disni kan orang2 

mikirnya halah LDR tu 

percuma nanti 

ujung2nya jg putus gitu 

kalo cicik sndri gmna  

Kalo aku pribadi nih ya selama kita 

berkomitmen saling percaya ya bisa2 

aja sih aku skrg ini lebih slow dulu tu 

ga seslow ini, jd awaln2nya LDR tu dia 

ga disini tp dia posesif kan akunya jd 

stress sdangkan aku tipikalnya suka 

banyak temen main kemana2 gitu lo 

awalnya dia kaya ngekang kok kamu 

sama ini sama ini kok kamu udah 

ngatur2  sebel sih sbnernya trus 

semakin kesini  dia semakin oyaudah 

deh km butuh temen dia disana jg 

butuh temen tp aku ga ngelarang dia sih 

  



 
 

 
 

cmn dia yg sering ngelarang cmn aku 

kasih pengertian kalo km percaya aku 

yaudah tp kalo km ga percaya aku 

yaudah ga sama kamu pun aku jg ga 

masalah aku sampe kaya gitu  

Trus kalo kebutuhan2 

gitu kan cewe sbenernya 

aku jg ga bisa LDR kan 

kadang butuh kaya 

sentuhan2 fisik trus 

menurut cicik itu susah 

ga sih di LDR buat 

didapetin 

Susaaaah    

Sering ngerasa kurang 

gitu ga sih cik  

Iya sih aku kan tipikal yg seneng dgn 

sentuhan sebenernya kan perempuan  

gitu kan kebanyakan ya apa ya 

pertamanya susah sih yg biasa kalo lagi 

bête minta dipeluk ya ga bisa, misal 

ketemu aku jemput dia ketemu gitu 

awalnya kaya agak aneh dulu blom bisa 

cair kaya eee kaya liat2an dulu ketemu 

trus baru bisa cair itu lbh better sih yg 

dulu awalnya aku emosi dianya emosi 

ketemu tu kaya ga match ketemu orang 

asing trus kaya harus seharian nih ntar 

baru bisa lagi  

 Kebutuhan 

keintiman (kontak 

fisik) 

Brati tiap kali ketemu 

kaya ada fase2 akward 

gitu cik 

He e dulu awal2 kaya gitu tp skrg udah 

nggak awal2 ky mau ngapain ya gitu 

  

Trus harapan untuk 

komunikasi yg lebih 

baik cik, harapanya 

gmna kan td cowonya 

kaya susah gitu diajak 

telpon sbnernya cicik 

punya harapan gmna 

gitu  

Ya gmna ya dia tipikal pendengar sih jd 

aku yg banyak cerita jadi pengennya 

kalo ada apa2 langsung ngobrol 

langsung ngomong  kalo dia tu gabisa 

dia tu pengennya ya kaya aku lo 

maksutnya  dibutuhin lah kaya dia 

cerita sama aku tp kan gabsa maksain 

jg ya mgkn by WA dulu trus besoknya 

baru cerita jadi ga bisa yg langsung 

cerita malemnya cerita ga bs dia mgkn 

nunggu waktu dia tenang dulu baru 

cerita 

 Kebutuhan passion 

(merasa ada 

inisiatif dari 

pasangan untuk 

menunjukkan kasih 

sayang) 

Trs kalo selama ini ada 

hambatan untuk 

melakukan komunikasi 

yg efektif gitu 

Hambatannya waktu sih dia kan 

kerjanya kadang shift kadang baliknya 

malem- malem nunggu karyawan balik 

jd baliknya malem na dia baru bisa 

hubungi aku malem dan mgkn aku 

 Kesulitan mencari 

waktu 

berkomunikasi 



 
 

 
 

udah tidur dan ketemunya nanti say 

hello di pagi hari doang trus ga ada 

kabar sampe sore jadi aku ee kaya udah 

biasa sama jam2nya dia 

Kerjanya apa sih cik 

kalo boleh tau 

Dia di retail sih toko jd dia harus 

nungguin karyawannya pada pulang 

  

Jadi yg punya inisiatif 

komunikasi lebih tinggi 

itu cicik ya 

Ya terkadang aku tp akhir2 ini dia sih 

tp ini aku lagi sibuk ujian uas ya aku lg 

sibuk2nya itu aku lbh ke cuek gitu lo 

dan ini kerja jadi ga aku intensin 

komunikasi malem telpon itu harus 

janjian dulu kalo sama dia kadang 

orang kayak aku liat temen2ku tu hi 

enak ya telpon kaya gitu aku janjian 

dulu ntar malem telpon ya bentar  

  

Jd cicik berharapnya 

gmna kaya dia punya 

inisiatif duluan apa 

gmna 

Kalo aku karna tipikal suka telpon suka 

vidcall jd pengennya kaya sering-sering 

telpon vidcall 

 Kebutuhan akan 

komunikasi yang 

baik 

Menurut cicik pasangan 

cicik itu bs dipercaya ga 

apa ada rasa curiga 

kawatir di sana ngapain 

gitu 

Belom pernah ik haha malah dia yg 

curiga karna temen aku banyak kan 

disini aku sama dia sampe skrg belom 

pernah ik 

  

Sempet ragu ga sih cik 

sama komitmen  bareng 

kok akhirnya LDR gini 

Ragu sempet ya itu kalo ragu pasti 

sempet kadang tu ya sama kaya dia 

udah niat mau tunangan sempet 

ngebatalin ya aku tu juga pas dia serius 

kok aku jadi ragu ya dia serius ga sih 

pas ketika dianya biasa-biasa aja aku 

nanyai km serius ga sih ahaha 

 Kekuatiran akan 

keseriusan dan 

kesetiaan pasangan 

 

Kebutuhan 

komitmen 

Trus perannya laki2 itu 

sndri kan cewe itu butuh 

diginiin diginiin  tu 

merasa udah dipenuhi 

apa kurang apa gmna 

cik 

Apa ya kalo dibilang kurang ya kurang 

kalo menurut aku mgkn akunya udah 

ngerti dia kali ya maksutnya ngerti 

kerja dan waktunya dia ketika  kesini 

pun  aku ga nuntut dia tu yang penting 

ketemu bisa ngobrol komunikasi kaya 

gitu sih 

 Kebutuhan 

keintiman (tatap 

muka)  

 

 

Kebutuhan akan 

komunikasi yang 

baik 

Jadi secara keseluruhan 

itu harapan terbesarnya 

cicik apa ke pasangan  

Harapan terbesarnya ke komitmen kita 

leih serius gitu lo lebih ada kepastian 

jadi maksutnya kita LDR dia kasih 

kepastian kan lebih enak drpd pacaran2 

doang apalagi aku liat usia kan haha ya 

kaya gitu2 sih 

  

Trus kalo LDR rentan Kalo awal dulu banyak bgitu,  Kesalahpahaman 



 
 

 
 

masalah nih ada ga sih 

masalah2 di 

hubungannya cicik wktu 

LDR gni 

komunikasi dan dia curigaan sm aku 

dan tiap kali aku pergi harus aku potoin 

1 1 nih temen aku kirim ke dia sampe 

segitunya pernah jadi tu rasanya kaya 

dia ga disni tp aku ngerasa dikekang 

gitu pernah sampe ngerasa disitu stress 

disitu yg sampe aku sbnenrnya pengen 

putus tp ga bsa ngomong gitu tapi kok 

ya eman2 gitu lo maksutnya knp si ni 

anak sampe segitunya dia disana 

ternyata jg stress dan aku jg stres dulu 

awal-awalnya kaya gitu dia curigaan 

dsb dia sih sampe nanya km kok ga 

pernah cemburu sama aku to km 

sayang ga sih sama aku sampe ky gitu 

lo emang kalo sayang harus dibuktiin 

lewat cemburu dsb kaya gitu kan dan 

aku komitmen di awal ga akan 

ngebatasi dia berteman selama dia 

ngmg dia pergi sama ini kesini aku ga 

masalah mgkn dia nganggep dia 

protektifnya ke aku gitu  

karena maksut 

pasangan yang 

kuatir tapi terkesan 

mengekang 

 

Kebutuhan untuk 

saling percaya satu 

sama lain 

 

 

 

 

Stres dalam LDR, 

terlalu dikekang 

Trus yg paling sering 

terjadi dr dulu sampe 

skrg yg sering terjadi tu 

apa sih cik  

Kalo aku ngelakuin kesalahan yg dulu 

pernah aku lakuin dia tu suka tiba2 tu 

ngungkit2 masalah yg lalu2 gitu lo dia 

tu tipikalnya dipendem2 dulu trus nanti 

meledak kaya gitu dan aku ga sukanya 

dia tu ngungkit yg lalu2 misalnya aku 

kan kalo ada masalah hari ini selesain 

hari ini besoknya udah lupa ternyata 

dia nggak dia diinget2 trus sdgkan aku 

lupa masa aku pernah salah ky gitu 

dianya ngungkit dan aku sampe skrg 

blm sreg nya disitu sih  

  

Trus kalo komunikasi 

sndri sering miskom2 

gitu cik ato  

Kalo skarang sih lebi better kalo dulu 

aku gampang ngambek dulu kaya 

telpon ga bisa tiba2 telpon mati trus ga 

telpon lagi kalo skrg uda ga sih kaya o 

yaudah sinyalnya jelek kaya gitu 

  

Menurut cicik 

sebenernya pemicu 

masalhnya itu apa gitu 

kok bisa sampe kaya 

gitu pernah ga sih cicik 

mikir kaya gitu knp sih 

kudu kaya gini jengkel 

Haha apa ya mgkn dr diri sndri sih 

kaya tadi tu kebutuhan ga terpenuhi 

kaya aku butuh ada yg meluk yg bisa 

dengerin kaya  gitu kan kaya hhh kamu 

to kesini gitu 

 Kebutuhan 

keintiman 

(sentuhan fisik) 

