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HASIL WAWANCARA SELURUH SUBYEK 

 

 

SUBYEK I 

Pertanyaan Jawaban Coding 

"Hallo, selamat malam." "Ya, selamat malam."  

"Perkenalkan dong." "Ya, nama saya CA, kuliah di 

Universitas Pandanaran 

Semarang." 

 

"Lahirnya dimana, Mas?" "Lahirnya di Semarang, tanggal 

16 September 1993." 

 

"Udah berkeluarga belum, 

Mas?" 

"Sudah pernah sih berkeluarga 

tapi sudah cerai." 

 

"Trus sekarang?" "Sekarang duda."  

"Berarti belum berniat punya 

istri lagi ya, Mas?" 

"Belum masih lama sih."  

"Mas bekerja ga?" "Belum sih, cuman lagi 

memikirkan untuk buka usaha." 

 

"Kira-kira usahanya apa, 

Mas?" 

"Untuk planning ke depan sih 

pengen usaha buka resto, cafe 

gitulah tempat nongkrong." 

ord1 

"Di dekat rumah saja?" "Ya kita cari tempat strategis 

untuk buka usaha deh." 

 

"Ini, Mas, berhubung 

kemarin yang kita tes, masih 

ingat kan yang di lab itu." 

"Oh ya masih masih masih."  

"Nah, ini bagian dari 

rangkaiannya, aku mau 

wawancara Mas." 

"Oh ya boleh boleh."  

"Jadi wawancara kita 

tentang EPPS, pertanyaan 

yang pertama nih, apa sih 

yang bakal Mas lakukan 

untuk mencapai kesuksesan 

ataupun prestasi?" 

"Apa saja yang pasti kerja keras 

ya, dan praktek kita di lapangan 

untuk usaha itu, kalau kita 

bener-bener niat, kita 

semangat, kita bekerja keras, 

kita pasti bisa sukses kok." 

ach1 

"Itu contohnya Mas pernah 

apa sih yang bener-bener 

berusaha banget buat 

mencapai prestasi itu?" 

"Untuk itu sih gua di saat gua 

dulu pernah nikah, gua 

bener-bener kekurangan, nah 

untuk itu kan gua harus 

aut1 

chg1 
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bekerja keras untuk 

membiayai keluarga, nah 

disitu gua mulai kerja, gua 

mulai memikirkan untuk 

masa depan anak, untuk 

keluarga juga, ya semua itu 

dilakuin dengan kerja keras 

dan semangat deh." 

"Berarti Mas sekarang hidup 

sama papah mamah?" 

"Ya, masih."  

"Trus kalo mantan istri sama 

anak?" 

"Ya untuk sekarang sudah lost 

karena pihak sana yang 

menutup akses keluarga saya 

untuk bertemu." 

 

"Kalo misal ketemu tiba-tiba 

gitu belum pernah, Mas?" 

"Belum, belum pernah."  

"Jadi, bener-bener lost 

contact?" 

"Iya, lost contact."  

"Trus Mas itu ga sih 

berusaha cari setiap hari atau 

yasudahlah kalau misalnya 

ketemu ya ketemu?" 

"Ya sekarang yasudahlah karena 

aku pun berpikir untuk masa 

depan yang besok sih, hari-hari 

besok. Kalau meskipun ntar 

ketemu lagi atau tiba-tiba 

ketemu ya itu bisa diomongkan 

lagi baik-baik untuk anaklah, 

semuanya kan untuk anak." 

nur1 

"Lanjut ya, Mas. Misalnya 

nih punya prestasi gitu yah 

atau misalnya Mas dalam 

melakukan suatu pekerjaan 

itu Mas targernya apa? 

Misalnya berhasil aja atau 

yang penting aku sudah 

bekerja kalau hasilnya 

maksimal atau enggak ya 

sudah?" 

"Kalau gitu pegennya sih terus 

ya, terus kerja keras, terus 

berusaha, kalau meskipun eee 

yang di atas memberinya seperti 

itu ya kita jalanin, yang 

penting aku sih bekerja keras 

untuk mencapai kesuksesan 

dan kesuksesan itu kan gak 

tau kapan, nah kita harus 

terus berusaha dan bekerja 

untuk menghidupi masa 

depan lah." 

ach2 

"Dulu Mas bekerja sebagai 

apa?" 

"Dulu saat berkeluarga saya jadi 

sales, di sebuah perusahaan 

parabola, disitu saya bekerja 

disitu kurang lebih satu bulan, 
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dan ada masalah keluarga itu 

udah saya harus keluar." 

"Jadi berhenti?" "Iya berhenti terus ga kerja dan 

down sekali untuk melakukan 

aktivitas, jadi selama proses 

itu saya malas-malasan, saya 

cuman di rumah, ga 

ngelakuin apa-apa, gak tau 

mau ngelakuin apa, ya seperti 

itulah, seperti ga punya arah, 

udah." 

suc1 

"Berarti blank?" "Ya blank, pusing." suc2 

"Trus yang membuat Mas 

punya suatu batasan seperti 

aku ga boleh gini terus nih 

itu kapan?" 

"Itu semenjak orang tua saya 

juga harus membiayai adik-adik 

yang harus mulai ke jenjang 

yang selanjutnya dan keadaan 

ekonomi yang turun dan saya 

mulai berpikir untuk 

membantu orang tua, 

membanggakan orang tua, 

dan yang bikin semangat 

adalah saya anak pertama, 

laki, dan adik-adik saya 

cewek." 

chg2 

"Berapa Mas adiknya?" "Adik saya dua, cewek semua. 

Masih SMK, dan SD. Saya 

sebagai kakak harus 

memberikan contoh yang 

baik juga pada adik-adik, 

darisitu saya mulai berpikir 

untuk mulai bergerak, 

bangkit untuk mulai kuliah 

lagi, untuk mulai membuat 

planning ke depan, ya seperti 

itu." 

dom1 

chg3 

ord2 

"Udah punya calon istri, 

Mas?" 

"Ya insha Allah yang ini saya 

udah dapat lagi, dia juga 

sebagai mentor saya untuk 

niat, untuk penyemangat agar 

ga malas-malasan lagi lah." 

het1 

"Berarti memberi dampak 

positif ya, Mas." 

"Alhamdulillah."  
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"Pertanyaan selanjutnya ya, 

Mas. Misalnya Mas berada 

di suatu tempat yang ada 

adat istiadat dan peraturan-

peraturan, yang bakal Mas 

lakuin itu mengikutinya atau 

membiarkan peraturan-

peraturan tersebut?" 

"Kalau kita di Indonesia ini kan 

banyak sekali adat istiadat dan 

tradisi dan peraturan-peraturan 

yang harus kita lakukan ya. Jadi 

ya kalau saya harus 

mengikuti aturan itu, 

biasanya di suatu tempat 

punya peraturan atau aturan 

sendiri, nah kita harus 

mengikuti itu, kalau kita mau 

terserah gitu artinya kurang 

menghargai adat istiadat kita 

sendiri sih." 

def1 

"Kalau Mas pernah ke 

daerah yang paling penuh 

peraturan dimana? 

"Daerah penuh peraturan itu 

mungkin di tempat kerja. Saya 

pernah bekerja ya itulah 

banyak aturan yang harus 

dilaksanakan, seperti contoh 

dulu saya pernah menjadi 

sales harus mengejar target, 

harus menjemput bola, bener-

bener harus lari kesana lari 

kesini, harus muter-muter 

Semarang cari customer, ya 

seperti itulah yang menurut 

saya banyak aturan." 

def2 

"Kapok ga, Mas?" "Ya untuk sekarang sih kapok, 

maunya sih jadi bos, buka 

usaha." 

aut2 

dom2 

 

"Mas pernah ga meminta 

seseorang untuk ngelakuin 

apa yang Mas mau?" 

"Pernah, saya seperti 

memerintah sesuatu karena 

saya sendiri laki-laki yang 

punya sifat kepemimpinan, 
jadi menyuruh itu ya mungkin 

menyuruh dalam konteks yang 

masih wajar, contoh kalau saya 

jadi bos di resto berarti saya 

punya karyawan, sayapun 

harus menyuruh karyawan 

itu seperti apa, harus berbuat 

apa, tugasnya apa, itu harus 

kita suruh tapi dengan 

dom3 

dom4 
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konteks yang masih wajar." 

"Kemudian yang Mas lakuin 

sebelum melakukan 

pekerjaan itu apa? Misalnya 

Mas butuh persiapan atau 

otodidak alias serba 

langsung gitu?" 

"Kalau saya sendiri sih saya 

otodidak, jadi langsung tanpa 

planning. Jadi kalau memang 

ada peluang ya jalani itu." 

 

"Emang kalau Mas ber-

planning itu gimana?" 

"Kalau planning itu kan 

biasanya banyak kendala ya, 

tau-tau ada apa kalau kita punya 

target misalnya bulan depan 

saya harus kerja gini tapi 

ternyata ada halangan apa, itu 

kan malah jadi prinsip diri kita 

yang jelek gitu loh, mungkin 

misalnya kayak ada peluang ya 

kita coba dulu, kita lakuin dulu, 

kalau memang kita cocok, kita 

bisa lakuin itu dengan baik, 

dengan hati, pasti bakal jalan 

semua kok." 

 

"Memang pernah Mas ada 

planning trus gagal?" 

"Pernah, ada planning gagal. 

Aku pernah planning bikin 

usaha, cuman selalu molor, 

misalnya harus jalan bulan ini 

tapi ada aja halangan dan 

persiapan yang belum siap 

untuk melakukan itu jadi harus 

berlarut-larut, semakin lama 

semakin lama sih." 

 

"Kalau otodidak yang 

berhasil?" 

"Otodidak yang berhasil itu 

dulu saya sebagai olahragawan, 

sebagai atlet sepakbola. Saya 

dari kecil otodidak belajar 

sendiri, ikut pelatihan sepak 

bola sendiri, itu dari SD 

sampai SMP punya 

penghasilan sedikit-sedikit 

untuk nambah uang jajan, 

memang belum kepikiran 

untuk kerja cuman ada 

kesempatan untuk 

ach3 

aut3 
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mendapatkan uang seperti itu 

kan jarang banget peluang 

yang apalagi peluang yang hal 

pekerjaan yang kita senangi, 

menjadi hobi kita itu lebih 

enak menjalaninya." 

"Kok berhenti jadi atlet?" "Ya karena berbagai faktor, ada 

faktor orang tua yang kurang 

setuju, alasannya "atlet tu 

kalau tua jadi apa sih?", itu 

yang membuat mindset kita, 

pikiran kita jadi down, jadi 

kita terpengaruh oleh orang 

tua, apalagi kan anak-anak 

seusia masih kecil gitu kan 

masih gampang 

terpengaruh." 

def3 

"Jadi gejolak hati gitu ya, 

Mas? Sedih ga?" 

"Iya gejolak hati, ya sedih sih 

soalnya ga bisa jadi pemain 

bola nasional gitu, rasanya 

pengen banget nangis, impian 

dari kecil soalnya hobi banget 

main bola, dari kecil udah ikut 

gini gini gini itu udah panjang, 

udah mau ke tingkat nasional 

malah ada kata orang tua seperti 

itu jadi kita berpikirnya males-

malesan, ngomongnya fokus 

sekolah dulu eh malah untuk 

sepak bolanya itu keteteran jadi 

ga jalan dengan baik." 

 

"Berarti menurutnya Mas 

orang tuanya Mas gimana 

sih? Cara memperlakukan 

Mas sebagai anak secara 

general aja." 

"Pengennya papah saya menjadi 

orang sukses, ya pengennya 

bekerja menjadi karyawan, 

kantoran seperti itu. Kalau 

mamah itu terserah saya, dia 

hanya mendukung, kamu 

seneng, kamu jalan, bekerja 

yang giat, udah gitu aja sih. 

Cuma kendala di ayah karena 

ayah pengennya gini pengennya 

gitu, harus gini harus gitu, ya 
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mungkin jadi kendala sih." 

"Berarti Mas kalau secara 

sifat orang tua lebih condong 

ke mamah ya?" 

"Ya, lebih condong ke ibu, 

karena lebih membebaskan saya 

untuk jadi apa aja yang mau 

bergerak dibidang apa, yang 

penting menyesuaikan dengan 

kemampuan diri saya. Mamah 

saya seperti itu." 

 

"Kalau adik-adiknya Mas?" "Adik-adik sama, dia 

mendukung yang penting 

kakaknya itu bergerak, 

kakaknya ada usaha, dia juga 

mendukung kok." 

 

"Misalnya saya nih lebih 

deket sama mamah, kalau 

Mas?" 

"Ya sama saya juga dekat 

dengan Ibu karena saya tinggal 

bersama ibu, dan papah kerja di 

luar kota jadi lebih sering cerita 

ke ibu, lebih sering curhat ke 

ibu, jadi lebih dekat ke ibu." 

 

"Kalau Mas memandang 

papahnya Mas punya sifat 

yang bagaimana?" 

"Kalau papah saya itu seorang 

ayah yg belum bisa saya tiru itu 

kerja kerasnya, dia orangnya 

tahan banting, dia mau dikata-

katain orang juga cuek, nah itu 

yang belum bisa saya tiru jadi 

saya masih belajar. Aslinya tu 

papah saya jadi inspirasi saya 

dalam bekerja tapi untuk 

aturannya saya lebih ke 

mamah." 

 

"Papah kerja dimana?" "Papah di Jakarta, di hotel."  

"Pulangnya?" "Jarang sekali, kadang dua 

bulan sekali, kadang kalau bisa 

pulang ya sebulan sekali, 

tergantung bosnya ngijinin." 

 

"Nah kalau papah pulang 

gitu, apa yang Mas lakuin 

bersama keluarga?" 

"Kalau papah pulang tu salah 

satu rutin kita lakuin itu adalah 

makan bersama, kumpul 

bersama, ngobrol bersama, dan 

yang ga kalah penting adalah 

berdoa bersama." 

 

"Mas bakal ngelakuin "Kalau menurut saya sih,  
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sesuatu apa biar hidup Mas 

lebih teratur? Bentar-bentar, 

sebelum dijawab coba Mas 

bayangin deh hidup teratur 

bagi Mas itu seperti apa?" 

pandangan saya teratur itu 

berarti dia harus sesuai list 

jadwal yang ditentukan, jadi 

kita harus bikin planning, jadi 

menurut saya hidup teratur itu 

yang ada planning. Jadi 

misalnya hari ini harus apa apa 

apa, besok harus apa kita harus 

punya planning untuk ngelakuin 

itu." 

"Trus yang Mas bilang 

otodidak tadi itu gimana?" 

"Otodidak itu berarti artinya 

saya harus belajar sendiri, jadi 

belajar sendiri itu artinya kita 

ngelakuin sesuatu tu kita yang 

cari ilmu sendiri, kita yang 

melakukan itu sendiri, jadi kita 

ngejar ilmu sendiri, jadi kalau 

semisal bagian ini kita manggil 

orang, kalau bisa kita yang 

menjalani itu sendiri, kita harus 

tau itu sendiri jadi otodidak tu 

kita harus belajar tapi dibidang 

semua lah tapi belajar sendiri, 

mencari ilmu, butuh orang lain 

ya butuh tapi orang lain yang 

lebih itu lebih ilmu ya kita 

ambil untuk kita praktekkan." 

 

"Nah Mas kan pernah 

terpuruk nih, trus 

alhamdulillah sekarang Mas 

sudah berusaha bangkit lagi 

gitu kan, itu artinya punya 

planning masa depan, 

planning pertama kali apa?" 

"Mungkin untuk saat ini 

planning saya lulus kuliah 

dulu itu planning pertama, 

setelah itu mungkin saya 

pengennya saya bekerja dulu, 

ikut orang dulu sambil buka 

usaha pelan-pelan. Kata papah 

saya tu "kamu itu hidup nyonto 

aja, kamu misalnya makan mau 

bikin resto kamu nyonto aja 

makanan yang enak itu seperti 

apa, kamu coba kesana contoh 

aja makanannya, nanti terapin 

gitu." 

end1 

ord3 

"Mas lagi di suatu tempat "Kalau diri saya sih mungkin  
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tapi Mas ga kenal sama 

orang-orang, yang bakal 

Mas lakuin apa?" 

diem dulu ya lihat sekitarnya, 

mengenal lingkungannya 

seperti apa dulu, kalau memang 

itu lingkungan yang tertutup 

atau lingkungan yang cuek ya 

mungkin saya akan cuek juga. 

Kalau memang itu 

lingkungannya open, yg terbuka 

gitu mungkin bisa untuk 

berkenalan lebih enak dan lebih 

gampang." 

"Lingkungan paling cuek 

dimana Mas?" 

"Wah lingkungan paling cuek 

itu dimana ya, mungkin di 

tempat yang kita belum pernah 

kesana sih, contohnya saat saya 

berada di Jakarta, di tempat 

orang tua papah saya kerja, 

disitu lingkungannya bener-

bener cuek, bener-bener fokus 

degan kerjaan masing-masing, 

saya pun ga bisa untuk friend 

sama mereka, mereka fokus dan 

saya pun udah diem." 

 

"Jadi yang Mas lakuin diem 

ya? Ga yang berusaha 

kenalan duluan?" 

"Iya diem aja, karena tau 

lingkungan aja, mungkin ada 

kerjaan yang lebih dia fokusin 

ya mending jangan ganggu lah." 

 

"Kalau lingkungan yang 

friend?" 

"Kalau lingkungan yang friend 

pasti ya yang pertama keluarga 

lah, itu bener-bener firendly 

sekali, karena kita mau 

ngungkapin apa, mau ngomong 

apa merekapun menerima." 

 

"Kalau temen?" "Kalau temen tu juga ada, saya 

pun punya kumpulan temen 

yang bener-bener ya di saat 

saya suka, saat saya duka, saat 

saya seneng saat sedih dia 

selalu ada, banyak sih. 

Lingkungan teman itu termasuk 

lingkungan yang sangat 

friendly, bisa menerima saya 
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apa adanya sih." 

"Apa sih yang Mas sering 

ceritain ke temen-temen Mas 

itu?" 

"Ceritain mungkin ya banyak 

sih, kadang masalah cewek, 

kadang masalah planning ke 

depan juga, kerja juga, untuk 

masalah kerja enaknya ngapain 

ya yang penting omongan kita 

bermanfaat lah untuk kita dan 

teman-teman." 

 

"Menurutnya Mas, salah satu 

teman yang paling positif ya 

yang mungkin jadi 

inspirasinya Mas?" 

"Yang paling positif itu menurut 

saya Mas Adit, ya itu teman 

paling positif saya dalam suka 

duka. Dalam suka duka pun 

saya bisa bantu dia, dia pun bisa 

bantu saya. Saat saya ada 

masalah dia pun yang bantu, 

saat dia ada masalah dia juga 

bantu. Bener-bener terbukalah 

sama dia." 

 

"Emang Mas Adit itu 

mngajarkan apa ke Mas 

yang bikin Mas istilah ngena 

banget?" 

"Ngajarin apa ya, dia tu 

ngajarin tentang kehidupan dia. 

Yang dulu seperti ini dia suka 

nakal dan sekarang dia ada 

masalah "kecelakaan" yang 

tanda tanya itu, nah dia 

membuat saya bisa berpikir 

juga membantu dia dan orang 

tuaya juga yang sering memberi 

masukan saya saat saya main ke 

rumahnya, keadaan orang 

tuanya juga ya seperti itulah. 

Bener-bener saya dekat dengan 

keluarga dia." 

 

"Dari cerita-cerita Mas kan 

Mas deket banget sama 

keluarga dan teman-teman, 

nah peran orang-orang 

tersebut dalam hal-hal yang 

bakal Mas lakuin tu apa? 

Misalnya peran orang-orang 

tersebut penting sekali atau 

masa bodoh aja karena Mas 

"Kalau seperti keluarga itu 

sebagai motivasi ya kan, 

motivasi saya untuk kerja keras, 

sebagai pendorong, sebagai 

back up di belakang saya, yang 

bener-bener mendorong saya 

meski pas saya jatuh mungkin, 

pas saya keadaan turun, ya yang 

bener-bener memotivasi saya. 
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bisa ngelakuin semua hal 

sendiri." 

Kalau teman-teman saya tu 

sebagai inspirasi saya, teman-

teman saya bisa bebas, bebas 

arti kata mau melakukan 

sesuatu enak, sebagai inspirasi 

bangetlah jadi saya mau curhat 

tentang saya harus bekerja ini 

ini ini memberi masukannya 

secara positif banget lah." 

"Mas pernah ga ngelakuin 

hal-hal sekehendak hati 

Mas? Misalnya mau 

ngelakuin sesuatu tapi ga 

peduli sekitar." 

"Ga pernah sih, masalahnya 

orang hidup itu pasti butuh 

orang lain ya. Dari situ kita 

harus friend sama orang 

meskipun tidak kenalpun harus 

friendly jadi ya bisa diajak 

bicara soal masa depan, untuk 

ke depannya seperti apa, jadi 

engga cuek lah. Jadi saya kira 

semua orang butuh teman 

lah." 

aff1 

Kalau Mas berimajinasi, apa 

sih yang bakal Mas lakuin 

sekehendak hati gitu?" 

"Imajinasi kalau sekehendak 

hati sih pengennya free, jadi 

pengen tiduuur seharian, orang 

mau ngomel ga aku dengerin, 

pengennya sih kalau hal kayak 

gitu sih tapi jarang aku lakuin 

sih cuma imajinasi aja. Ya 

pengennya bebas gua mau 

kemana ga ada yang ngatur, gua 

mau ngapain ga ada yang 

ngatur, mau jungkir balik mau 

apa terserah gua. Tapi ya itu 

jangan dilakuin lah, ya 

mending kita berusaha untuk 

menatap masa depan." 

ord4 

"Berhubungan dengan 

imajinasi tadi ya, sebandel-

bandelnya Mas kapan?" 

"Sebandel-bandelnya saya itu 

saat mungkin saat kejadian 

kecelakaan tanda kutip itu, saya 

menghamili orang, itu 

mungkin hal yang misal suka 

sama suka pun tidak 

melakukan hal yang sebelum 

aba1 
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khalayaknya. Itu hal yang 

paling bandel sih." 

"Orang tua syok ga?" "Orang tua syoknya pasti syok 

karena keadaan saya pun belum 

bekerja, saya belum siap 

berumah tangga tapi harus 

melakukan hal itu, pasti syok 

lah." 

 

"Ya ya Mas, saya bisa 

ngebayangin hehe. Lanjut 

pertanyaan baru ya, 

misalnya Mas ada disituasi 

baru seperti Mas bilang 

kalau Mas mahasiswa baru 

itu yang akan Mas lakukan 

apa?" 

"Kalau saya sih orangnya lebih 

menunggu orang yang 

berkenalan, saya pun orangnya 

ga percaya diri banget sih, ga 

yang sok kenal sok dekat, 

cuman kalau memang waktunya 

untuk perkenalan kan pasti ada 

sesi-sesi ada waktu perkenalan, 

misalnya kayak kita di 

lingkungan baru kan pasti kita 

untuk memperkenalkan diri tu 

pasti ada, jadi saat itulah kita 

kenal dengan yang lain." 

 

"Berarti Mas jadi yang pasif 

dulu ya?" 

"Ya, yang pasif dulu pasti. 

Ngelihat lingkungan dulu." 

 

"Tadi Mas juga udah cerita 

ya kalau lagi sama teman-

teman bisa ngelakuin segala 

hal, yang paling Mas suka 

ngelakuin sama teman-

teman apa?" 

"Dalam bidang apa nih, Mbak?"  

"Bidang apapun yang Mas 

suka lakuin sama teman-

teman." 

"Kalau sama teman-teman 

mungkin saat nongkrong, saat 

nongkrong itu mungkin hal 

paling nyenengin. Kita bisa 

berbagi obrolan, berbagi cerita, 

untuk ngobrolin apa-apa itu 

enak." 

 

"Kalau barusan kan 

ngomongin yang seneng nih, 

nah teman-temannya Mas 

nerima ga sih cerita-

ceritanya Mas yang sedih-

sedih?" 

"Menurut saya sih menerima 

cuman pasti ada pendapat-

pendapat yang merekapun tidak 

suka, yang bener-bener tidak 

mau ikut campur. Jadi, tapi 

untuk teman-teman yang saya 
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kenal ini yang teman-teman 

nongkrong saya sih menurut 

saya menerima." 

"Teman-temannya kasih 

saran yang bagus ga?" 