 

 



 
 

 
 

gregeten 

Sering sampe stress gitu 

ga sih cik ngadepi 

masalah2nya  

Yang paling stress ya dia curiga sm aku 

kan ga enak kan kemana2 dicurigain 

sampe aku bingung kan yaitu aku 

potoin satu satu temen aku aku kirim ke 

dia 

 Stres (kekuatiran 

akan kesetiaan 

pasangan yang 

menjadikan adanya 

kesalahpahaman) 

 

Kebutuhan saling 

percaya 

 

Sampe skrg stressnya 

sering tertekannya karna 

maslah itu ya cik ya 

Kalo skrg udah ngga sih cmn skrg kalo 

misal aku tiba2 pergi lupa ga pamit sm 

dia trus dianya kok ga ngomong gitu2 

aku takutnya tu nanti diungkit2 lagi dia 

tu kebiasaan buruknya itu mengungkit 

dulu2  

  

Pengaruhnya ke 

hubungan gitu gmn cik 

kaya misal hampir putus 

gitu karna masalah tadi 

yg kebutuhannya ga bs 

terpenuhi apa gmna gitu 

ky mikir nyerah aja gitu 

lo cik  

Pernah sih pernah sampe uda lah 

maksutnya kamunya jg gitu aknya jg 

gini dulu wktu jalan 2 taun 1 taun 

pertama tu sering bgitu brantem trus 

pas LDR jg sering brantem jg sama 

keluarganya dia ternyata keluarganya 

dia sama keluargaku tu yg istilahnya 

beda bgitu beda bgitu yg akunya tu 

suka traveling dan dia tu suka kerja yg 

kaya yaudah sana km kerja aku main ya 

kaya gitu  

  

Pernah ga sih tergoda 

kaya peran cowonya 

susah trus njengkelin ky 

gitu pernah  ga tergoda 

sm temen gereja ato 

temen kuliah yg lebih 

perhatian 

Sempet tergoda pernah pas dia ga ada 

kabar susah dihubungi itu lo cmn aku 

balik lagi komitmen di awal aku sih 

komitmen dari awal semisal putus ya 

putus bubar ga ada kata balikan lagi 

aku kalo pacaran gitu sih dan dianya 

juga kaya gitu  

 Pernah goyah dan 

tergoda dengan 

laki-laki lain 

 

Kebutuhan akan 

komitmen 

Kalo putus ya putus kalo 

ngga ya dikuat2in 

Iya he em maksutnya masih bs 

dibenerin ga kesalahannya gitu 

  

Jadi kalo soal frekuensi 

sndri itu jarang ya kasi 

kabar gitu 

Paling pagi gitu yg bisa dihubungi ya 

kaya makan pagi gitu selamat pagi 

gitu2 nti mgkn dia siang pas istirahat 

trus malem pas dia pulang videocall 

gitu 

  

Tp pas dalam sehari gitu 

hubungin gitu ya cik 

Pasti hubungin   

Pernah ga sih cik sampe 

sehari ga dihubungi gitu 

Ya itu yg sampe 3 4 hari itu seminggu 

bisa diitung paling brp hari doang bsa 

dihubungi karna dia kaya sinyal susah 

  



 
 

 
 

disana untungnya dia kan sm sodaranya 

jadi sodaranya sering ngabarinnya ke 

aku  

 

Nemuin waktunya sulit 

ga sih kaya cicik skrg2 

ini sibuk disananya jg 

sibuk gitu nemuin 

waktunyagmna gitu cik  

Janjian dulu gitu ntar malem bsa ngga 

vidcall gitu ntar malem disempetin dia  

meskipun ditinggal tidur tapi 

disempetin gitu 

 Sulit ada 

kesempatan 

komunikasi 

Kalo ketemuan face to 

face gitu sebulan sekali? 

Ya kadang sebulan sekali itu paling 

cepet. 

 Pertemuan tatap 

muka yang minim 

Kalo paling lama pernah 

berapa bulan cik? 

Biasa ga ketemu 3 sampe 4 bulan 

tergantung kerjaannya pas bisa 

ditinggal ndak 

 Pertemuan tatap 

muka yang minim 

Kalo di semarang berapa 

lama cik? 

Cuma 2 hari dia kesini weekend gitu   

Itu kaya intens ketemu 

QT gitu ngga sih cik?  

Kalo akhir ini sih dia punya adek ya 

disni pnya sdra adeknya tu ikut mulu 

kita pergi bertiga tapi malemnya kita 

QT sebelum dia balik kesana gitu  

  

Brati sbnernya kurang 

maksimal ya cik ya 

Iya jadi yg diobrolin tu jadi lain 

pertama mau ngobrolin ini tp kan aku 

liat suasana hatinya dia kan liat dianya 

mood ga sih diajak ngobrol kadang 

kasian pas dia kesini tp kondisinya dia 

capek gitu 

  

Ada ga sih usaha2 

khusus dr cicik sndri ato 

dr pasangan biar 

maksimal misalnya lg 

butuh bgitu lagi ada 

masalah kurang dr 

sebulan sekali gitu 

pernah ga sih cik 

diusahain gitu 

Paling cepet sebulan sekali sih kmaren 

aku kan sempet mau ksana tapi cuman 

ya karna sama2 sibuk sih ketemu 

waktunya ga jadi ya gitu  

 Pertemuan tatap 

muka yang minim 

 

Rencana dan jadwal 

untuk mengunjungi 

Mengatasi masalah2 

kuatir gitu gmna kan 

kalo LDR pas sakit gitu 

kalo dr cicik sndiri 

Kalo aku lebih doain aja dia yang 

terbaik gitu lebih dengan iman 

hahahaha 

E4 Religiusitas 

Untuk meminimalisir 

miskom gitu ngapain cik 

kaya diomongin apa 

gmna 

Oo kalo itu aku ngomong langsung ke 

dia buat lebih sering telpon sering 

komunikasi, vidcall, dan sebagainya, 

ngomong jujur terbuka aku mau LDR 

kalo kita sering komunikasi sering 

telpon kalo km kaya gni terus kaya WA 

WA aku doang ky sms doang kayanya 

P1 Keaktifan diri 



 
 

 
 

kau ga sanggup deh, trus akhirnya dia 

sering telpon dan akhirnya dia jadi 

kebiasaan telpon walopun di jam2 

malem aja sih 

Nyelesain masalahnya 

gitu gmna apa cicik 

doang apa pasangan ada 

ga enak ati apa gmna 

gitu  

Biasanya sih saling memulai sih kalo 

ga aku dulu ya dia dulu ngmgnya baik2 

gitu soalnya aku ga bisa kependem kalo 

dia bisa mendem besok2 

  

Pernah ga sih ada 

masalah yg ga bisa 

diselesain lwt telpon 

sampe cicik stress aku 

kepengen ngomongnya 

tu langsung gitu  

Pernah sih dulu aku di Cirebon tu apa 

ya aku lupa masalahnya tu aku 

sempet2in ke sini balik kerja kesini 

ketemu dia buat ngmg doang oiya dia 

tu lagi marah gabisa dihubungi lewat 

manapun trus aku kaya kita tu LDR loh 

plis kalo km marah aku harus ksana 

harus nyamperin ky gitu 

  

Brati kalo dia marah kan 

psangan cicik tipe2 

males  gitu trus cicik 

stress ga sih 

Stress banget.. aku ga bisa yg didiemin 

soalnya  aku bukan tipikal yg yaudah 

ntar aja tapi harus ada omongan dulu 

daripada tiba2 ngilang itu pasti stress 

banget  

 Stres dalam LDR 

(kesalahpahaman 

karena berbagai 

sebab) 

Dulu sering kaya gitu ga 

sih cik 

Dulu sering kaya gitu, skrg udah nggak 

skrg lebih slow bgitu maksutnya 

tingkat stresnya lebih kedepan gmna 

nyatuin kedua keluarga gitu 

  

Buat saat ini stresnya 

nyiapin tunangan gitu ya 

Iya soalnya keluarganya dia mintanya 

gini keluargaku mintanya gini jd 

susahnya itu  

  

Tp kalo ngomongin 

tunangan ini tetep susah 

ga sih kaya sebulan 

sekali kan nyiapin 

macem2nya 

Susah kaya dia tu aku ambil solusi yg 

paling enaknya dia bilang yg urus 

semua kamu pokonya yg dr keluargaku 

minta apa aja ngmg ke dia nanti dia yg 

nyampein ke keluarganya dia sndri 

maksutnya sama2 kita kan jauh 

ketemunya jarang keluarganya kita 

sama2 jauh juga ya itu jd dia lebih ikut 

ke aku jd aku pengennya apa ngmg dia 

kalo ada crash lagi aku ngmg ke dia 

sblm ngmg ke keluarga kamren sih 

sempet gitu jg sih cmn pas dia kayanya 

mood lagi enak aku omongin tu lewat 

telpon trus dia bs masuk oiya ya oiya 

ya  

 Kebutuhan akan 

passion (merasa 

sama-sama 

menjalani 

hubungan) 

Oke ya cik kita lanjutin 

besok. makasih cik 

Iya sama2 

 

  



 
 

 
 

Wawancara 2 Subjek 4 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Lanjut dari yang 

kemarin ya cik, mau 

nanya kalo respon nya 

cicik pas pertama kali 

ada masalah itu gimana? 

Emm kalo aku sih lebih ke diem dulu 

sih ngga langsung marah bentak-bentak 

ga mau tau di telpon gitu, ngga 

menyudutkan langsung, jadi mikir dulu 

sebenernya ini salah nggak nyari siapa 

yang salah siapa yang bener 

,introspeksi diri dulu ,kalo aku sih 

biasanya langsung whatsapp dia, ngejar 

dia, klarifikasi gitu soalnya aku ga bisa 

lama lama sih kalo ada masalah harus 

cepet clear. 