"Wah itu pasti kasih saran 

bagus, mereka juga sebagai 

inspirasi saya untuk bangkit 

dari down, sebagai motivasi 

juga, sebagai mentor juga sih." 

 

"Tadi Mas ngomongin down 

ya, itu emang pas down 

gimana Mas?" 

"Down itu ya di saat terpuruk 

sekali, saat saya harus 

menerima kenyataan 

berpisah dengan mantan istri 

saya, yang tidak bisa ketemu 

anak saya. Itu yang membikin 

saya jadi manusia tidak 

punya arah." 

suc3 

"Mikir bunuh diri ga Mas?" "Iya, berpikir bunuh diri sih 

dulu." 
suc4 

"Oh ya? Kalau ngelakuin?" "Ngelakuin? Ya pernah minum 

obat 40 butir." 

 

"Obat apa aja Mas?" "Ya itu ga tau, apa aja yang ada 

obat di kulkas, di tas, atau 

dimana itu. Yang saya inget sih 

itu obat asma 15 butir saya 

minum." 

 

"Pakai air?" "Ya pakai air putih?"  

"Ga pakai soda aja? Haha." "Ya kalau pakai soda sudah 

mati saya haha." 

 

"Saya juga pernah denger, 2 

minggu Mas ga minum air 

putih ya?" 

"Dulu pernah minum obat 

nyamuk." 

 

"Itu rasanya gimana Mas? "Rasanya, pemikiran saya sih 

rasanya seperti itu kita bakal 

lega, kita bakal enak, bakal 

lebih dari masalah eh ternyata 

malah menambah masalah yang 

lebih berat menurut saya. 

Setelah saya sadar itu 

menambah masalah, 

menambah kerugian orang 

lain, membebani orang lain, 

yah pokoknya malah menjadi 

aba2 
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negatif banget lah." 

"Tapi kalau yang mengiris 

pembuluh nadi atau gantung 

diri gitu?" 

"Kalau itu enggak, untuk 

menyekek diri sendiri trus 

mengiris tangan itu engga, 

apalagi nabrakin diri tu engga, 

aku engga." 

 

"Nah itu kan malah jadi 

permasalahan baru ya, cara 

penyelesaian masalahnya 

Mas itu gimana?" 

"Eee caranya itu saya eee 

dikasih masukan dari orang tua 

saya, jadi saya harus merubah 

diri, saya harus berpikir lebih 

positif lagi, jadi saya berubah 

itu demi orang tua. Orang tua 

emang bener-bener sebagai 

pedoman saya lah untuk lebih 

hidup lagi." 

chg4 

"Itu terjadi kapan waktu Mas 

minum obat itu?" 

"Minum obat itu terjadi saat 

saya putus sama mantan istri 

saya." 

 

"Oh berarti waktu itu masih 

pacaran ya?" 

"Iya, waktu itu masih pacaran."  

"Motivasi ngelakuin itu 

untuk?" 

"Karena dulu mungkin saya 

masih labil ya, masih belum 

bisa mikir untuk ke depan, 

masih seperti anak-anak, 

pikiran saya masih seperti 

anak-anak. Mungkin itu 

untuk sebagai simpati eh 

ternyata dia malah lebih il-feel 

sama saya, lebih benci sama 

saya. Jadi salah lah saya 

melakukan itu." 

suc4 

aba3 

"Trus kalau yang baygon 

itu?" 

"Yang baygon itu saya lakuin 

itu saat saya mau cerai. Itu saya 

melakukan itu sampai saya 

pingsan, saya melakukan saya 

ga makan. Seperti itu ya kerena 

saya benar-benar frustasi, saya 

masih ngurusin kerjaan, saya 

harus ngurusin gini gitu, 

ngurusin beli susu anak, saya 

harus cari uang, saya harus cari 

pinjaman ke orang tua untuk 

suc6 
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beli susu anak. Lah saya 

dibebani seperti itu, saya 

mungkin frustasi, depresi, ya 

hal itu yang mungkin membut 

saya melakukan itu lagi." 

"Sekarang ga kepikiran lagi 

kan Mas?" 

"Sekarang tidak. Sekarang 

sudah bener-bener dikasih 

motivasi, dikasih pedoman 

hidup sama orang tua saya 

yang bener-bener inilah 

hidup, itu baru saya mikir ga 

akan ngelakuin itu lagi lah. 

Itu merugikan banget. Untuk 

teman-teman saya tolong 

jangan lakuin ini. Bener-bener 

rugi deh kalau ngelakuin ini, 

cukup saya saja yang 

melakukan, saya sudah berbagi 

cerita, saya sudah mengalami. 

Ya teman-teman saya mohon 

don't try this." 

chg5 

"Trus kalau orang tua nya 

Mas waktu itu marah, nangis 

atau gimana?" 

"Ya pastinya nangis, pastinya 

nangis." 

 

"Mas masuk rumah sakit ga? 

Berbusa ga?" 

"Ga, ga masuk rumah sakit, 

cuman pingsan aja. Hampir 

berbusa, sudah mengeluarkan 

ludah terus, ludahnya sudah 

keluar terus." 

 

"Itu sadar ga?" "Keadaan setengah sadar, 

bener-bener bisanya cuman 

diem, tidur tapi masih bisa 

mendengarkan orang berbicara. 

Dari orang tua saya mungkin 

berpikirnya ga mungkin lah 

saya lagi keadaan seperti itu 

orang tua saya marah-marah. 

Keadaan nangis dia memberi 

masukan-masukan rohani, 

mungkin dari orang tua sisi 

rohani dulu, rohani dia 

masukkan. Nah di situ saya 
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masih mendengar, sayapun 

menangis, trus setelah saya 

sadar saya bukan dimarahi tapi 

lebih tepatnya dinasehati, 

bener-bener dinasehati untuk 

lebih bersemangat hidup." 

"Maaf ya Mas malah 

membuka luka lama." 

"Gakpapa. Berbagi 

pengalaman." 

 

"Pesannya Mas mudah-

mudahan tersampaikan." 

"Ya, moga-moga tidak ada lagi 

yang melakukan seperti saya 

dan teman saya namanya 

Poleng." 

 

"Loh Poleng juga?" "Ya, dia teman saya juga sih 

tapi ya juga banyak 

memberikan efek negatif juga, 

positifnya juga. Ya cukup saya 

dan dia saja yang melakukan 

itu." 

 

"Amin. Nah ini mumpung 

teman-teman masih dekat 

semua ya, kalau msialnya 

nih Mas membayangkan 

teman-teman sudah pada 

jauh, sudah berpisah 

kemana-mana, caranya Mas 

untuk tetap menjalin 

komunikasi sama teman-

temannya Mas gimana?" 

"Ya mungkin untuk menjaga 

komunikasi kita saling 

berhubungan lewat sosmed, 

bisa juga lewat sms bisa. Ya 

mungkin komunikasi 

memang harus dilakukan 

untuk menjaga hubungan, 

meskipun jauh kita tetap 

komunikasi tu masih 

menjalin persaudaraan kita 

semua." 

aff2 

"Ada ga sahabatnya Mas 

yang jauh banget tapi masih 

tetep keep in touch gitu?" 

"Kalau untuk sekarang sih 

endak ada, belum ada. Mungkin 

dia masih berhubungan kuliah 

sih, jadi dia kuliah di Semarang 

dan saya juga di Semarang jadi 

masih tetep bisa ketemu. 

Mungkin kalau besok-besok 

sudah berkeluarga semua 

mungkin lebih sulit untuk 

bertemu, nah itu komunikasi 

dengan sosmed atau sms 

sudah cukup, menjalin 

hubungan dengan say hello 

aff3 
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saja sudah cukup." 

"Lanjut ya Mas. Apa sih 

yang Mas rasain kalau tau 

ada teman-temannya Mas 

lagi kesusahan atau lagi 

ngadepin masalah?" 

"Yang saya rasain mungkin 

saya pengen membantu, kalau 

lagi kesusahan dan dia mau 

bercerita dengan saya mungkin 

saya benar-benar membantu, 

kalau memang saya diperlukan 

dan bisa membantu, saya ada 

ijin untuk membantu dari dia." 

 

"Ga pernah masa bodoh ya 

Mas?" 

"Oh ga pernah. Kalau sama 

teman saya ga pernah, selama 

dia butuh bantuan dan selama 

saya bisa saya akan membantu." 

 

"Emm masalah terberat apa 

yang pernah Mas bantu?" 

"Masalah terberat kebanyakan 

soal cewek sih, kalau dari 

temen-temen saat SMA dulu 

kan masalah cewek. Kalau 

terberat belum ada sih cuman 

dimasalah-masalah remaja lah, 

masalah-masalah puber untuk 

menjadi dewasa." 

 

"Kebalikannya nih untuk diri 

Mas sendiri, apa sih yang 

Mas mau atau inginkan dari 

teman-teman kalau Mas lagi 

kesulitan atau menghadapi 

masalah gitu?" 

"Kalau saya modelnya sama 

kayak saya ke teman-teman. 

Kalau saya butuh dan teman 

saya bisa, ya saya open kok 

saya menerima jadi saya ga 

terlalu tergantung dengan 

teman-teman juga. Saya ke 

teman-teman hanya mencari 

solusi, aku mencari untuk eee 

bercerita, mencari 

penyelesaian masalahnya itu." 

aff4 

"Apa Mas yang Mas cerita 

ke teman-teman atau 

masalah terberat apa? Trus 

temannya Mas itu 

membantunya gimana?" 

"Masalah terberat yang saya 

sharing sih mungkin saat saya 

bercerai itu ya. Saat saya 

bercerai, teman-teman 

pengennya saya harus gimana 

caranya saya jangan cerai, tapi 

memang keadaan yang ga 

memungkinkan saya untuk 

tidak bercerai dan saya sendiri 

sudah dalam keadaan depresi 
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dulu, sudah ga bisa mikir apa-

apa, ya teman yang menghibur, 

yang bener-bener 

menghilangkan masalah lah, 

maksudnya menemani saya saat 

down seperti itulah." 

"Caranya menghibur?" "Cara menghibur mungkin yang 

paling simple mungkin saya 

diajak main, saya diajak 

nongkrong, saya diajak ngobrol, 

ya itu cukup." 

 

"Trus kalau Mas lagi marah, 

yang Mas lakuin apa?" 

"Marah sama siapa dulu nih?"  

"Oh, beda?" "Beda. Penyikapannya kan 

beda-beda." 

 

"Kalau sama ortu?" "Nah kalau sama ortu mungkin 

saya lebih ke saya 

mengungkapkan masalah saya. 

Saya ngomong bener-bener 

marah ke ortu langsung saya 

ungkapin tapi tidak dengan 

membentak. Ada etikanya. Nah 

kalau sama adik, mungkin 

saya lebih ke kepemimpinan 

saya, saya laki-laki, saya anak 

pertama, dan saya punya 

kuasa memarahi kalau adik 

saya salah. Kalau sama teman-

teman sih mungkin saya jarang 

marah sih kalau sama teman-

teman, teman-teman baik kok, 

ga pernah marah juga sama 

saya." 

dom5 

"Alhamdulilah. Bener 

serius?" 

"Iya, serius."  

"Kalau sama pacar?" "Kalau sama pacar mungkin 

saya marahnya lebih ke diem, 

karena mungkin kalau sama 

orang lainpun dia aja jarang 

dimarahin orang tuanya masa 

saya orang lain berani marah-

marahin? Kan seperti itu 

int1 
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prinsipnya. Jadi saya tidak 

berhak untuk marah, mungkin 

diem, kalau udah suasana baik 

mungkin baru ngomong dengan 

baik-baik, selesaiin dengan 

baik-baik." 

"Lanjut berikutnya ya. 

Misalnya Mas nih lagi ada di 

suatu organisasi atau 

kepanitiaan gitu ya misalnya 

di kampus atau ada acara di 

perumahan, posisi yang Mas 

mau apa? 

"saya lebih suka jadi anggota 

sih. Jadi kalau organisasi itu 

membutuhkan saya, saya 

membantu tapi kalau tidak 

membutuhkan ya saya gakpapa 

ga masalah. Cuman kalau 

memang membutuhkan sekali 

ya saya akan bantu itu. Saya 

orangnya lebih suka membantu 

daripada harus terjun langsung 

ke panitia itu saya terlalu berat 

mungkin." 

 

"Kalau misalnya Mas jadi 

ketua panitia, sikapnya Mas 

gimana sama anggota?" 