P4 

 

 

 

 

E18 

 

P1 

Kontrol diri 

 

 

 

 

Pengamatan diri 

 

Keaktifan diri 

Kalo ada masalah gitu 

langsung marah marah 

gitu ndak to cik? 

Hmm dulu aku sering kaya gitu, dulu 

awal pacaran aku tipe kaya gitu 

meledak ledak, kalo ga suka ya bilang 

aku ga suka gini gini gini 

  

Kalo sekarang? Tapi sekarang makin ke sini engga sih 

,maksutnya oyaudah biar sini tenang 

dulu sana tenang dulu baru kita obrolin 

baik baik  

  

Pernah muncul perasaan 

pesimis sama masalah 

gitu ndak cik? 

Pesimis sih pernah dulu waktu crash 

maksutnya aku lagi banyak masalah di 

kerjaan juga dianya kok kaya cari cari 

masalah terus gitu lo, jadi beban 

pikirannya kaya nambah gitu lo jadi 

yaudahlah terserah kamu mau ngapain 

,pernah kaya gitu dan nggak peduli itu 

sih pernah. 

  

Kalo cicik tu tipe yang 

mending ga usah cari 

cari masalah atau 

mending diadepin kalo 

ada masalah apa nanti 

dulu ditunda tunda gitu? 

Oo kalo aku langsung diadepin soalnya 

aku nggak mau nanti kedepannya 

nambah lagi nambah lagi jadi trus kan 

karna dari awal aku sudah bilang dia tu 

suka ungkit ungkit kan nah nanti tiba 

tiba meledak ledak yang kemaren 

kemaren diomongin lagi kaya gitu jadi 

aku selesaiin langsung 

P1 Keaktifan diri 

Trus kalo cicik itu masih 

ada percaya ngga kalo 

oo masalah ini bisa 

diselesaiin? 

Setiap masalah ada solusinya kan aku 

sama dia ya percaya aja setiap masalah 

ada solusinya, dan aku pasti bisa 

ngadepinnya bareng sama dia 

 Faktor koping: 

Kepercayaan 

positif, sikap 

optimis  

Usahanya cicik secara 

pribadi untuk nyelesaiin 

masalah gitu usahane 

apa cik? 

Aku lebih ke berdoa sih ya karna 

emang posisinya ga bisa ketemu jadi ya 

berdoa  dulu lah soalnya kalo ga gitu tu 

lebih grusa grusu ,pernah bandingin 

E4 Religiusitas 



 
 

 
 

berdoa sama engga tu kaya lebih 

tenang kalo berdoa, kalo ngga berdoa 

tu hawanya tu waaah kemana mana 

Cici sering mendapat 

pelajaran apa gitu dari 

masalah masalah cicik 

belajar , ada hikmah dari 

masalah yang berat gitu? 

Ada sih ya eeem yang pasti dari 

masalah yang dulu dulu itu ya jadi 

pembelajaran buat jadi lebih dewasa sih 

misalnya kaya oh kalo aku berbuat 

kaya gini jadinya kaya gini nih 

maksutnya kaya dulu pernah 

memaksakan kehendak sih, dulu tu aku 

tipikal kepengennya ini hari ini harus 

dituruti gitu lo, memaksakan kehendak 

banget kan, ujungnya ke dia pun juga 

ngeburu buru waktu dan aku juga 

banyak kerjaan yang ga aku selesaiin 

,aku kepengen ini  jadi fokusnya ke hal 

itu kan jadi ya bubrah semua nah itu 

belajar nggak seperti itu lagi. 

E6 Mencari hikmah 

dari permasalahan 

Masalah sama pasangan 

cicik gitu 

mempengaruhi 

kehidupan sehari hari 

gitu ndak sih cik? 

Kalo aku pastinya kepikiran, aku 

tipikal yang gampang stress iya , kalo 

ada pikiran dikit stres pasti aku 

tipikalnya. jadi kepikiran itu pasti 

makanya aku lebih seneng kalo ada 

masalah hari itu diselesaiin hari itu 

juga, jangan sampe ganti hari kalo ganti 

hari kan yaudah yang kemaren ya udah 

gitu lo. 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

Keaktifan diri 

Pengaruh terbesar 

menurut cicik selama ini 

apa cik sampe mungkin 

pengaruh  ke kerjaan 

apa pelayanan gitu? 

Kalo kerjaan sama pelayanan sih engga 

kaya e aku, lebih ke kesehatan sih,berat 

badan tu pasti turun, kalo aku stress tu 

ga doyan makan. Soalnya aku tu suka 

makan makanya aku menghindari 

banget stress 

 Dampak stres 

Jadi pengaruhnya lebih 

ke sering sakit gitu ya 

cik ya? 

He em, pokonya lebih ke kesehatan   

Kalo ke kuliah gitu 

keganggu ga sih cik? 

Keganggu sih iya karna ga bisa 

konsentrasi kan , trus jeleknya aku tu 

kaya nungguin terus message gitu lo, 

misal aku whatsapp dia belum bales tu 

kaya aku gelisah banget gitu lo ini 

knapa ya apa masih marah ,gitu gitu lo, 

jadi lebih fokus ke liat hp gitu lo, kalo 

masalah udah clear baru bisa focus ke 

hal lain gitu  

 

  



 
 

 
 

Biasanya yang bisa buat 

cicik tenang itu biasanya 

ngapain gitu pertama 

kali pas ada masalah? 

Yang bikin lega gitu? 

Yang pertama itu pasti berdoa trus 

habis itu aku suka muter muter sendiri, 

entah kemana gitu pokonya nyetir 

sambil liat sambil dengerin music gitu 

to muter muter gitu. Aku sering kaya 

gitu kalo lagi stress,  kaya 

menenangkan sendiri pokonya jalan 

sendiri, nyari pengalihan, nanti kalo 

udah tenang baru sempet cerita ke 

temenke sahabat aku biasanya gitu  

E4 

 

E15 

 

 

 

 

E2 

 

 

Religiusitas 

 

Pengalihan 

 

 

 

 

Mencari dukungan 

sosial emosional 

Berarti nunggu waktu 

tenang untuk sendiri 

gitu? 

Heem heem   

Yang bisa bikin cicik 

melewati masalah tu apa 

cik? 

Maksutnya gimana?   

Ya melewati masalah 

akhirnya masalah ini 

bisa selesai 

Kalo aku kembali lagi ke komitmen 

awal sih kita komitmen awalnya kita 

pacaran ngapain sih kita menjalin 

hubungan ngapain jadi misalnya kalo 

kaya gini terus ya ga bakal selesai kan 

makanya kita harus menyelesaikan 

masalah ini soalnya  kita masih punya 

tujuan berikutnya kaya gitu lo 

  

Kalo cicik sendiri 

meminta dukungan 

temen temen atau 

gimana gitu nggak cik 

kalo ada masalah gitu ? 

Biasanya kalo masalah udah berat 

banget kan biasanya  langsung cerita 

aku tu punya kaya kakak rohani kan di 

sini biasanya aku langsung cerita ke 

mereka kadang ke sahabat aku gitu 

gitu.  

E2 Mencari dukungan 

sosial emosional 

Engga yang selalu tiap 

ada masalah cerita git ya 

cik? 

He e jadi aku selama aku bisa ngadepin 

sendiri ya udah ,kalo yang berat banget 

ya aku butuh dukungan berupa nasehat 

sih kaya gitu. Kadang minta didoain 

juga biar tenang. 

P5 

 

 

E2 

Mencari dukungan 

sosial instrumental 

 

Mencari dukungan 

sosial emosional 

Cicik sendiri ni kalo lagi 

tertekan apa sampe 

menghindari kontak 

social gitu ngga sih cik? 

Kaya ga mau ketemu 

banyak orang dulu 

Kalo dulu sih karna masih awal kuliah 

S1 juga masih jiwa muda ya aku kaya 

gitu, jadi misalnya aku marah sama 

pacarku nih semua orang kena yang 

ada di deket aku. Dulu aku tipikal kaya 

gitu tapi sekarang tambah tua udah 

enggak kaya oyaudah sih ini masalah 

kan maksutnya biar orang lain nggak 

tau biar aku sendiri yang tau, kaya gitu 

sih. Dulu waktu awal pacaran dan dulu 

emosiku mungkin masih naik turun sih 

 Faktor koping: 

Usia  



 
 

 
 

kalo sekarang sih lebih oyaudah sih , 

kaya gitu, lebih santai 

Kalo solusi masalah itu 

biasanya lebih ke cicik 

apa pasangan cik? Yang 

inisiatif buat mikir o ini 

harusnya solusinya kaya 

gini gitu gitu? 

Lebih banyak nah ini tergantung kalo 

semisalnya ,kalo masalah dari akun dia 

gini dia yang neken taopi kalo misalnya 

salahnya dari dua duanya gitu aku yang 

lebih ngejar ,liat dari masalahnya dulu 

sih 

  

Sering menyalahkan diri 

sendiri ga to cik soal 

masalahnya kaya oh 

gara gara aku nih salah 

ngomong ato gimana, 

lebih sering kaya gitu 

apa masalahnya dari 

pasangan? 

Aku lebih sering nyalahin diri sendiri 

deh kaya duh ngapain sih ngomong 

kaya gini soalnya semuanya aku lakuin 

aku omongin ke dia pergi kemana aja 

sama siapa aja semua aku omongin  

kan aku juga nggak ngerti to suasana 

hatinya dia gimana di sana mungkin 

trus duh kalo gitu mending kau ngga 

ngomong dulu ni kaya gitu. Kaya salah 

sendiri gitu 

E8 Menyalahkan diri 

sendiri 

Ada step step buat cicik 

nyelesaiin masalah ga to 

cik kaya aku harus ini 

dulu nih harus itu biar 

masalahnya cepet 

selesai? 