"Ya kalau memang dipaksa atau 

memang ketentuan dari pihak 

yang berwenang memilih saya 

jadi ketua ya saya harus tegas, 

saya harus memiliki sifat 

kepemimpinan, harus 

memimpin anggota-anggota 

saya agar acara atau misalnya 

organisasi kita lancar." 

 

"Nah pertanyaan yang ini 

bisa jadi berhubungan 

dengan pertanyaan 

sebelumnya ya, gimana 

caranya Mas membujuk 

orang lain agar orang 

tersebut mau melakukan apa 

yang Mas inginkan?" 

"Kalau saya itu lebih ke kita 

diskusi, kita kumpulkan orang 

anggota-anggota kita dan saya 

mengungkapkan apa yang saya 

ingin, kalau pastikan pendapat 

orang berbeda-beda, 

penerimaan orang beda-beda, 

feedback-nya ke saya sendiri 

juga beda, jadi kita mencari 

jalan tengahnya. Kalau saya 

perintah gini otomatis saya 

pemimpin dan harus 

dilaksanakan tapi kan 

pelaksanaannya itu kan kita 

punya cara sendiri-sendiri, nah 
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caranya itu kita terapin cari 

jalan tengahnya bagusnya 

seperti apa." 

Musyawarah mufakat ya?" "Ya pasti itu musyawarah, 

bukan yang otoriter gitu engga." 

 

"Pernah ga?" "Engga, saya kan tidak suka 

langsung berkecimpung di 

organisasi gitu." 

 

"Beda ya kalo sama adek 

ya." 

"Ya kalau itu beda karena saya 

cowok sendiri, anak tertua, ya 

itu harus bisa kayak contoh 

adek-adek." 

 

"Lanjut pertanyaan berikut 

ya. Emm yang Mas rasain 

waktu ngelakuin kesalahan?" 

"Yang dirasain waktu ngelakuin 

kesalahan ya mungkin lebih ke 

nyesel. Nyesel itu pasti ada eee 

kalo cuek sih engga. Ngelakuin 

kesalahan itu pasti nyesel dan 

kalaupun memang 

kesalahannya dari saya ya 

saya akan minta maaf untuk 

semuanya sih. Kalau dalam 

organisasi kalau saya ketua saya 

salahpun saya berhak untuk 

dimarahi oleh anggota-anggota 

saya." 

aba4 

"Kalau untuk kehidupan 

sehari-hari?" 

"Kehidupan sehari-hari hampir 

sama ya, pasti nyesel pasti. 

Tiap kita ngelakuin 

kesalahan, kita bertingkah 

laku salah, pasti ada 

nyeselnya tapi kita harus 

bertanggung jawab atas 

kesalahan kita." 

aba5 

"Kesalahan paling buruk?" "Yaaaah cerai itu. Balik lagi ke 

masalah yang lalu itu. Saat 

saya bercerai itu bener-bener 

hal yang paling buruk yang 

pernah saya lakuin. Saya 

nikah saja belum ada 

setahun, sudah melakukan 

hal seburuk itu, yang harus 

membikin orang banyak 

aba6 
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kecewa lah itu yang membuat 

saya menyesal banget." 

"Menanggulangi penyesalan 

itu gimana Mas?" 

"Menanggulangi penyesalan itu 

saya lebih ke main bersama 

teman-teman sih, kita 

melupakan penyesalan itu sih. 

Kita memang meratapi 

penyesalan itu tapi jangan 

berlarut-larut lah, 

maksudnya jangan terlalu 

lama. Satu hari dua hari aja 

cukup. Trus kita udah harus 

mulai lembaran baru." 

chg6 

"Jadi kalau melakukan salah 

intinya minta maaf ya?" 

"Ya harus itu, ga ada kata 

gengsi karena gengsi itu udah 

harus dihilangkan." 

 

"Nah kebalikannya nih, 

kalau orang lain yang 

melakukan kesalahan, yang 

Mas rasain apa?" 

"Kesalahannya itu di hal apa 

dulu? Kalau misalnya dia 

salahnya di langsung mukul ya 

mungkin saya marah, mungkin 

Mbaknya aja kalau ada orang 

ga kenal trus mukul pasti 

marah. Kalo misalnya 

memang kesalahan kalau 

menyinggung saya sih 

orangnya ga tersinggungan, 

saya sih pasti maafkan. 
Masalahnya gitu sih masalah 

sepele ya, bukan masalah yang 

harus main fisik atau apa." 

aba7 

"Kalau masalah sepele 

masih memaafkan ya?" 

"Masih masih saya maafkan 

karena dengan maaf itu orang 

bisa lebih dekat dengan saya, 

friendly, lebih menghargai 

saya dan saya menghargai 

dia." 

aba8 

"Kesalahan terbesar orang-

orang ke Mas itu apa yang 

paling inget sampai 

sekarang?" 

"Eee apa ya? Eee kalau teman 

tu dulu saya pernah punya 

teman namanya Tino. Nah dia 

tu anu orangnya eee gimana ya? 

Di saat dia ada butuhnya, di 

saat dia butuh saya, saya selalu 
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ada sedangkan di saat saya 

butuh dia jarang ada, bukan ga 

ada tapi jarang ada. Dihubungin 

bener-bener susah dan timbal 

baliknya ga sesuai gitu. 

Pengennya saya tu orangnya 

pengen diperhatiin juga. Setiap 

orang pasti punya sisi ingin 

diperhatiin. Nah di saat saya 

susah kadang saya ngehubungin 

dia, dia ga ada. Saat keluarga 

sayapun keadaan turun, bener-

bener terpuruk, saya butuh dia 

tapi di ga ada. Sedangkan saat 

keluarga dia butuh bantuan atau 

apa, saya selalu berusaha untuk 

ada." 

"Contohnya?" "Maksudnya waktu butuh saya 

tu waktu berangkat sekolah 

dulu SMA. Saya harus jemput 

dia, dia sudah bener-bener 

kenal orang tua saya, saya kenal 

orang tuanya dia, kadang motor 

saya suruh bawa dia. Nah pas 

saat saya tidak ada motor, saya 

minta bantuan jemput, dia ga 

ada timbal baliknya. Dia malah 

berkumpul dengan yang lain 

yang bener-bener untuk dia tu 

ada." 

 

"Intinya pengen enaknya 

doang ya? Di saat orang lain 

butuh, ga ada ya?" 

"Ya seperti itu lah. Tapi saya itu 

hanya untuk saya pendam 

sendiri, ternyata sifat orang tu 

seperti itu tapi dia tetep temen 

saya, sahabat saya." 

 

"Terakhir komunikasi kapan 

Mas?" 

"Terakhir komunikasi udah 

lama sih, semenjak dia sudah 

punya pacar baru, sudah mulai 

mungkin dia sudah bekerja 

dengan pacarnya, mungkin 

sudah lost sudah setahun lebih 

lah." 
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"Kalau aku bisa nangkep dia 

ga ada buat Mas karena dia 

merasa sibuk gitu ya?" 

"Ya mungkin gitu tapi saya 

tetap positive thinking lah." 

 

"Lanjt pertanyaan berikutnya 

ya. Kalau temannya Mas 

lagi kesulitan, yang bakal 

Mas lakuin apa?" 

"Ya, kesulitan? Kesulitan apa 

dulu nih? Kalau kesulitan dalam 

hal materi mungkin saya belum 

bisa membantu karena saya 

belum punya penghasilan juga, 

uang pun saya masih 

bergantung orang tua, saya baru 

memulai usaha. Nah kalau 

untuk masalah dia minta 

solusi atau meminta pendapat 

atau minta motivasi mungkin 

saya lebih bisa membantu. 

Membantu ya contoh simple 

kalau dia ada kayak masalah 

sama ceweknya atau pacarnya, 

saya bisa kasih masukan." 

nur2 

"Mas kan udah banyak 

melalui seperti down, Mas 

bangkit lagi, kan akhirnya 

Mas mau memulai hidup dan 

lembaran baru dan 

pembaharuan. Nah 

perubahan apa yang Mas 

mau lakuin buat kehidupan 

sehari-hari?" 

"Kalo itu mungkin saya untuk 

sekarang sih karena saya sudah 

berumur juga, saya sudah 

dewasa juga mungkin saya 

lebih bersemangat untuk 

menyiapkan untuk masa 

depan sih. Saya harus kerja, 

saya harus menyiapkan untuk 

berkeluarga, pasti pengennya 

hidup berkeluarga, apalagi 

saya cowok harus mencari 

nafkah untuk anak istri. Eee 

mungkin hal yang belum bisa 

saya hilangkan sih mungkin 

bangun pagi ya, itu hal simple 

tapi bener-bener sulit saya 

lakuin." 

ord5 

chg7 

 

"Mungkin tidurnya kali Mas 

harus lebih sore." 

"Ya mungkin itu. Kadang tidur 

sore pun saya bangunnya siang. 

Ya mungkin itu yang belum 

saya bikin teratur, hanya itu aja 

yang bikin kendala saya harus 

telat untuk kuliah. Kendala itu 
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yang belum bisa saya rubah." 

"Yang Mas lakuin buat 

mencapai pembaharuan 

tersebut?" 

"Hal yang dilakukan mungkin 

belum ada, niat pun belum ada, 

karena masih ya proses lah, 

belajar pelan-pelan tapi juga 

masih sulit, ya mungkin di 

mindset saya yang perlu 

dirubah. Yang penting saya itu 

berangkat kuliah, untuk 

sekarang yang penting 

berangkat kuliah. Yang 

penting kuliah full, telat pun 

yang penting berangkat. 
Bangun pagi itu masih sulit 

buat saya, karena terbiasa dulu 

gara-gara down isinya tiduuur 

aja, nah itu berpengaruh sampai 

sekarang." 

chg8 

"Lanjut berikutnya ya. Apa 

yang bakal Mas lakuin nih 

kalau dapet tugas yang super 

susah, super butuh 

keterampilan? Misalnya 

butuh orang lain buat 

bantuin atau diicoba untuk 

dikerjain sendiri dulu gitu?" 

"Itu kembali yang tadi, semua 

orang pasti butuh bantuan orang 

lain. Pasti sayapun kalo 

misalnya tugasnya super 

beratpun saya untuk ngatasin ga 

bisa pasti butuh bantuan orang 

lain. Eee karena dengan 

bantuan orang lain itu tugas 

akan terasa lebih ringan. Jadi 

terlaksanapun jadi lebih 

gampang, enak dilakuin, kita 

sama-sama belajar dengan 

orang lain itu lebih enak, lebih 

lancar." 

 

""Kalau menurut Mas tugas 

yang paling susah apa Mas? 

Dan orang lain bantuin 

Mas." 

"Tugas paling susah dalam sisi 

kehidupan ya saat saya down 

itu. Itu tugas untuk bener-bener 

untuk membuka lembaran baru 

tu dulu bener-bener sulit dan 

saya belum ada pikiran seperti 

itu. Semenjak teman-teman 

bener-bener beri motivasi, 

sering ngajak saya main, sering 

ngobrol berbagi cerita eee Mas 
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kamu tu harus gini gini gini lah 

itu yang hal tersulit tapi teman 

bisa bantu tu orang lain bisa 

bantu tu itu. Kalau masih tugas 

kuliah gitu mungkin kalau 

masih bisa diatasi sendiri sih 

masih mungkin buat diatasin 

sendiri lah. Kalau kuliah 

memang ga terlalu berat lah." 

"Mas, pernah melerai orang 

yang lagi berselisih, 

walaupun misalnya cuman 

seslisih paham nih, pernah 

ga jadi penengah? Atau yang 

bakal Mas lakuin apa?" 

"Kalo masalah perselisihan 

bertengkar gitu mungkin saya 

pernah melerai seperti itu. Hal-

hal ga penting lah, kadang 

masalah cewek, kadang 

masalah ga enak dikit. Harus 

berantem, harus pukul-pukulan 

tu anak kecil sekali." 

 

"Yang Mas lakuin?" "Ya pasti saya melerai. Saya 

omongin semua, saya kasih tau 

semua, kalo bisa mereka 

temenan lah. Jangan cari 

musuhlah." 

 

"Oh jadi mereka sebelumnya 

berteman?" 

"Iya teman sendiri. Kalo orang 

lain mungkin saya cenderung 

sedikit cuek sih. Cuman kalo 

keadaan sisi saya lagi ada di 

suatu tempat dan di sekitar situ 

ada yang bertengkar, saya baru 

yang bertindak, berusaha untuk 

melerai. Toh juga ada bantuan 

dari orang-orang lain juga." 

 

"Lanjut berikutnya ya. Emm, 

suka sama cewek kan Mas 

hehe." 

"Ya suka sama cewek lah. Kalo 

cowok tu suka nyakitin, cowok 

tu suka PHP jadi saya ga suka 

cowok haha." 

 

"Hahaha. Ya deh. Misalnya 

nih Mas lihat lawan jenis 

yang menarik perhatiannya 

Mas, itu yang bakal Mas 

lakuin apa?" 

"Lawan jenis eee kalo saya 

belum punya pasangan sih 

mungkin saya lebih aktif." 

 

"Oh jadi beda ya kalo udah 

punya pasangan sama 

"Beda. Nah tapi itu tergantung 

individu juga sih. Menurut saya 
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belum?" sih kalo saya sudah punya 

pasangan sih lebih ke cuci mata 

saja. Curi-curi pandang saja. Oh 

cantik, oh nyenengin orangnya 

dilihat. Kalo sisi belum punya 

sih mungkin lebih ke cari 

perhatian. Lebih simpatik." 

"Emang tipe ceweknya Mas 

gimana secara pandangan 

pertama?" 

"Secara fisik sih cantik yang 

penting kaya, loh salah haha." 

 

"Loh wajib Mas gakpapa 

haha'." 

"Engga kok engga. Kalo saya 

yang penting bisa diajak 

sederhana, yang penting bisa 

diajak miskin lah, keadaan 

apapun bisa karena hidup kan 

kadang ga tau seperti roda 

berputar kan, kadang di atas 

kadang di bawah. Ketika di 

bawah kan pasangan itu 

berpikirnya beda, saat di bawah 

mereka cari yang lain. Seperti 

itu kalo dalam sisi masih 

pacaran. Kalo udah berumah 

tangga mungkin lebih ke sama-

sama memotivasi diri. Kalo tipe 

cewek pandangan pertama 

sukanya sih fisik ga terlalu anu 

sih. Kalo bener-bener lihat fisik 

sih gua lebih suka yang memel 

bahenol. Tipe saya tuh 

mantannya teman saya, bener-

bener tipe cewek itu mantan 

teman saya." 

 

"Nah aktivitas apa sih yang 

suka dilakuin bareng-bareng, 

yang paling favorit?" 

"Ow paling favorit mungkin 

lebih ke nonton tv bareng ya. 

Nonton tv bareng asyik sambil 

ngobrol, itu lebih santai lah 

untuk ngobrol, sambil nonton tv 

itu lebih enak." 

 

"Ga mungkin dong kalo ga 

pernah bertengkar?" 

"Bertengkar itu pasti. Pernah 

bertengkar masalah yang paling 

umum tu berbeda pendapat. 
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Masalahnya kita orang kan 

berbeda-beda, ya kalo 

berpasangan kan pastinya 

menyatukan perbedaan itu. Nah 

kan caranya prosesnya itu yang 

sedikit sulit." 

"Kalo masalah paling 

berat?" 

"Masalah paling berat sih 

mungkin arena ke diri saya sih, 

saya yang susah bangun pagi. 

Saya yang sering males-

malesan, males-malesan dalam 

arti kalo ga ada kegiatan saya 

lebih seneng untuk tidur, 

istirahat di rumah, nonton tv, 

lebih seneng berdiam diri di 

rumah. Nah hal-hal itu yang 

mungkin membikin pasangan 

saya ga suka, karena pasangan 

saya sukanya yang gerak, jalan, 

ga ketang kita nge-mall, atau 

cuma cuci-cuci mata di mall, 

jalan-jalan doang. Nah itulah 

yang bkin cewek saya jengkel 

ya itu, berangkat kuliah telat. 

Itulah yang membikin sering 

perselisihan. Dari saya sendiri, 

saya menyadari itu tapi ya itu 

kembali lagi saya belum bisa 

untuk bangun pagi tu masih 

susah." 

 

"Tapi kan yang penting ada 

niat untuk kuliah daripada 

yang dulu ya?" 

"Daripada yang dulu saya absen 

cuman ya ga ada setengah 

apalagi seperempat, hampir nol. 

Berangkat kuliah cuman 

sebulan awal mungkin. 

Sekarang saya sudah mulai 

berpikir ternyata saya nyesel 

dulu ga bisa lulus padahal 

kuliah cuman satu tahun, ga 

ada satu tahun. Saya 

nyeselnya karena orang tua 

saya yang sudah 

aba9 
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mengeluarkan uang lebih, 

orang tua saya yang sudah 

kerja keras untuk 

menyiapkan saya, malah saya 

yang mengecewakan dia." 

"Semangat Mas hehe. Satu 

pertanyaan lagi ya. Masing-

masing orang kan punya 

perbedaan dalam pendirian, 

yang Mas lakuin ketika ada 

sesuartu yang bertentangan 

dengan pendirian Mas?" 

"Kalo aku gini, aku seringnya 

tu eyel-eyelan. Ya itu juga yang 

membikin perselisihan sih. 

Kadang saya juga 

berargumen seperti ini, 

berpendapat seperti ini, 

pasangan saya seperti ini, ya 

mungkin langsung diluruskan 

saja sih. Salah satu harus ada 

yang ngalah, kadang ya saya 

ngalah, kadang kalo memang 

aku yang salah saya minta 

maaf, kalo dia yang salah ya 

dia minta maaf. Yang penting 

menyatukan pendapat itulah, 

mencari solusi biar ga sering 

bertengkar." 

agg1 

aba10 

"Nah itu kalo sama pacar, 

kalo sama orang lain?" 

"Kalo sama orang lain, orang 

lain siapa dulu nih?" 

 

"Temen-temen deh." "Kalo temen sih lebih ke 

mengiyakan ya, karena itu 

mungkin lebih cara yang tepat 

untuk pikirnya menyenangkan 

dia, menghargai dia. Kalau kita 

ngeyel pun itu malah entar 

malah jadi perselisihan, ga baik 

untuk pertemanan." 

 

"Pernah?" "Engga sih. Saya kalau sama 

temen itu lebih mendengarkan, 

good listener. Tapi kalau ada 

hubungannya sama saya 

seperti keluarga atau 

pasangan gitu saya lebih 

protektif, lebih agresif untuk 

lebih ngeyel. Karena mungkin 

anu ya, saya harus 

mengeluarkan pendapat itu, 

agg2 

nur3 
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dia juga harus mengeluarkan 

pendapat itu biar sinkron. 

Mungkin kalo sama temen kan 

kita hanya mengasih solusi, 

lebih santai daripada kita 

harus ngeyel atau ngotot. 

Kalau sudah ngeyel kan kita 

pasti ada otot-ototan kita 

ngoyot-ngoyotan gak gini gak 

gini gak gitu gak gitu. Itu malah 

membuat ga baik lah. Kalo saya 

cari temen kan yang bener-

bener bisa jadi saudara itu 

susah, cari musuh gampang."  

"Hehe terimakasih atas 

wawancara malam ini Mas, 

semoga kapok ya. Selamat 

malam Mas." 

"Sama-sama Mbak Via, selamat 

malam." 

 

 

Keterangan: 

Ach: Need of Achievement 

Def: Need of Deference 

Ord: Need of Order  

Exh: Need of Exhibition 

Aut: Need of Autonomi 

Aff: Need of Affiliation 

Int:  Need of Intraception 

Suc: Need of Succorance  

Dom: Need of Dominance 

Aba: Need of Abasemen  

Nur: Need of Nurturance  

Chg: Need of Change  

End: Need of Endurance 

Het: Need of Heteroseksual 

Agg: Need of Aggression 
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SUBYEK II 

Pertanyaan Jawaban Coding 

(Perkenalan awal tester 

kepada testee) "Halo, 

namaku Via. Di sini aku mau 

mewawancarai kamu ya. Eee 

sebutkan nama, kamu 

berasal darimana, dan kuliah 

dimana?" 

"Eee, namaku MVA, aku dari 

Semarang, dan kuliah di Unika 

Soegijapranata Semarang." 

 

"Okey, di sini saya akan 

mewawancarai kamu 

mengenai EPPS, yaitu 

Edward Personal Preference 

Schedule, mengenai yang 

kemarin kita tes, yang 

silang-silang itu. Hmm, 

sekarang kita mau proses 

wawancaranya ya." 

(Tester memulai memberi 

pertanyaan kepada testee) 

Yang pertama itu aku ada 

klasifikasi tentang Need of 

Achievement, eee jadi gini, 

eee pasti kan kalau kamu 

ingin yang namanya punya 

prestasi dan kedudukan, nah 

dalam mencapai prestasi dan 

kedudukan tersebut apa sih 

yang kamu lakukan? Hal-hal 

apa aja yang kamu 

lakukan?" 

"Eee yang pertama mungkin eee 

belajar yang sungguh-

sungguh ya yang pertama itu. 

Yang kedua selain belajar juga 

doa karena tanpa doa dan tanpa 

usaha itu bakal gak bisa 

mencapai semua kesuksesan itu 

sih kalo menurut aku itu." 

ach1 

"Berarti itu aja ya, berarti 

kuncinya belajar sama 

berdoa?" 

"Eee, sama apa restu dari orang 

tua sih yang jelas. Tanpa orang 

tua pun kita juga gak bisa kan 

kayak gitu." 

 

"Jadi, istilahnya ada tiga 

kunci itu yang bakal kamu 

lakukan untuk mencapai 

prestasi dan kedudukan yang 

kamu inginkan. Trus 

misalnya kamu sudah 

mencapai kedudukan dan 

"Kalo aku sih yang jelas eee 

kalo setelah mencapai 

kesuksesan itu aku lebih eee 

aku pengennya sih lebih 

sukses lagi, pengen mencapai 

yang lebih baik lagi. Dan yang 

jelas pengen membahagiakan 

ach2 
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prestasi itu, kamu dalam 

suatu pekerjaan nih, nah 

targetnya apa? Misalnya 

target itu seperti aku pengen 

lebih sukses lagi, pengen 

mencapai yang lebih, atau 

cuma disitu aja yang penting 

aku mengerjakan dengan 

baik?" 

orang tua. Setelah orang tua 

bangga dengan hasil kerja kita 

itu sudah menjadi prestasi buat 

aku." 

"Oh gitu, yang penting kerja 

buat orang tua ya? Dari 

orang tua balik ke orang tua 

lagi." 

(Tester melanjutkan 

pertanyaan berikutnya) 

"Okey, terus kita menuju ke 

point kedua tentang Need of 

Defference, emmm misalnya 

kamu berada di suatu tempat 

yang terdapat adat istiadat 

atau peraturan yang harus 

dipatuhi, misal adat istiadat 

di suatu tempat seperti di 

Danau Toba atau misalnya 

suatu tempat yang memiliki 

peraturan seperti di Istana 

Negara gitu, apa sih hal-hal 

yang akan kamu lakukan? 

Mematuhi atau biasa aja? 

"Kalo aku sih mematuhi yang 

jelas, karena itu sudah 

peraturan dan harus ditepati 
karena eee kalo gimana ya kalo 

namaya norma kalo ga ditepati 

kita juga kan yang kena kayak 

gitu, kayak misalnya kayak 

waktu di Bali itu ada peraturan 

orang menstruasi tidak boleh 

memasuki pura atau apa gitu, ya 

itu tetep apa mematuhi 

peraturan itu, karena pasti kalo 

kita melanggar pun atau enggak 

itu kan ada suatu kayak apa 

hukuman atau apalah itu 

sejenisnya seperti itu. Kalo aku 

tetap mematuhi sih." 

def1 

 

"Nah, kamu kan hidup di 

sekitar orang-orang, ketika 

orang-orang tersebut 

meminta kamu untuk 

melakukan sesuatu hal apa 

sih yang bakal kamu 

lakukan? Menolaknya atau 

menuruti kata-kata orang 

tersebut?" 