Terkadang kaya gitu juga tapi juga aku 

melihat dari masalahnya, kalo 

masalahnya memang emmm pernah nih 

ada masalah keluarga aku harus mikir  

mateng mateng step nya gini dulu gini 

dulu. Tapi kalo masalah antara aku 

sama pribadi dia itu biasanya aku 

langsung testestestes maksutnya apa 

yang ada di pikiran tuk langsung 

keucap keucap. 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan diri 

Pernah ga cik ada 

masalah trus pasrah ,ah 

yaudah deh pasrah give 

up deh ? 

Pernah hehe   

Kalo pas lagi ada 

masalah gitu cenderung 

lebih focus sama 

masalahnya atau nyari 

kegiatan lain biar ga 

kepikiran? 

Kalo aku sih tipenya harus diselesaiin 

langsung dulu baru bisa mikir yang lain 

soalnya aku pun tidur kepikiran trus 

besok bangun kepikiran ,kaya duh ini 

gimana ya kok belum baikan kaya ga 

tenang gitu lo hatinya, jadi harus 

selesai hari itu 

P1 Keaktifan diri 

Jadi lebih baik 

diselesaiin dulu ? 

Iya diselesaiin dulu trus nanti baru 

move ngerjain yang lain, udah pernah 

nyoba tak alihin ke sukaanku hobi 

olahraga dsb gitu ya tetep aja kan 

muncul di pikiran. 

  

Dampak dari usaha yang 

cici lakuin kaya doa trus 

Emm lebih tenang sih akunya lebih 

bisa sabar, lebih bisa ngerti, aku dulu 

  



 
 

 
 

minta dukungan dari 

temen temen ,dampak 

yang cici rasain itu apa 

gitu? 

kan ngga mau ngerti dia lagi sibuk apa 

gimana ,yaa kamu sibuk aku ya sibuk 

,sesibuknya apa pun aku bisa ngabarin 

masa kamu enggak, istilahnya 

menyamakan keadaan gitu lah, tapi 

sekarang mikirnya udah nggak kaya 

gitu lagi sih kaya oh iya oh iya, 

maksutnya bisa berpikir dari perspektif 

yang berbeda lah gak dari perspektifku 

sendiri  

Cicik kok bisa berpikir 

dewasa kaya gitu tu gara 

gara apa cik? Mungkin 

ada orang yang sering 

ngomong apa udah 

tambah dewasa apa 

gimana? 

Mungkin karena dari pengalaman juga 

terus aku tau dunia bekerja tu kaya apa 

kan ,jadi aku mulai bisa berpikir dari 

perspektif lain kan waktu aku mulai 

kerja kan,oh gini gini, oh ternyata ga 

sesimple yang aku pikirin ya aku jadi 

belajar dari cerita orang orang yang 

lebih dewasa dibanding aku sih 

misalnya orang yang udah berumah 

tangga yang punya pengalaman juga 

aku belajar dari situ, ngasih tau aku jadi 

aku belajar 

 Faktor koping: 

Kepercayaan positif 

 

Dukungan sosial 

Dukungan dari temen 

temen ngaruh nggak 

cik? 

Dari temen temen deket iya terutama 

dari kakak rohani kan emang posisinya 

dia kakak rohani kan jauh di atas aku 

maksutnya pengalamannya lebih 

banyak, nah di situ aku dapet 

pengetahuan baru wawasan baru gitu lo 

maksutnya . oh gini tentang hubungan 

tu seperti ini ketika kamu nanti ke 

jenjang hubungan yang lebih serius 

mau menikah pasti ada ininya lagi gitu 

lo ,maksutnya ini dinikmati dulu masa 

masa ini kaya gitu   

P5 Mencari dukungan 

sosial instrumental 

 

 

Faktor koping: 

dukungan sosial 

Berasa ga cik makin 

dewasa cicik bisa 

mengontrol diri apa 

gimana gitu? 

Kerasa banget sih maksutnya gatau ya 

karna bertambah umur juga ga ngerti 

ya, soalnya waktu awal sama dia itu 

umur berapa ya maksutnya masih 

kuliah s1 juga kan trus akhirnya ini 

udah sama sama lulus sama sama kerja 

ya ini kaya bertumbuh bareng dewasa 

bareng gitu lo 

 Faktor koping: 

Usia  

Dari dirinya cicik 

sendiri kaya 

pengendalian dirinya 

lebih besar, selesainya 

Yang pertama ya itu aku lebih banyak 

ngertiin dia, aku ngerasain banget 

ketika aku ngertiin dia dia pun juga 

bakal banyak ngertiin aku juga gitu ga 

  



 
 

 
 

lebih cepet ato gimana 

gitu yang pengertiannya 

jadi lebih besar yang 

meminimalisir 

permasalah 

permasalahan  

kaya dulu aku yang cuek, terserah, 

pengennya aku dingertiin terus nih, 

udah ngapain terserah kaya gitu 

kan,tapi ternyata banyak masalah di 

situ karena aku nuntut dia selalu 

ngertiin aku, tapi sekarang aku 

berusaha ngertiin dia  dan ngasih lebih 

banyak perhatian ,ternyata dia juga 

lebih banyak juga ngasih waktu ke aku 

kaya gitu lo meskipun ga banyak 

ketemu tapi dia ngasih banyak waktu 

buat telepon dan sebagainya gitu 

Ngerasain bedanya ga 

sih cik kita waktu 

pesimis sama masalah 

sama kita waktu lebih 

optimis gitu ngerasain 

bedanya ga cik? 

Iya ngerasa sih akhirnya waktu aku 

lebih optimis akhirnya lebih cepet 

selesainya sih daripada sama emosi lo 

maksutnya selesaiin sama emosi tu 

bakalnya sama aja kedepannya balik 

lagi ke masalah itu, belom clear yang 

kemaren kemaren karna ternyata 

komunikasinya tuh nggak tersampaikan 

,ngerasa nya kaya terpaksa gitu lo 

selesainya 

 Faktor koping: 

Sikap optimis 

Oke deh cik segitu dulu, 

thankyou cik 

Oh udah? Oke saa, sama-sama..   
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Wawancara Triangulasi Subjek 1 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Aku boleh mulai 

wawancaranya ya mbak 

Hehehe he’eh..   

Bisa diceritain ndak 

mbak seberapa deket 

sama mbak asih? 

Aku?   

Iya he e? Yo pie yo deket lah, nek ada apa apa 

cerita sama aku 

  

Biasane yang mbak tau 

hubungane sama pacare 

biasane cerita cerita 

ndak mbak? 

Ya cerita sih ngeluh ke aku nek ada 

masalah cerita gitu 

E2 Mencari dukungan 

sosial emosional 

Biasane ceritane gimana 

mbak maksute selama 

ini mbak asih ceritane 

tentang apa? 

Yo ngono kadang nek dia ada masalah 

cerita nek cowo e ada kenapa kenapa 

dia cerita aku to gini gini-gini, pie iki 

aku bingung gitu-gitu 

E2 Mencari dukungan 

sosial emosional 

Trus yang slama ini 

mbak tau itu ceritane 

masakah apa mbak? 

Mosok tak sebutin di sini?   

Ndak apa mbak A  udah 

cerita kok hehe 

Kuatir-kuatir pasanganne setia opo gak 

ya, soal cewek lain lah biasane takut-

takut A ne  

 Kekuatiran akan 

kesetiaan pasangan 

Brati yang paling parah 

cerita tentang apa mbak? 

maksute masalah yang 

berat banget gitu? 

Awal awal ya mungkin cemburu 

cemburu biasa lah mbak 

  

Mbak asih pacarnya kan 

jauh to mbak, apa 

pernah cerita masalah 

tentang komunikasi apa 

gimana gitu nggak? 

Komunikasi.. nek komunikasi ndak 

gitu tau aku, kayae sih yo masalahe yo 

nek komunikasi namane ldr ya susah 

sih mba, kan yo ga pernah ketemu, 

ketemu lama-lama gitu 

 Kesulitan punya 

kesempatan 

komunikasi 

 

Pertemuan tatap 

muka yang minim 

Oo kaya kepikiran? 

Takut takut? Selingkuh 

selingkuh cemburu gitu? 

He em   

Pernah nggak mbak asih 

cerita masalah yang 

berat banget sampe 

stress kepikiran gitu? 

Nek stress ndak sampe tapi kepikiran 

tapi yoweslah 

  

Itu masalahe apa mbak? Masa ta certain? Jangan ah kasian og   

Emm garis besare wae 

ndak apa sih, misale 

tentang cemburu apa 

Masalahe mereka berdua   



 
 

 
 

tentang apa? 

Masalah intern berdua 

kaya marah marahan? 

Nek marahan yo ndak terlalu sering 

marahan koyoe og 

  

Kalo masalah 

komunikasi gitu sempet 

bikin mbak asih 

kepikiran ndak mbak? 

Ndak koyoe nek itu   

Oo lebih ke cemburu 

cemburu gitu? 

He em soal cemburu, kuatir-kuatir tapi 

nek sekarang jarang cerita masalah 

kaya gitu orange yo 

 Kekuatiran akan 

pasangan  

Kalo sekarang pernah 

crita cemburu sama 

siapa di Kalimantan gitu 

ndak mbak? 

Kalo sekarang ndak ndak, setia koyoe 

og 

  

Sepengetauan mbak 

kalo mbak asih lagi 

kepikiran ,stress atau 

down gitu mbak asih 

ngapain? Cerita apa 

gimana yang pertama 

mbak asih lakuin? 

Heem biasane cerita, cerita aku to 

ngene ngene 

E2 Mencari dukungan 

sosial emosional 

Selain itu setaune mbak 

e ngapain? 