"Eee kalo apa orang tersebut 

meminta dengan baik-baik 

mungkin akan menuruti, tapi 

kalo eee dan itu dibatas wajar 

aku akan menuruti, tapi kalo itu 

di atas batas kewajaran aku 

bakal menolaknya." 

def2 

 

"Ada ga contoh-contoh 

misalnya apa orang-orang 

menuntut kamu sesuatu yang 

menurut kamu batas wajar 

"Eee kayak waktu emmm papah 

melarang aku untuk pacaran 

sama orang yang bekerja, kayak 

itu, karena papah mungkin takut 

 

aut1 

 



109 

 

 

 

dan ga batas wajar?" ya kan apa suatu saat nanti akan 

gimana-gimana karena orang 

tua kan ingin yang terbaik buat 

anaknya tapi eee aku bilang 

sama papah apa eee ini sudah 

keputusan aku dan apa aku 

tau ini yang terbaik buat aku 
jadi aku kayak menentang 

perintahnya papah kayak gitu 

sih.." 

"Emm tapi menurut kamu itu 

terbaik buat kamu gitu ya?" 

"Iya itu terbaik buat aku tapi 

tapi aku tentang gitu loh karena 

aku tau batesannya." 

 

"Okey, kita lanjut ke point 

yang ketiga yaitu Need of 

Order. Emm, apa sih yang 

kamu lakukan sebelum 

melakukan suatu kegiatan 

atau pekerjaan? Misalnya 

merencanakan dulu atau 

langsung dadakan?" 

"Kalo aku sih merencanakan 

dulu yang jelas, karena aku 

tanpa perencanaan aku ga 

bisa, maksutnya kayak tiba-tiba 

harus kayak gini tuh aku ga 

bisa. Jadi kalo udah apa kayak 

misal eee janji gitu janji sama 

temen gitu eee besok kesini ya 

pasti oh yaaa aku bakal kesitu 

tapi kalo tiba-tiba yuk kita 

kesini itu aku paling ga bisa 

tanpa direncanain." 

ord1 

ord2 

"Oh gitu, jadi harusnya 

rencana sehari sebelumnya 

baru bisa tapi kalo mendadak 

ga suka atau ga bisa?" 

"Eee ga bisa kalo aku."  

"Walaupun waktu kosong?" "He'em."  

"Oh gitu. Terus eee demi 

memiliki hidup yang teratur 

ya itu kamu melakukan 

apa?" 

"Hidup yang teratur sih kalo 

aku penuh perencanaan sih 

yang jelas. Kayak apa eee 

kayak aku gini pengen lulus 

tahun kapan, lulus semester 

berapa, perencanaannya tetep 

terjadwal lah kalo aku gitu sih. 

Itu yang membuat kayak 

hidupku teratur." 

ord3 

ord4 

"Mengenai perkuliahan 

berarti ya?" 

"Ya."  

"Okey kita menuju ke point "Kalo aku sih kalo eee kalo aff1 
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ke empat mengenai Need of 

Exhibition. Emm, misalnya 

kamu dateng pada suatu 

pesta pernikahan atau pesta 

ulang tahun teman yang 

pastinya ada orang yang 

dikenal atau yang ga dikenal, 

nah kalo ketika kamu 

bertemu orang-orang 

tersebut eee gimana? Mau 

menyapa duluan atau 

nunggu disapa atau 

gimana?" 

biasanya sama orang yang 

belum dikenal sih eee gimana 

ya eee mendekati yang jelas, 

menyapa dulu, kalo ga disapa 

yaudah yang penting kita udah 

apa udah berusaha untuk 

menyapa dulu kayak gitu sih." 

aff2 

"Pernah ga yang maksutnya 

yang eee biasanya kan diem 

dulu deh takut salah 

menyapa?" 

"Pernah kayak gitu maksutnya 

kayak diem dulu, lihat dulu ini 

orangnya kayak gimana kayak 

gitu tapi cenderung mendekati 

dulu jadi kalo udah mulai akrab 

baru kita mendekati lagi." 

aff3 

"Misalnya ya dalam suatu 

kelompok kayak kumpul-

kumpul sama temen, apa sih 

yang suka kamu ceritakan 

sama kelompok? 

"Paling kita bercanda-bercanda 

aja kayak nginget masa lalu 

kayak gimana kayak gitu."  

"Kayak selalu tentang apa?" "Tentang persahabatan yang 

dulu, kita sering jalan bareng 

atau apa ada kisah lucu ya itu 

diulang lagi diulang lagi kayak 

inilah memori kita ini kenangan 

kita kayak gitu sih kalo aku." 

 

"Berarti tentang 

persahabatan aja ya?" 

"Kadang juga eee apa kayak ada 

teman yang apa ga enak ga 

sepadan sama kita digosipin 

apa-apa macem-macem kayak 

gitu sih, yang jelas sih kayak 

bercanda aja." 

 

"Kayak gitu ya, kalo gitu 

kita lanjut ke point yang 

kelima yaitu Need of 

Autonomy. Kamu kan hidup 

di sekitar orang banyak ya, 

peran orang-orang di sekitar 

"Kalo selama ini sih eee masih 

mendukung kayak apa yang aku 

lakukan itu masih mendukung 

gitu, ga pernah dia masa bodoh 

atau apa ya terkadang ada 

beberapa orang yang itu kan 
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kamu itu terhadap sesuatu 

kegiatan atau pekerjaan yang 

hendak kamu lakukan itu 

kayak gimana?" 

pekerjaan dia itu kan apa yang 

dia lakuin kenapa aku harus ikut 

campur kayak gitu tapi selama 

ini masih mendukung apa yang 

aku lakuin." 

"Terus kalo peran paling 

penting buat kamu?"  

"Peran yang paling penting eee 

mungkin ya bulan ini tu aku 

dipilih jadi panitia untuk tujuh 

belasan jadi walaupun aku 

orang baru di lingkungan 

komplek rumah tapi aku udah 

dipercaya sama orang-orang 

sana untuk menjadi panitia 

lomba kayak gitu." 

 

"Terus siapa orang 

terpenting bagi kamu yang 

selalu mendukung gitu?" 

"Yang jelas orang tua, ya 

keluarga." 

 

"Kamu kan pasti pernah 

punya pikiran pengen 

ngelakuin sekehendak hati 

tanpa aturan, orang ngomong 

apa masa bodoh gitu ya, itu 

apa sih yang pernah kamu 

lakukan yang bener-bener ga 

dengerin kata orang-orang?" 

"Eee waktu ada masalah sama 

papah yang jelas eee aku disini 

saat ini kan sendirian di rumah 

sama papah, jauh dari mamah, 

jauh dari kakak, nah itu setiap 

papah ada masalah itu jatuhnya 

ke aku, aku yang kena, aku yang 

kena marah, walaupun sudah 

dibilangin sama mamah kayak 

kamu tuh gak boleh berani sama 

papah, kamu harus nurut sama 

papah tapi dalam aku sendiri tuh 

kayak aku tuh udah capek 

dimarahin terus, kena marah 

terus, kena omelannya terus, 

rasanya tuh hehhh rasanya 

tuh pengen pergi dari 

rumahlah yang jelas, udah 

bener-bener capek, stress, udah 

mikir kuliah ditambahin omelan 

orang tua kayak gitu." 

suc1 

"Kalau pekerjaannya bapak 

apa?" 

"Eee pegawai BUMN sih."  

"Jadi kalau ada masalah di 

kantor, trus papah capek, 

"Hmm, udah capek mikir apa 

aku nih semester akhir, capek 
suc2 
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pelampiasannya ke kamu, 

yang bikin kamu capek 

juga...." 

mikir skripsi juga, mikir kuliah 

juga kayak gitu, jadi papah 

malah di saat aku butuh eee 

motivasi dari orang tua, 

butuh semangat dari orang 

tua tapi malah kena omelan dari 

sini dari sana." 

"Nah itu abis itu kamu 

berarti pengennya pergi aja 

dari rumah gitu ya?" 

"He'em, rasanya pengen pergi. 

Sampek temen-temenku aku 

hubungi, aku pengen pergi dari 

rumah, lah kamu tu kenapa, aku 

ditanyain kayak gitu. Sampek 

temen-temenku udah tau 

masalahnya kayak gitu." 

suc3 

aff4 

 

"Tapi pernah ga ngelakuin 

kayak gitu akhirnya pergi 

dari rumah?" 

"Enggak, karena aku sadar aku 

kalo misal pergi dari rumah aku 

hidup dimana, aku mau tinggal 

dimana, aku masih kepikiran 

mamah juga, walaupun 

mamah jauh pasti mikirin 

aku, kalo aku pergi dari 

rumah tambah pikirannya 

mamah kayak gitu." 

int1 

"Pernah gak kamu ngomong 

jangan gitu loh pah kan aku 

gak tau apa-apa masalah 

papah kok malah marah-

marah sama aku?" 

"Gak, gak pernah."  

"Jadi selama ini terakhir 

marah kapan?" 

"Bulan kemarin, sebelum 

lebaran." 

 

"Masalah kantor juga?" "Iya masalah kantor, dibawa ke 

rumah sampek marah-marah, 

trus sampek mukul juga, yawes, 

tapi tuh kayak aku udah biasa 

papah kayak gini, tapi bulan 

kemarin yang paling parah-

parahnya sampek mukul juga, 

sampek gayung tu pecah dibuat 

mukul." 

aba1 

"Trus ngadu ke mamah 

kayak gimana?" 

"Papah yang ngadu ke mamah, 

trus mamah nelpon ke aku, adek 

kamu jangan berani sama papah 

agg1 

agg2 
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to, kamu tu yang sabar sama 

papah, jangan gitu-gitu, aku gak 

salah tapi mamah juga kayak 

ngomelin aku, trus aku juga 

udah ngejelasin ke mamah, 

loh aku udah ngomong ke 

papah gini gini gini tapi 

mungkin papahnya udah stress 

duluan ya, udah masalah 

kerjaannya berat mungkin jadi 

gak mau denger apa yang aku 

omongin kayak gitu. Kalo 

sebelum-sebelumnya sih kalo 

aku ngomong ke mamah 

kayak gini-gini aku tuh 

langsung reda, langsung oh ya 

ya langsung ngerti, mungkin 

kemarin masalahnya terlalu 

berat jadinya yawes gak mau 

denger." 

"Tapi kamu gak mau tau 

masalah di pekerjaannya apa 

gitu ya?" 

"Enggak, aku gak mau ikut 

campur." 

 

"Berarti kamu taunya terima-

terima aja?" 

"He'em, diem, cuma diem, 

yaudah mau dipukul, mau 

apa yaudah gitu." 

def3 

"Nangis?" "Pasti nangis, aku langsung 

masuk kamar, nangis, udah." 

 

"Papah gak ada rasa bersalah 

atau minta maaf?" 

"Malah lapor ke mamah, kayak 

memutar balikkan fakta, bahwa 

aku yang salah, selalu seperti itu 

setiap ada masalah, sama 

kakakku juga begitu, setiap ada 

masalah sama kakakku itu 

kakakku yang kena terus 

dilaporin ke mamah, padahal 

kakakku juga gak tau apa-apa." 

(Kemudian subyek ketawa kecil 

untuk menahan tangis) 

Aku kan ngomong gapurane tu 

sebelah mana, sebelah sana, nah 

gapurane kan gini nyerong kalo 
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dari sebelah sana gak kelihatan, 

nah trus dia marah-marah, gini 

ni ga iso parkir, bengi gini gini 

gini, nah mamahku tu yang 

kena, aku yang kena, trus 

mamahku bilang mamahku 

sambil nangis mamahku 

ngomong sing meh dolan neng 

omahe ponakane yo ndeknen 

dewe, sing ngongkon lewat 

kene yo ndeknen dewe kok aku 

sing disalah-salahke, opo aku ki 

wis kesel keno omelane 

papahmu ngene ngene ngene, 

yo koyok ngono kuwi mbendino 

ngono kuwi." 

"Ada niat buat misalnya 

amit-amit ya buat pisah?" 

"Gak boleh, gak boleh cerai 

kan. Mungkin kalau mamahku 

Islam udah dari dulu ya cerai, 

karena mamahku pindah 

Katolik." 

 

"Gak ada pikiran pernah 

kamu yang cuma kesel sama 

papah kok begitu?" 

"Ya waktu ngurus nikahan 

mbakku juga ni masih ngurusi 

nikahan mbakku papah dilapori 

mamahku itu sampe apa mamah 

ngomong sama aku, papahmu 

kuwi loh koyok ngene ngene, 

gini aja dipermasalahin, yo aku 

wis ngomong koyok ngono 

kuwi angel dikandani, semua tu 

sesuai dengan kemauane dia, 

gak mau diperintah, makanya 

aku sampe tanya sama temen-

temenku, papahmu ndak yo 

sering kayak gini, pas sampek 

temen-temenku nek dulu ya iya 

tapi sekarang udah gede sih 

enggak, ya piye meneh berarti 

cuma keluargaku yang kayak 

gini. Aku kadang tu gimana ya 

aku lihat keluarga yang lain 

kayak eee mami papinya akur 

int2 
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sama anak-anaknya, sering 

jalan-jalan bareng atau apa, aku 

pengen kayak gitu, tapi ya 

emang eee gak bisa aja. 
(Lalu subyek menangis sekitar 

45detik) 

"Yaudah lanjut aja ya, ganti 

cerita aja ya?" 

"Lanjut aja deh (sambil tertawa 

kecil menahan tangis), ya cuma 

Mbak Via sih yang tau, yang 

lainnya cuman sekilas aja, aku 

kasi tau kayak gini gini gini, ga 

detail kayak Mbak Via gitu loh." 

 

"Tapi dulu waktu kecil 

kayak gitu ga?" 

"Sering. Kan aku sering kayak 

apa anak kecil sering ribut sama 

kakak kan wajar, makanya 

sampe sekarang aku kayak eee 

aku tuh gak pengen jadi cewek, 

sebenarnya aku gak pengen jadi 

cewek, aku pengennya jadi 

cowok gitu loh, karena kalo aku 

jadi cowok aku kuat, aku bisa 

bela mamahku bela apa, ga 

ditindes terus sama papah."  

 

"Tapi eyang tau gak? Atau 

saudara yang lain?" 

"Tau. Semua tau sifat papah 

kayak gitu tau. Sampe nenekku 

kemarin lebaran kan juga 

kumpul-kumpul, trus kan 

ditanyain kowe ki lho sama 

papahmu ojo koyok ngono, aku 

ya ngmong ya piye mbah, lha 

wong koyok ngono neng aku yo 

aku wonge keras, aku aku, 

papahku juga kaku, mbakku 

sendiri kaku, tapi aku kayak 

mendem gitu loh udah jengkel 

banget, tapi aku sadar aku 

cuman seorang anak, 

maksutnya aku harus 

mematuhi orang tua juga, 

harus nurut juga." 

def3 

"Gak pernah mikir buat 

kayak mau mengakhiri hidup 

"Pernah. Gara-gara ini, ya 

cuman gara-gara masalah 
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gitu kan?" keluarga aja. Kayak aku putus 

kemarin juga kayak gitu, 

maksutnya kayak 

mempertahankan suatu apa ya 

yang diperjuangkan, mending 

ngapain aku hidup buat kayak 

gini aja, memperjuangkan apa 

yang aku perjuangin itu gak 

bisa." 

"Tapi gak pernah sampe 

praktek gitu kan, cuman 

pikiran aja kan?" 

"Pernah, waktu itu minum obat 

tablet pakai air soda 

(menyebutkan merk), cuman 

satu teguk tapi tiba-tiba aku gak 

berani ngelanjutin. Aku inget 

Tuhan. Karena aku hidup juga 

dari Tuhan, aku mati pun akan 

diambil sama Tuhan. Aku 

maunya mati dengan cara yang 

baik-baik, enggak mau kayak 

gitu itu kesalahanku sendiri." 

 

"Okey kita lanjut ke point 

keenam yaitu Need of 

Affiliation tentang relasinya 

kamu sama teman-temannya. 

Nah, misalnya satu contoh 

aja kamu waktu PTMB 

(Pembinaan Terpadu 

Mahasiswa Baru) pasti 

menemukn teman-teman 

baru semuanya yang ga 

dikenal, apa sih yang akan 

kamu lakukan? Berdiam diri 

saja atau ikut berkumpul?" 

"Yang pertama itu kayak ada 

NIM (Nomor Induk Mahasiswa) 

nya kan, dulu kumpulnya NIM 

satu sampai lima itu kumpul 

jadi satu. Itu kenalan satu-satu, 

udah lima orang kenal kan nanti 

kumpul lagi ada kelompok-

kelompok lagi itu kenalan lagi, 

gitu sih. Jadi kenalan dulu, 

kenalan masing-masing. 

Karena kalau kita diem kan 

kita mau sama siapa, kita gak 

tau mau ngapain, kayak gitu 

sih." 

aff5 

"Pernah gak sih pada saat 

kamu pengen kenalan tapi 

teman baru itu acuh tak 

acuh?" 

"Gak pernah, pasti kalau aku 

mau kenalan ya dia juga bales 

mau kenalan, gak pernah kayak 

sombong atau acuh." 

 

"Terus misalnya kamu lagi 

kumpul sama teman, apa sih 

yang kamu lakukan sama 

teman-teman?" 

"Eee nongkrong yang jelas ya, 

entah itu mau di kampus, mau 

itu di mall, yang jelas kumpul 

bareng, eee berempat." 
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"Berempat siapa aja?" "Feny, Tirsa, sama Siska, sama 

aku he'eh." 

 

"Dari awal semester?" "Enggak sih, itu temen 

ketemunya itu kenalnya dari 

semester tiga, gara-gara ya dulu 

tu sih emang dia punya 

kelompok masing-masing, tapi 

karena mungkin ga cocok atau 

apa dia keluar satu satu satu, 

yaudah ngumpul sampek 

sekarang. Jadi apa-apa kayak 

mau lulus kapan, taun ini tuh 

bareng." 

 

"Kan udah jauh nih dari 

temann-teman, cara yang 

dilakukan kamu untuk tetap 

menjalin komunikasi?" 

"Mungkin dari BBM 

(Blackberry Messenger) aja, 

dari sosial media, atau apa udah 

itu sih. Kalau bisa ada waktu 

ketemu ya ketemu. Kadang 

temen sih yang bilang ayok 

jalan." 

 

"Kenapa sih udah intens ga 

ketemu?" 

"Karena sudah sibuk sama 

itunya he'eh skripsiya masing-

masing, kan ada penelitian juga, 

ada yang penelitian di kampung 

halaman juga, jadi jarang 

kumpul bareng." 

 

"Terakhir ketemu kapan?" "Kemarin waktu ulang tahun."  

"Kita lanjut ke point ke tujuh 

yaitu Need of Interception. 

Misalnya kamu punya teman 

lagi kesulitan, lagi punya 

banyak masalah, lagi susah, 

apa sih yang dirasain sama 

kamu? 

"Eee kadang kalo teman ada 

masalah kan mungkin dia cerita 

kayak eee apa kita punya 

panggilan sendiri-sendiri kan 

kayak dia manggil aku 'yang' 

gitu, yang aku ada masalah gini 

gini, aku kayak mendengarkan 

ceritanya dulu nanti selama aku 

bisa kasih solusi ya aku kasih 

solusi, kalo emang enggak ya 

aku semampuku untuk bisa 

memberi tau dia yang terbaik 
itu sih." 

nur1 

"Pernah ga merasa empati 

yang merasakan jadi 

"Pernah, kayak gitu kayak eee 

seandainya aku jadi dia kayak 
int3 
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posisinya dia, merasakan apa 

yang dia rasakan?" 

gimana, kayak gitu sih pernah." 

"Kayak masalah apa 

misalnya masalah teman?" 

"Mungkin masalah pacarnya 

kali ya, dia sering disakiti sama 

pacarnya, selingkuh sana 

selingkuh sini, dia cerita aku 

harus gimana ya, karena aku 

sendiri pernah ngalamin 

kayak gitu jadi aku bisa kasih 

solusi, tapi selama aku 

seumpama aku belum ngelakuin 

kayak gitu, belum pernah kayak 

gitu ya sebisa mungkin aku 

untuk memberi tau dia sesuai 

dengan kata hatimu kayak 

gimana." 

int4 

nur2 

"Okey, kita lanjut ke point 

delapan tentang Need of 

Succorance. Misalnya 

gantian kamu yang lagi 

bersusah hati, merasa 

kesulitan atau galau, apa sih 

yang kamu pengen dari 

teman-teman?" 

"Yang jelas sih pengennya 

diperhatiin, butuh dukungan 

juga, butuh semangat juga, 
pasti kalo aku ada masalah 

bakal curhat sama teman-

teman." 

suc4 

"Berarti kamu curhat ya kalo 

ada masalah, ga cuman diem 

ya?" 

"He'em, tapi gak semua masalah 

yang aku hadapi aku ceritain, 

kalo soal masalah keluarga 

cuma aku yang tau." 

 

"Tapi lebih sering curhatnya 

atau diemnya?" 

"Kalo aku orangnya tertutup, 

aku sering diem, selama aku 

bisa menjalani kayak gitu aku 

mending diem aja, tapi kalo 

udah bener-bener butuh bantuan 

orang aku baru curhat." 

 

"Kalo kamu lagi marah, apa 

yang kamu lakukan?" 

"Kalo aku lagi marah aku 

mending diem, gak usah 

diganggu sama siapapun, 

mending diem di kamar, udah, 

mau nangis-nangis sendiri, mau 

apa sendiri, kadang juga 

dengerin lagu buat nenangin diri 

udah itu sih." 
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"Kalo curhat?" "Curhat itu kalo aku udah 

tenang. Karena aku gak mau 

tiap aku marah aku curhat 

malah temenku yang kena 

marah." 

suc5 

"Kalo selain sama teman, 

sama keluarga gitu?" 

"Gak pernah."  

"Misalnya kamu lagi 

marahpun gak penah 

keceplos sama orang lain?" 

"Enggak, tapi kalo marah itu 

marah sama papah kadang tak 

diemin, tapi itu cuman masalah 

keluarga. Tapi kalo masalah 

kuliah atau masalah pribadi aku 

itu enggak sih. Kalo masalah 

keluarga baru papah atau kakak 

aku diemin." 

 

"Padahal gak salah apa-

apa?" 

(sambil tertawa) "Padahal gak 

tau apa-apa, tapi aja kena gitu." 

 

"Kita lajut ke point sembilan 

tentang Need of Dominance. 

Kamu kan sering banget ikut 

kepanitiaan organisasi di 

kampus, apalagi kamu lagi 

ikut kepanitiaan di 

perumahan tujuh belas 

agustus, apa sih dalam benak 

kamu posisi kepanitiaan 

yang paling kamu pengen?" 

"Kalo aku sih apapun ya mbak, 

gak mau jadi ini, gak mau jadi 

itu, apapun yang dipilihin, 

apapun itu yaudah aku jalanin 

aja. Gak muluk-muluk aku 

orangnya, jalani aja, apa yang 

dipilihin, apa yang ditentuin, 

udah itu. Gak suka aku orang 

yang ngoyo aku gak suka." 

 

"Terus apa sih yang bakal 

kamu lakuin untuk 

membujuk atau 

mempengaruhi orang lain 

untuk melakukan apa yang 

kamu inginkan?" 

"Misalnya aja dikepanitiaan ya, 

kalo aku sih yang jelas 

mengarahkan itu yang 

pertama, kalo yang kedua itu 

mungkin kayak mengingatkan 
itu kayak gini gini gini itu sih." 

dom1 

"Kalo memerintah secara 

arogan?" 

"Gak pernah, karena aku sendiri 

tu sama panitia, bekerja juga 

sama-sama, aku gak mau jadi 

kayak sok banget." 

 

"Okey. Poin kesepuluh 

tentang Need of Abasement. 

Setiap orang kan pasti punya 

kesalahan, pernah 

melakukan kesalahan, apa 

"Eee kalo setelah melakukan 

kesalahan sih pengennya 

minta maaf." aba2 
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sih yang kamu setelah 

melalukan kesalahan?" 

"Menyesal ga?" "Menyesal pasti, tapi kan apa ya 

butuh waktu juga untuk kayak 

introspeksi diri juga." 

 

"Contohnya apa misalnya?" "Kayak masalah sama temen, 

kayak beda pendapat, trus bikin 

masalah ada masalah gitu, udah 

kita diem, masing-masing diem, 

introspeksi diri dulu, kalo kita 

udah tau kesalahan kita aku 

dulu yang minta maaf gitu, 

aku soalnya gak mau punya 

dendam gitu aku gak mau, ya 

walupun ada terkadang dendam 

itu ada tapi gak terlalu yang 

bener-bener dendam banget gitu 

enggak." 

aba3 

"Berarti minta maaf duluan 

ya kalo ngelakuin 

kesalahan?" 