Yowes pasrah wae doa-doa aja gitu 

paling dia ne hehe 

E4 Religiusitas 

 

Tapi sering ndak mbak 

cerita sama mbak gitu 

Nek sekarang ndak pernah yo, jek 

seneng senenge nek dulu awal awal iyo 

tapi ndak sering og, tapi yo nek ada itu 

kadang ke aku 

  

Biasane ngasih saran 

saran ke mbak asih gitu 

nggak sih? 

Iyo nek aku tau yo ta kasih   

Trus pas uda dikasih 

saran mbak liat dampak 

e ke mbak asih gimana 

kaya mungkin jadi lebih 

tenang apa gimana? 

Ndak tau dia kan kita jarang ketemu 

cuman chat tok dia mungkin oo he e ya 

gini yowesto 

  

Tapi biasane jadi lebih 

ndak emosi ya? 

Ya mungkin he e, lega mungkin yo 

orange 

  

Menurut mbak yang 

bikin mbak asih bangkit 

dari masalah lebih 

tenang gitu seng mbak 

tau apa gitu? 

Apa ya, mbuh ya mungkin nek diane 

udah sama sama ngalah, sama sama tau 

diri, introspeksi diri ya mungkin kalo 

sama sama tenange kan jadi akur 

sendiri ya diane kan yoweslah masa 

lalu meh apa lagi 

E18 Pengamatan diri 

Pernah liat ndak to 

mbak kalo mbak asih 

lebih tenang? Kan 

Iya dari SMA   



 
 

 
 

temenan uda lama to 

mbak? 

Nah bisa liat ndak to 

mbak asih jadi lebih 

dewasa , mungkin lebih 

bisa nyelesaiin masalah 

apa gimana gitu? 

Yo mungkin he e, tapi akhir akhir ini 

ndak pernah gitu og, jek seneng 

senenge koyoe 

  

Pernah cerita masalah 

seng berat banget sama 

mbak gitu pernah ndak 

to cerita sampe lama 

bangkite dari masalah 

gitu? 

 

Endak ,soale masalahe dia ya ndak 

terlalu lama paling beberapa minggu 

tok yowes bar nda sampe berlarut larut 

gitu lo masalahe 

  

Lha mbak asih ngga bisa 

seng berlarut larut gitu 

kan apa mbak asih suka 

menyelesaikan langsung 

apa gimana tipene setau 

mbak e gitu? 

Nek setauku de e lebih yo he e sih gitu 

,lebih yoweslah jalani apa adane wae, 

pasrah 

  

Makasi ya mbak buat 

wawancara ne 

He em   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara Triangulasi Subjek 2 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Saya mulai mbak. Oke.   

Sama mbak R seberapa 

deket? 

Sejak kuliah ya berarti 6 tahun   

Ow brati itu sahabatan 

sering cerita gitu mbak? 

Kalo sahabatan sih , kalo temen udah 6 

taun tapi sahabatan baru 2 taun ini 

  

Sering cerita ngga sih 

mbak rica? 

Heem sering cerita   

Terutama kalo LDR e 

sering cerita nggak 

mbak? 

Sering sih kadang sering karna 

dicuekin pacarnya ga ada sinyal jadi 

sering keluar sama aku gitu 

  

Jadi masalahnya 

kemaren kalo mbak rica 

cerita itu karna sinyal 

gitu to mbak? 

Heem sinyal gitu    

Kalo cerita sama mbak 

desi selain sinyal apa 

wae mbak? 

Kalo selain sinyal kan pacarnya juga 

sok cuek gitu walopun ada sinyal suka 

nggak ngabari trus rica kalo di sana 

pagi di sini malem gitu misal di sana 

udah istirahat ada sinyal gitu R udah 

tidur ya sering miskom nya gitu sih 

 

 Kesulitan 

menemukan waktu 

komunikasi 

 

Kesalahpahaman 

karena berbagai 

sebab 

Mbak rica pernah sampe 

stress gitu nggak mbak? 

Kalo stress sih paling kalo dia ngga 

dikasi kabar, tapi nanti ngajakin aku 

maen ngobrol  dimana gitu nanti kan 

ilang sendiri gitu 

 

 

 

E2 

Stres LDR (tidak 

ada komunikasi) 

 

Mencari dukungan 

sosial emosional 

Sejauh yang mbak tau 

soal mbak R sama 

pacarnya tu apa mbak? 

Setau aku sih ya mereka pacarannya 

lama tapi mereka komitmen gitu lo, di 

sana jaga komitmen kerja trus 

komitmen setia sama cowonya kan 

denger denger rica mau nikah juga  

  

Kalo konflik di luar 

sinyal buat LDR nya 

misalnya konflik yang 

lain selain sinyal ato 

keadaan gitu ada nggak 

mbak? 

Paling apa ya ngga ada sih kayanya   

Itu aja ya? Itu aja sih masalah sinyal aja sih   

Paling sering yang bikin 

mbak R uring uringan 

kaya tertekan gitu apa 

mbak? 

Akhir akhir ini sih karna dia mau nikah 

kalo orang nikah kan pengennya 

pendapat cowonya gitu jadi dia tu 

ngerasa apa apa sendiri mikir sendiri 

 Perasaan sendiri 



 
 

 
 

gitu lo paling tertekannya karna mau 

nikah itu sih 

Ow  brati emang lagi 

banyak pikiran? 

Banyak pikiran trus ndelalah bapaknya 

abis meninggal jadi tertekannya 

nambah gitu  

  

Akhir akhir ini sering 

cerita sama mbak ? 

Sering sih ya paling masalah bapaknya, 

masalah mau nikah gitu 

 

  

Sepengetahuan mbak  

caranya mbak R buat 

nyelesaiin tekanan 

tekanannya tu  gimana 

mbak? 

Biar dia ndak stres ya paling ya ini 

kaya ikut kaya zumba gitu 

menyibukkan diri sama aktivitas lain 

kerja gitu lah 

E15 Pengalihan   

Kemaren kan tak tanya 

mbak R suka nyelesain 

langsung masalah to 

mbak, sepengetauan 

mbak desi sendiri mba 

rica gimana kalo 

ngadepi masalah gitu ? 

Kalo setau aku cowonya lebih tenang, 

R nya lebih uring uringan, trus nanti 

diem dieman nanti selesai sendiri. 

  

Lama nggak to kalo 

mbak R sama pacarnya 

marahan gitu ? 

1 hari aja pernah 2 hari cuma ricanya 

nggak ngasih kabar nanti cowonya 

yang nyariin sendiri kadang lewat aku 

gitu 

  

Selain ikut olahraga gini 

menurut mbak apa lagi 

yang bikin mba R lebih 

tenang? 

Mungkin dia lebih kerjaan , mungkin 

kaya mikir kerjaan nanti lupa sendiri 

biasane kaya gitu 

E15 Pengalihan  

Setelah mbak R stress 

trus ikut olahraga 

kumpul kumpul gitu 

dampaknya yang bisa 

diliat mbak tu apa ke 

mba R? 

Ayem kaya tenang gitu lo biasanya dia 

kalo ngga olahraga ayok ngafe dulu 

nyoklat trus maen sama temen temen 

gitu lega dia 

E15 Pengalihan  

Menurut mbak  dampak 

ke hubungannya gimana 

yang mbak liat setelah 

dia sibuk kerja ato 

ngelakuin hal hal lain itu 

punya dampak positif 

apa gimana ke 

hubungannya? 

Maksutnya?   

Mungkin kaya lebih 

tenang hubungannya 

lebih nggak uring 

uringan apa gimana gitu 

He em, kalo dia kan ngisi waktu luang 

kaya kerja, kalo akhir akhir ini kan dia 

deket sama aku jadi marahnya agak 

berkurang lebih bisa tenang , dulu kan 

 Faktor koping 

(dukungan sosial) 



 
 

 
 

sempet kuliah itu renggang dikit trus 

ketemu lagi. 

O brati karna dukungan 

temen temen gitu juga 

ya mbak? 

He em temen temen itu mempengaruhi 

juga sih kaya curhat nongkrong itu juga 

nanti dia tenang gitu  

E2 Mencari dukungan 

sosial emosional 

Keliatan banget gitu ya 

mbak? 

Ya keliatan   

Menurut mbak  sendiri 

faktor apa yang bikin 

mbak rica begitu apa 

udah dewasa apa gimana 

mbak? 

Maksutnya?   

Maksutnya mbak R 

kenal kan udah lama ya 

mbak desi liat mbak rica 

makin dewasa jadi 

penyelesaian 

masalahnya jadi berbeda 

gitu 

Oo iya akhir akhir ini tu dia agak lebih 

dewasa ya apalagi sejak bapaknya sakit 

sebelum meninggal itu dia agak dewasa 

,waktu kemaren uring uringan masalah 

nikah dia agak slow down dulu, kadang 

juga curhatan ke temen temen gitu ada 

sifatnya rica yang ya ga boleh pokonya 

cowonya yang salah , ya kita sebagai 

temen ya menenangkan to ga boleh gitu 

dia di sana kan ya kendalanya sinyal, 

dia di sana kerja juga buat kamu , 

dicemburuin juga buat apa ,kadang 

pengaruh temen temen kaya gitu 

 

 

 

 

 

 

P5 

Faktor koping 

(usia) 

 

Faktor koping 

(dukungan sosial) 

 

Mencari dukungan 

sosial instrumental 

Jadi dari temen temen 

juga berpengaruh juga 

ya mbak? 

He em kadang kita juga gak 

memungkiri ya rica emang dewasa tapi 

kalo udah masalah cinta wes pokonya 

cowo kudu yang selalu salah , tapi dari 

pemikiran orang lain kan ya jangan 

kaya gitu memang dia salah tapi di sana 

kan juga sinyal gitu, ada sinyal tapi 

disini udah malem kan ya ga ketemu to 

kaya gitu 

 

 

 

 

P5  

Faktor koping 

(dukungan sosial) 

 

 

Mencari dukungan 

sosial instrumental 

Mbak R sering  ya mbak 

minta pendapat temen 

temen? 

He em sering banget lah   

Udah denger pendapat 

dari temen temen gitu 

mbak R tanggepannya 

gimana mbak? 

Pertama agak ngeyel tapi kalo udah 

yang ngasih pendapat 1 orang lebih trus 

dia ya oiya ya aku salah oke deh 

  

Tapi akhire  itu bisa 

berubah ngga mbak, 

berdampak nggak mbak 

omongannya temen 

temen? 

Iya   



 
 

 
 

Berarti sejauh ini akhir 

akhir ini mbak R sama 

pasangannya memang 

masalahnya ya di situ 

aja tapi serius juga ya 

mbak 

Iya   

Oke mbak makasi ya 

waktunya 

iya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara Triangulasi Subjek 3 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Mulai ya dek Iya.   

Seberapa deket sama D? Dulu awalnya tu semarang, tau aja sih, 

trus kan tetanggaan yang awalnya kenal 

sih ibunya dia sama mamahnya aku, 

yaudah trus karna 1 SMA trus les 

bareng trus jadi sering crita crita. 

  

Tapi emang suka cerita 

maksutnya jadi temen 

cerita udah lama? 

Ya dari mulai masuk SMA itu   

Sampe sekarang? He em   

Sering curhat curhatan 

gitu? 

Iya   

Trus yang kamu ketaui 

soal D sama 

pasangannya gimana? 

Yang biasa dea cerita 

Ya ceritanya tu dia punya pacar, trus 

dia anak Surabaya ,trus LDR gitu, trus 

dia juga cerita papahnya tu dinas, terus 

ya cuma cerita kadang kalo sering ndak 

dihubungin ,nunggu nunggu gitu 

  

Suka cerita kaya dia 

stres jengkel atau 

tertekan gitu nggak? 

Ya dia bilangnya kalo stress tu soal 

kenapa sih kok nggak dihubungin  

 Stres dalam LDR 

Sepengetahuanmu 

hubungannya D sama 

dia tu gimana? Baik 

baik aja apa gimana 

gitu? 

Setauku kalo mereka chat tu ya baik 

baik aja, kalo ngga baik baiknya tu ya 

kalo komunikasi itu to 

 Komunikasi sulit 

Sekarang yang paling 

sering D cerita tu 

masalah masalah apa 

yang kamu tau yang 

biasanya D cerita? 

Masalahnya ya itu sering ngga chat 

berminggu minggu trus ngga ada kabar 

trus kalo kadang hp nya rusak ato apa 

gitu 

 Sulit menemukan 

kesempatan 

komunikasi 

Masalahnya selain 

komunikasi ga ada? 

Ga ada   

Biasanya emang dia 

cerita itu, trus akhir 

akhir ini D pernah cerita 

ke kamu nggak kalo ada 

masalah  apa gitu? 

Ya ngga ada sih seringnya karna 

komunikasi 

  

Seringnya karna itu? He em   

D pernah nggak sempet 

sampe tertekan karna 

masalahnya, trus dipikiri 

gitu? 

Kalo dipikiri iya wong dia sampe 

kadang nangis kalo cerita trus kadang 

bilang jadi ga napsu makan soale dia 

sering mikir kok ndak dihubungi 

  



 
 

 
 

kenapa trus dia kawatir gitu ada apa 

apa 

Tapi berarti sampe 

mengganggu 

kehidupannya juga ya 

sampe ga mau makan? 

 

Iya   

Buat kuliahnya sendiri 

tu pernah ngga sampe 

terganggu juga karna 

masalah masalahnya 

itu? 

Dulu sih iya dia tu kan itu tapi waktu 

masih sekolah ya ,trus dia bilang ya 

kadang itu ganggu pas sekolah itu 

kadang dia kepikiran  

  

Trus menurutmu yang 

kamu tau caranya D 

buat nyelesaiin masalah 

tu apa gitu? 

Dia tu sabar sih, nerimo ga langsung 

marah, sampe nanti pacarnya hubungin 

lagi trus baru ngomong itu biasane 

lewat telpon 

P4  Kontrol diri 

Jadi D tu suka langsung 

ngomong gitu ya? 

He em ya kadang dia nanya kok ngga 

dikabarin kenapa 

  

Pernah ngga cerita cerita 

kalo ada masalah ke 

kamu trus nanya km ada 

solusi apa engga? 

Ya paling dia curhat, nanya solusinya 

tu misal dia ngga dichat aku harus bales 

gimana, harus tanya ke siapa 

E2 Mencari dukungan 

sosial emosional 

Jadi sering nanya ke 

kamu soal solusinya 

gitu? 

Iya   

Trus dampaknya sendiri  

setelah curhat ke kamu 

atau langsung telpon 

pacarnya biasanya D 

jadi gimana? 

Kalo udah ditelpon sama pacarnya sih 

dia udah baik baik aja ,kalo berminggu 

minggu belom ya dia cenderung kaya 

diem gitu 

  

Abis dia cerita ke kamu 

abis jengkel gitu tu 

kamu liat D jadi lebih 

tenang gitu nggak? 

Abis cerita dia tu mungkin ya lega 

sendiri ya ada yang bisa diceritain tapi 

kaya ada perasaan yang belum keluar 

gitu lo kalo dia belum cerita ke 

pacarnya sendiri 

E2 Mencari dukungan 

sosial emosional 

Brati dia lebih suka 

cerita langsung 

menyelesaikan masalah 

ke pacarnya gitu? 

He em   

Menurutmu D jadi 

berani cerita ke 

pacarnya gitu 

menurutmu faktornya 

apa aja? Kan temenan 

udah lama, liat nggak 

kaya semakin lebih 

Ya mungkin karna dia uda dewasa ya 

pikirannya udah beda nggak mau 

kekanakan lagi,trus arahnya pacaran 

sekarang kan mau serius gitu trus kan 

udah lama banget dia ,udah hampir 2 

taunan kan dia mikir eman eman gitu 

trus jadi ya nguji kesabarannya dia 

 Faktor koping 

(usia) 



 
 

 
 

dewasa. sendiri. 

Selain sabar gitu 

menurutmu yang bisa 

bikin dea buat 

nglewatinnya tu apa? 

Kaya dea punya pikiran 

yang positif apa gimana 

gitu? 

Ya gitu dia cerita kalo ga dikabarin tu 

dia kaya mensugesti dirinya sendiri gitu 

lo biar bisa kompromi kaya ah 

mungkin dia sibuk ato apa ato mungkin 

dia ngurusin mbantuin papahnya ato 

nggak pegang hape biasanya dia mikir 

kaya gitu 

P6 Negosiasi  

Oke makasih dek ya heem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara Triangulasi Subjek 4 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema yang 

Diungkap 

Mau nanya tentang cik 

V, deketnya udah lama? 

Iya lumayan ,7 taunan sejak kuliah 

pertama kali  

  

Suka cerita ga cik V 

tentang hubungannya? 

Kadang suka cerita kan aku juga bukan 

tipe orang seng kepo juga kan, ya bakal 

dengerin dia cerita, ya dia cerita banyak 

kok 

  

Yang kakak tau cik V 

sama pacarnya 

hubungannya gimana 

gitu? 

Yaa masih ldr an, ya masih berjuang 

untuk menikah katanya kaya gitu, 

lagian kan V masih nyelesaiin S2 kan 

,katanya langsung mau cus katanya. 

  

Tentang ldr nya sendiri 

itu yang kakak tau 

gimana? Apa banyak 

masalah apa gimana? 

Ya terkadang ada masalah paling ya 

ada masalah dia cerita kan ldr ya 

insecure kan masing masing kaya gitu 

dia cerita trus ya oke tapi kadang ya itu 

ldr an pas insecure nya dateng apalagi 

pihak cowonya kaya gitu kan insecure 

juga yaudah tapi so far baik baik aja sih  

 Kesalahpahaman 

karena kekuatiran 

pasangan terlalu 

berlebih 

 

Kekuatiran akan 

kondisi pasangan 

(tetapi dari pihak 

laki-laki) 

Cik V sempet cerita 

masalahnya gimana 

nggak? Masalah 

komunikasi gitu, kan ldr 

an kan sering kangen 

apa gimana gitu  

Kalo segi komunikasi mereka ya 

dibilang lancar juga engga sih, ngga 

selalu tiap malem video call an, 

beberapa kali sih telpon, waktu aku 

nginep di kosan nya dia, tapi paling 

sempat telpon itu juga kalo malem pas 

pacarnya udah pulang kerja ya itu dia 

video call an jadi menurutku 

komunikasi mereka susah-susah 

gampang 

 Kesulitan mencari 

kesempatan 

berkomunikasi 

Selama ini cik V cerita 

apa aja yang bikin cik V 

tertekan atau stres? 

Ya paling ini sih yang aku tadi bilang 

dari pihak cowok insecure gitu, dia 

mau nglanjutin hubungan apa nggak, 

apalagi dulu kan sempet pacarnya 

belum dapet kerja kaya gitu, ya 

makanya masih mau bertahan lanjut 

apa nggak, dan pacarnya sekarang udah 

kerja mau ngelanjutin seperti apa gitu, 

kan orang lagi cari kerja kan lagi enak 

enaknya 

  

Kalo tentang hubungan 

ldr yang kurang 

komunikasi suka kangen 

Enggak sih kalo kangen kadang 

cowonya ke sini, kadang juga V yang 

ke sana  

  



 
 

 
 

trus jadi uring uringan 

gitu? 

Cik V pernah cerita kalo 

dia sampe stress atau 

kepikiran nggak? 

Dia stress tiap saat kayanya haha, kalo 

dia kurus tandanya dia stres haha. Dah 

kurus banget brati stres kaya gitu, ya 

dia pernah cerita lagi stres sama 

cowonya ga paham maksutnya si 

cowok soal terlalu insecure tadi tapi ya 

nggak sampe stress yang gimana 

gimana  

 Stres LDR karena 

banyak salah 

paham mengenai 

kekuatiran 

pasangan yang 

berlebih 

Cik V bisa tenang kalo 

lagi stress gitu biasanya 

cik V ngapain setau 

kakak? 

Dia biasanya menyibukan diri sih, 

fokus ngejob, pelayanan, kalo pas ada 

job pokoknya yang bikin ga pikiran 

E15 Pengalihan  

Kalo cerita sama kakak 

sendiri sering apa ngga? 

Kalo ketemu  , aku kan kerja dan dia 

juga kuliah jadi jarang tapi kalo udah 

ketemu yaudah cerita , dirangkum jadi 

episode 1 sampe berapa gitu 

  

Selain menyibukkan diri 

sendiri biasanya ngapain 

apa pelayanan apa 

gimana? Ato marah? 

Uring uringan iya sih tapi kalo uda gitu 

aku masa bodo sih haha, paling dia ya 

diem doang kaya gitu ,ngecek HP ck 

yodah , kaya gitu. Kalo dia badmood 

yaudah aku diem aja. Tapi uring 

uringannya ya nggak yang banget gitu 

nggak dia lebih ke diem dulu, kalem 

dulu kalo pas ada sesuatu yang bikin 

jengkel  

 

 

 

 

 

 

P4 

 

 

 

 

 

 

Kontrol diri 

Keliatan ngga sih 

dampaknya kalo cik V 

menyibukkan diri pas 

stress jadi lega apa 

gimana? 

Dia trus sakit hehe ya nggak juga sih 

paling kalo dia kan ya tetep 

berhubungan kan kadang selesai di 

tengah jalan  permasalahannya bukan 

hubungannya  

  

Menurut kakak keliatan 

nggak perubahannya cik 

V tiap tahun dalam 

menghadapi masalah ? 

Oh banyak haha, dia lebih slow sih 

,sebenernya dulu waktu awal kuliah dia 

temperamental cuma ya sampe 

sekarang dia lebih slow ngurusi 

masalah 

  

Menurut kakaknya, cik 

V bisa berubah dari 

temperamen jadi slow 

mungkin apa aja factor 

faktornya? 

Ini sih.. dia jadi kalem karena mungkin 

sering ke gereja itu lo, ngobrol sama 

pembina rohani nya jadi dia adaptasi 

sama karna orang tua dia tinggal 

sendiri juga kaya e, terus ada 

lingkungan baru temen baru di gereja 

yang support kali ya itu kaya itu aja sih 

merubah dirinya  

E2 Mencari dukungan 

sosial emosional 

 

 

 

Faktor koping: 

Dukungan sosial 

Kalo soal kedewasaan Iya keliatan banget tambah tua dia  Faktor koping: usia 



 
 

 
 

saat tambah usia juga 

keliatan perbedaannya? 

tambah bisa kontrol diri sih. 

Yang kakak tau cik V 

ini orangnya gimana? 

Dia tu… cerewet, supel sih trus bisa 

menyesuaiin, adaptasi cepet banget 

  

Dalam hubungan sendiri 

cik V lebih kaya 

gimana? Sabar apa 

gimana? 

Iya dia tipe orang yang ngomong 

duluan, jadi tipe yang ga bisa diem , 

sebenernya pendiem lebih banyakan 

chat ,dia tipe yang bakal ayok duluan  

  

Dalam hubungan itu 

lebih banyak cik V yang 

berjuang apa gimana sih 

kak? 

Iya sih dia lebih kaya yang ngayem 

pacarnya, maksutnya selama dia cerita 

sama aku kan ketika cowonya lagi 

insecure kan dia kaya yaudah aku sabar 

di sini, dia lebih bisa punya pikiran 

positif liat sikonnya itu sih terus yang 

memotivasi gitu, mindset nya lebih 

gampang berubah jadi lebih positif, 

ngga yang tambah marah atau nyalahin 

bukan berarti cowonya ngga 

memotivasi, cowonya juga ketika V 

lagi down kuliah ato apa dia yang 

memotivasi gitu  

E1 Interpretasi positif 

Kalo soal ketemuan 

sendiri suka cerita nggak 

sih kak kaya susah buat 

ketemu cowonya kok 

jarang? 

Karna ldr kalo susah sih engga ya karna 

sekarang jenis kerjaan pacarnya kaya 

pelayanan publik yang mengharuskan 

dia ga bisa libur kapan aja ya bakal 

susah , tapi setidaknya 2-3 bulan sekali 

tu mereka ketemu ,kayanya ga pernah, 

jarang banget sampe 5 bulan ga 

ketemu, setidaknya 2-3 bulan kali 

mereka ketemu 

 Pertemuan tatap 

muka yang minim 

Makasi ya kak buat 

waktunya 

iyaa   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Keterangan : 

Emotion-focused coping (E) 

E1 Interpretasi positif    E11 Identifikasi 

E2 Mencari dukungan sosial emosional E12 Represi 

E3 Penolakan     E13 Sublimasi 

E4 Religiusitas      E14 Reaksi formasi 

E5 Penerimaan     E15 Pengalihan 

E6 Mencari hikmah dari permasalahan E16 Penghindaran  

E7 Melarikan diri dari masalah  E17 Empati 

E8 Menyalahkan diri sendiri   E18 Pengamatan diri 

E9 Menganggap ringan masalah  E19 Altruisme 

E10 Proyeksi     E20 Humor 

 

Problem Focused Coping (P) 

P1 Keaktifan diri (active coping) 

P2 Perencanaan (planning) 

P3 Penekanan pada kegiatan bersaing 

P4 Kontrol diri 

P5 Mencari dukungan sosial instrumental 

P6 Negosiasi 

P7 Kehati-hatian 

P8 Tindakan instrumental 

P9 Agresi 

P10 Antisipasi 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 
Pedoman Observasi dan 

Wawancara 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi ke- ( ) Nama Subjek :   Observer:   

Kesan Umum Subjek Check Komentar 

Kondisi sehat secara fisik   

Berpenampilan    

a. Rapi   

b. Segar    

c. Tidak acak-acakan   

Kondisi lingkungan subjek beraktivitas   

a. Bersih   

b. Rapi   

c. Udara bersih (Oksigen) yang cukup   

d. Ramah   

Perilaku saat Wawancara Check Komentar 

Menjawab pertanyaan dengan lancar    

Melakukan kontak mata dengan peneliti   

Ekspresi wajah ceria   



 
 

 
 

Melihat jam terus menerus   

Mengetuk-ketuk meja/ benda di sekitar   

Menggerak-gerakan anggota tubuh 

tertentu dengan intesitas yang sering 

  

Mengganti posisi/ gestur tubuh dengan 

intensitas sering (lebih dari 3 kali) 

  

Menjawab pertanyaan dengan penjelasan 

panjang bukan hanya sepatah-dua patah 

kata 

  

Fokus pada topik pertanyaan yang 

diajukan  

  

Memberi jawaban yang berhubungan 

dengan pertanyaan 

  

Melakukan pengulangan atau penekanan 

tentang coping stress 

  

Berbicara tidak terbata-bata   

Menjawab secara spontan   

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

7) Identitas Subjek dan pasangan 

a. Nama, usia, pekerjaan (sudah bekerja/ masih menempuh pendidikan 

perguruan tinggi) subjek 

b. Nama, usia, pekerjaan (sudah bekerja/ masih menempuh pendidikan 

perguruan tinggi) pasangan 

8) Hal terkait hubungan pacaran subjek dengan pasangan 

a. Berapa lama subjek sudah menjalani hubungan pacaran? 

b. Bagaimana subjek bertemu dengan pasangan? 

c. Apakah hubungan pacaran yang dijalani sudah sejak awal terpisah 

oleh jarak atau terpaksa berpisah dengan pasangan karena suatu hal/ 

tuntutan? 

d. Dalam menjalani hubungan tersebut, apakah disertai putus-

nyambung? 

e. Seberapa serius subjek menjalani hubungan pacaran? Apakah sudah 

memikirkan dan membahas untuk langkah selanjutnya (seperti 

menikah, dll) atau masih ingin menikmati pacaran yang biasa saja 

(masih mungkin putus dan nyambung) ? 

9) Hubungan pacaran jarak jauh yang dijalani subjek 

a. Dimana tempat tinggal pasangan saat ini?  

b. Apakah tempat tinggal pasangan saat ini cukup menyulitkan subjek 

untuk bisa menjalani hubungan pacaran jarak jauh? (jauh-dekatnya 

jarak, fasilitas di kota/pulau tempat tinggal pasangan) 

c. Alasan apakah yang melatarbelakangi subjek harus menjalani 

hubungan jarak jauh? Tuntutan pekerjaan / pendidikan kah?  



 
 

 
 

d. Bagaimanakah respon subjek ketika mengetahui harus menjalani 

hubungan pacaran jarak jauh? Menerima atau menolak atau merasa 

sangat keberatan dengan kondisi tersebut?  

e. Adakah moment dimana subjek mengalami krisis ketika mengetahui 

harus menjalani hubungan jarak jauh?  

f. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa bangkit dari krisis 

tersebut dan mampu menerima kondisi sulit tersebut? 

g. Pernakah timbul penyesalan karena sudah berkomitmen untuk 

bersedia menjalani hubungan jarak jauh? 

h. Bagaimana persepsi subjek terhadap hubungan pacaran jarak jauh? 

Apakah akan selalu berakhir kegagalan atau bisa saja berhasil? 

Adakah orang/ pengalaman/ cerita orang lain yang berpengaruh pada 

terbentuknya persepsi subjek tesebut? 

10) Kebutuhan yang diharapkan subjek untuk dapat terpenuhi dalam 

hubungan jarak jauh 

a. Apakah subjek merasa kebutuhan akan sentuhan fisik (pelukan,dll) 

masih bisa terpenuhi, khususnya ketika memiliki kesempatan untuk 

bertemu tatap muka dengan pasangan?  Ceritakan ! 

b. Bagaimakah harapan subjek terhadap pasangan dalam hal mengenai 

membangun komunikasi yang baik? Adakah hambatan dalam 

melakukan komunikasi yang efektif? 

c. Biasanya, siapakah yang memiliki inisiatif lebih tinggi untuk 

memulai komunikasi? Jika subjek, bagaimanakah harapan subjek 

mengenai inisiatif memulai komunikasi ini? 



 
 

 
 

d. Apakah selama ini subjek merasa pasangan bisa dipercaya ketika ada 

di kota/pulau yang berbeda? Pernahkah subjek merasa curiga dengan 

pasangan? 

e. Bagaimana sejauh ini subjek menilai komitmen dari pasangan? 

Apakah sempat ada keraguan baik dari subjek sendiri maupun 

pasangan?  

f. Apakah peran pasangan sebagai laki-laki sudah sesuai dengan 

harapan subjek? 

g. Secara keseluruhan, apakah yang subjek harapkan dapat terpenuhi 

dari pasangan terutama dalam menjalani hubungan jarak jauh? 

Sudahkah subjek merasa puas (terpenuhi) akan kebutuhan dan 

harapannya? 

11) Masalah yang sering timbul dalam hubungan pacaran jarak jauh  

a. Adakah masalah yang terjadi dalam menjalani hubungan jarak jauh? 

b. Masalah- masalah apa sajakah yang sering terjadi dalam hubungan 

subjek dengan pasangan? 

c. Permasalahan apa yang paling sering teerjadi dalam hubungan 

pacaran subjek? 

d. Faktor apa sajakah yang biasanya menjadi pemicu munculnya 

masalah tersebut? 

e. Bagaimanakah pengaruh masalah tersebut pada hubungan keduanya? 

12) Pengelolaan hubungan jarak jauh subjek dengan pasangan 

a. Frekuensi komunikasi yang dilakukan subjek dengan pasangan 

dalam sehari? (seberapa sering pasangan memberi kabar kepada 

subjek demikian sebaliknya) 



 
 

 
 

b. Apa yang dilakukan baik subjek maupun pasangan dalam mengelola 

kesibukan sehingga dapat menemukan waktu untuk berkomunikasi/ 

bertemu? 

c. Seberapa sering subjek dan pasangan bertemu secara fisik/ tatap 

muka? 

d. Usaha-usaha apakah yang dilakukan untuk dapat semaksimal 

mungkin meningkatkan waktu pertemuan tatap muka? 

e. Bagaimanakah subjek dan pasangan mengatasi rasa kuatir akan 

keadaan dan kondisi pasangan serta rasa curiga yang timbul antar 

satu sama lain? 

f. Pernahkan terjadi kesalahpahaman antara subjek dengan pasangan 

mengenai isi chat/ SMS ? bagaimana keduanya meminimalisir 

terjadinya kesalahpahaman tersebut? 

g. Bagaimana cara subjek dan pasangan menyelesaikan masalah yang 

terjadi (termasuk kesalahpahaman) dan mencari solusi untuk setiap 

masalah? 

13) Emosi positif dalam menghadapi stres 

8) Bagaimana respon subjek dalam menanggapi permasalahan yang 

terjadi (apakah langsung bersikap reaktif dan destruktif atau dapat 

mengontrol diri dan memikirkan langkah selanjutnya) 

9) Pernakah muncul sikap pesimis dalam melihat permasalahan (seperti 

masalah sangat sulit dan mustahil untuk diselesaikan) 

10) Bagaimanakah sikap subjek dalam menghadapi masalah? (tidak 

menghindari masalah dan berani menghadapi) 



 
 

 
 

11) Apakah ketika menghadapi masalah, subjek masih memiliki 

kepercayaan positif akan adanya solusi sebagai penyelesaian 

masalah? 

12) Bagaimanakah usaha-usaha yang dilakukan subjek secara pribadi 

untuk mencari solusi dari permasalahan? 

13) Dapatkah subjek melihat hikmah dan pelajaran dalam masalah/ 

tekanan yang ada? 

14) Masihkah ada sikap optimis akan kelangsungan dan kelanggengan 

hubungan? 

15) Pernakah subjek memikirkan bahwa mengingkari komitmen atau 

mengakhiri hubungan sebagai solusi penyelesaian masalah/ tekanan 

yang dihadapi?  

14) Koping stres yang digunakan subjek dalam menghadapi masalah ketika 

menjalani hubungan jarak jauh? 

a. Bagaimana menilai tentang permasalahan yang dihadapi? Apakah 

mengancam atau tidak? 

b. Permasalahan apa yang paling membuat subjek merasa tertekan dan 

stres? 

c. Apakah pengaruh (negatif maupun positif) dari stres yang dialami 

subjek? 

d. Sejauh mana stres yang dialami subjek menganggu kehidupan 

subjek? 

e. Pengaruh terbesar dan paling serius dari stres yang pernah dirasakan 

subjek? 



 
 

 
 

f. Apa yang dilakukan agar perasaan menjadi tenang? Apakah 

pertimbangan melakukannya? 

g. Hal apa yang membuat subjek mampu melewati masalah? 

h. Bagaimana respon subjek dalam menghadapi masalah? 

(menerima/menolak/ menganggap ringan masalah dan tidak mau 

memikirkan masalah) 

i. Apakah individu mampu untuk melakukan kontrol diri dengan tidak 

bersikap reaktif pada masalah dan langsung bertindak kurang hati-

hati/ tindakan agresif dan cenderung negatif? 

j. Usaha apakah yang dilakukan subjek untuk dapat menyelesaikan 

masalah? Adakah solusi yang sudah dipikirkan subjek untuk 

mengantisipasi masalah? 

k. Bagaiamana subjek mencari dukungan ketika menghadapi masalah? 

l. Apakah subjek melakukan kegiatan keagamaan saat sedang 

mengalami masalah? 

m. Bagaimana subjek melihat sebuah masalah? Apakah subjek percaya 

bahwa ada makna dan sisi positif  dari sebuah masalah serta 

menemukan hal lain dibalik masalah tersebut? 

n. Apakah subjek cenderung menghindari masalah? Mengapa? 

o. Apakah dalam kondisi tertekan subjek cenderung memilih untuk 

melarikan diri dari masalah (mengurangi kontak sosial dan memilih 

untuk tidur lebih lama, penggunaan narkoba, obat-obatan, dan 

konsumsi alkohol) 

p. Apakah ketika menghadapi masalah, subjek merasa bahwa 

permasalahan yang timbul disebabkan oleh dirinya sendiri? 



 
 

 
 

q. Apakah subjek membuat perencanaan untuk menyelesaikan 

masalah?  

r. Apakah subjek memilih untuk pasrah pada masalah dan tidak 

berusaha aktif memikirkan solusi dari permasalahan? 

s. Ketika sedang dalam masalah, apakah subjek memilih untuk fokus 

memikirkan masalahnya dan mengabaikan untuk mengurus hal lain 

diluar masalah? 

t. Dalam menghadapi masalah, apakah subjek sering melimpahkan 

kekesalan karena tekanan yang dirasakan kepada orang di 

sekitarnya? 

u. Adakah sikap mampu mengintrospeksi diri yang ditunjukkan subjek 

atas masalah yang dialami? 

v. Adakah kecenderungan subjek untuk menyibukkan diri dengan 

kepentingan orang lain sebagai pengalihan tekanan yang dihadapi   

w. Apa saja dampak  dari usaha yang dilakukan subjek untuk mengatasi 

stres?  

x. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi usaha subjek dalam 

mengatasi stres? 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 
Uji Keabsahan Data 

(Pemeriksaan Sejawat) 

 

 

 

 



 
 

 
 

PEMERIKSAAN SEJAWAT 

Penelitian ini melibatkan dosen pembimbing sebagai rekan sejawat 

untuk dapat melakukan pemeriksaan. Dosen pembimbing pada penelitian 

ini secara rutin memberikan bimbingan dari awal persiapan penelitian 

hingga akhir selesainya pelaporan penelitian. Dosen pembimbing 

mengarahkan agar peneliti dapat memberikan contoh pembanding dari 

hubungan jarak jauh yang penuh dengan masalah sehingga menyebabkan 

beberapa wanita dewasa awal bimbang dan goyah akan komitmennya 

dengan beberapa wanita dewasa awal lain yang bertahan menghadapi 

masalah dan tetap setia berpegang pada komitmen dalam keadaan stres 

menjalani hubungan jarak jauh. Dosen pembimbing memberi arahan pada 

peneliti agar peneliti dapat menjelaskan secara lebih spesifik mengenai 

sasaran tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Dosen pembimbing  juga 

memberi masukan mengenai teori-teori beserta referensinya yang up to date 

untuk dapat dijadikan dasar penelitian, kemudian juga memberikan 

pertimbangan mengenai teknik analisis data yang terlalu banyak dan 

mungkin akan menyulitkan peneliti. Dosen pembimbing juga mengarahkan 

mengenai spesifikasi subjek penelitian dan rentang minimum jarak Long 

Distance Relationship yang dijalani subjek dan pasangan, serta 

keberagaman karakteristik subjek agar didapatkan perbandingan hasil yang 

lebih kaya. Dosen pembimbing juga mengarahkan untuk melakukan 

observasi pada perilaku yang terkait dengan coping stress pada masing-

masing subjek. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 
Informed Consent  

Subjek Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 
Informed Consent  

Triangulasi  

(Significant Others) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 7 
Hasil Observasi Subjek 

Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