"Kayak apa ya, ngomong yo 

sorry ya aku tadi salah, aku 

lagi emosi." 

aba4 

"Ketika kamu minta maaf itu 

pernah gak dapet tanggepan 

negatif?" 

"Nggak, pasti maafin, yang 

penting kita udah ada niat 

minta maaf, dia mau maafin 
yaudah." 

aba5 

"Pasti juga ada orang lain 

yang pernah menyakiti hati 

kamu ..... " 

(subyek langsung menjawab, 

tidak menunggu tester 

menyelesaikan pertanyaan) 

"Banyaaak, banyaaak." 

(sambil tertawa kecil) 

 

"Nah, apa yang kamu rasain? 

Sakit hati pasti ya?" 

(tester juga ikut tertawa 

kecil) 

(subyek menjawab sambil 

tertawa kecil lagi) 

"Sakit hati banget, sakit hati 

yang jelas. Trus kayak mau 

marah tapi ya gimana gitu ya, 

mau marah sama siapa, dia 

aja ga sadar diri gitu, yaudah 

diemin ajalah." 

aba6 

"Berarti kamu diem aja?" "Ya iyalah diem aja sampek dia 

sadar, kalo ga sadar ya biar 

Tuhan yang menyadarkan. Aku 

sih gitu, aku simple kok 
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orangnya." 

"Gak mau ngebales?" "Enggak, kadang ya menyindir 

itu kalo dia bener-bener 

kesalahannya fatal, tapi dia ga 

sadar diri nah baru aku sindir. 

Tapi kalo kesalahannya masih 

dibatas sadar ya aku diemin 

aja, biar dia sadar diri." 

aba7 

"Contohnya apa misalnya?" "Eeemmm apa ya, temen juga 

pernah ada tapi semester awal-

awal sih. Masalah tugas atau 

apa, dia ga sadar diri, yaudah 

aku tulis di status gitu, status 

BBM (Blackberry Messenger) 

gitu, trus dia bales di status juga 

kayak gini, kamu tu kalo berani 

tu dihadepanku jangan nulis 

status atau di belakang bla bla 

bla, setelah itu paginya dia 

minta ketemuan di kampus, trus 

dia tanya maksudmu ki opo, 

maksudmu apa nulis status gini, 

trus aku jawab jujur ya aku 

jengkel sama kamu, kamu 

dikasih waktu ya ga sadar diri 

padahal udah aku jelasin 

semua. Tapi setelah semuanya 

dijelasin, semuanya tau ya 

udah baik sih. Ya itu cuman 

sedikit sih." 

agg3 

aba8 

Mau cerita ga? (subyek tertawa kecil) 

Ya masalah kemarin sih, 

masalah mantan. Ya mungkin ga 

terima aja gitu loh tiba-tiba 

mutusin lewat BBM kayak gitu 

tanpa tau masalahnya apa tiba-

tiba mutusin, setelah itu dia 

jalan sama adik kelasku, trus 

aku ngomong kok kamu sering 

jalan sama ini, udah putus tapi 

aku tetep ngehubungi dia, kamu 

kenapa jalan sama dia, trus dia 

aba9 
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jawab kita kan ga ada hubungan 

apa-apa jadi kamu nagapain 

gini-gini, trus aku nulis di 

status, dia mungkin jengkel kali 

ya, kamu eksis aja di sosial 

media, dia marah-marah, setelah 

itu aku udah lost contact, bener-

bener sakit hati, aku udah 

maafin dia tapi kalo dia masih 

marah sama aku ya udah." 

"Kita ke need selanjutnya ya 

yaitu Need of Nurturance. 

Apa yang bakal kamu 

lakukan ketika ada teman-

teman yang merasa 

kesusahan dan berhadapan 

dengan banyak masalah?"  

"Yang jelas memberikan solusi 

karena apa ya karena sahabat itu 

kayak ga hanya sahabat, aku 

anggep kayak saudara sendiri 

kakaku sendiri." 

 

"Contohnya?" "Kalo mungkin ada masalah ya 

itu teman yang ada masalah 

sama mantannya ya aku 

berusaha kasih solusi, bantu 

dia, beri semangat dia kayak 

gitu, pokoknya jangan sampai 

dia tuh rapuh, udah itu aja sih 

yang aku pengen karena kalo 

mereka rapuh siapa yang 

akan nguatin aku, kayak gitu, 

karena mereka yang nguatin 

aku jadi aku berusaha untuk 

nguatin mereka." 

nur3 

int5 

"Clear ya hehe. Kita 

menginjak ke point 

selanjutnya yaitu Need of 

Change. Pasti kan semua 

orang pengen berubah, suatu 

perubahan dalam sehari-hari 

ya, apa yang kamu pengen 

dari diri kamu buat 

berubah?" 

"Eee pengan jadi yang lebih 

baik, kayak apa ya merubah 

sifat kekanak-kanakan, yang 

jelas itu, pengen dewasa, ga 

egois, yang jelas juga ga 

emosian (sambil tertawa kecil). 

Susah soalnya kalo ngerubah 

kayak ga egois ga emosian itu 

susah, cuma itu sih ga lebih 

udah. Pokoknya buat jadi 

dewasa, ga kayak anak kecil 

lah." 

chg1 

chg2 
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"Trus apa yang bakal kamu 

lakuin?" 

"Eee mungkin belajar dari 

pengalaman, kayak misalnya 

eee tahun lalu aku ngelakuin 

apa sering marah-marah, 

sering nyentak orang tua, 

tahun ini aku pengennya aku 

nih udah gede, umur 22 

tahun, aku udah ga pantes 

kayak gitu lagi." 

chg3 

"Oke, kita lanjut ke point 

selanjutnya tentang Need of 

Endurance. Misalnya kamu 

dapat tugas yang susah 

banget, yang sulit buat 

dipecahin gitu kan, apa sih 

yang bakal kamu lakuin?" 

"Yang pertama tanya ke orang, 

kalo bisa ngebantu ya udah, 

kalo ga bisa ya berusaha 

sendiri lah, kayak 

memecahkan masalah 

sendiri." 

end1 

"Contohnya apa?" "Iya tugas kuliah, tugas kuliah 

yang berat itu waktu apa ya 

banyak sih ya mbak (sambil 

tertawa kecil), misal skripsi aku 

tanya angkatan atas yang udah 

lulus, tanya dosen ini gimana, 

kalo ambil tema ini gimana." 

 

"Pernah ngerasa nyerah ga?" "Pernah, kayak pengen udah lah 

kenapa sih ada skripsi, pengen 

tak bakar, ga pengen ngerjain 

skripsi. Tapi tetap tanya ke 

orang, selama orang itu bisa 

bantu ya udah kalo gak bisa ya 

udah." 

 

"Kayak kamu pernah melerai 

suatu pertengkaran?" 

"Gak pernah, belum pernah."  

"Kalo diminta untuk 

mendamaikan orang?" 

"Belum pernah."  

"Misalnya kamu berandai-

andai, apa yang akan kamu 

lakukan untuk melerai orang 

bertengkar atau 

mendamaikan orang?" 

"Mungkin untuk menyuruh 

mereka diem dulu, diredain 

dulu, baru ditanyain satu-satu 

ini masalahnya apa kayak gitu, 

pertama itu. Trus eee apa ya, eee 

kalo mereka udah menjelaskan 

masalahnya masing-masing nah 

baru kasi solusi sebaiknya yang 
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kayak gini gini gini, masalah itu 

bisa diselesaikan kenapa harus 

pakai bertengkar. Aku sih gitu 

soalnya belum pernah (sambil 

tertawa kecil)." 

"Point selanjutnya nih 

tentang Need of 

Heteroseksual. Apa yang 

akan kamu kalo ada lawan 

jenis yang menarik 

perhatiannya kamu?" 

"Yang jelas melihat dulu dia 

kayak gimana, aku ga terlalu 

kayak eee gimana ya mungkin 

ya kayak ngomong ih ganteng 

paling gitu aja, ga lebih sih." 

 

"Pernah ga yang misalnya 

ada cowok lewat didepan 

kamu trus tertarik terus 

intens gitu?" 

"Emm gak pernah ya, paling 

cuma bilang ih ganteng trus 

diliatin terus gitu sih." 

 

"Nah kalo kamu posisinya 

punya pacar nih ya, paling 

sering melakukan aktivitas 

apa sama pacar?" 

"Nonton yang jelas, jalan 

bareng, ke gereja, makan 

bareng, kalo ngerjain tugas sih 

enggak, ya cuma gitu-gitu sih." 

 

"Point terakhir nih tentang 

Need of Aggression. Setiap 

orang kan punya pendirian 

masing-masing, apabila ada 

sesuatu yang menentang 

pendiriannya kamu, apa 

yang akan kamu lakukan?" 

"Emm apa ya, kalo aku sih diem 

dulu, kayak selama dia 

menentangnya masih terbaik 

buat aku sih ya ga masalah tapi 

kalo menentangnya buat aku 

jengkel baru aku bener-bener 

udah aja. Misalnya aku memang 

orangnya gak suka dicuekin, 

gak suka menunggu (sambil 

tertawa kecil), gak suka janji-

janji, gak suka kalo gak ada 

kepastian dan orang-orang juga 

pernah kayak apa sih kok kayak 

gitu, ya itu aku, gak usah 

ditanya kenapa-kenapanya, gak 

suka ya udah gak suka, aku 

kayak gitu orangnya (tertawa 

kecil lagi). Aku kadang 

orangnya cuek, kadang peduli, 

kalo ada yang baik ya aku baik, 

ada yang jahat ya udah diemin, 

gak mau bales gimana-gimana 

sih." 
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"Kalo semisal di situasi ada 

yang berpendapat A, 

pendapat B, dan seterusnya 

yang artinya pendapat orang-

orang berbeda, nah kamu 

menanggapinya 

bagaimana?" 

"Wajar sih, aku orangnya 

mengikuti, kalo yang dipilih 

pendapat B ya udah ikut, kalo 

yang dipilih pendapatku ya udah 

ikut, aku orangnya gak terlalu 

gimana-gimana sih." 

def5 

"Walaupun kamu benar?" "Walaupun aku bener aku ikutin 

aja, aku orangnya kayak ya 

udah itu kemauanmu, ya udah 

aku gak bisa nentang, let it flow 

aja daripada kena masalah, 

ya wes manut wae lah." 

def6 

"Oke terimakasih ya atas 

waktunya, selamat sore." 

"Sama-sama."  

 

Keterangan: 

Ach: Need of Achievement 

Def: Need of Deference 

Ord: Need of Order  

Exh: Need of Exhibition 

Aut: Need of Autonomi 

Aff: Need of Affiliation 

Int:  Need of Intraception 

Suc: Need of Succorance  

Dom: Need of Dominance 

Aba: Need of Abasemen  

Nur: Need of Nurturance  

Chg: Need of Change  

End: Need of Endurance 

Het: Need of Heteroseksual 

Agg: Need of Aggression 
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SUBYEK III 

Pertanyaan  Jawaban  Coding 

"Halo, selamat siang, aku 

Via, aku mau wawancara 

kamu, perkenalan ya, 

namanya siapa?" 

"Namanya S." 

 

"Masih kuliah atau sudah 

kerja?" 

"Lagi kuliah, masih kuliah, di 

Akbid Ngudiwaluyo."  
 

"Dimana itu ya?" "Di Ungaran."  

"Kalau rumah dimana?" "Di Tugurejo Semarang Barat."  

"Sudah menikah belum 

ya?" 

"Aduh belum mbak." 
 

"Ini aku mau wawancara 

berhubungan sama yag 

kemarin waktu kita tes 

EPPS, yang pertama 

mengenai Need of 

Achievement. Shinta pasti 

ingin mencapai prestasi 

atau suatu kedudukan, apa 

sih yang akan Shinta 

lakukan untuk mencapai 

prestasi tersebut?" 

"Cara mencapainya ya berusaha 

dibidang yang aku mau capai 
itu, apa aja yang bisa buat kita 

mencapai disitu aja gitu, gitu sih 

mbak ga semua jadi yang simple-

simple aja dijalani sesuai 

kemampuanku aja." 

ach1 

"Misalnya mau mencapai 

prestasi apa?" 

"Misalnya kayak IP bagus ya 

gimana ya, ya dengan dipelajari 

semua apa yang IP nya kurang, 

pelajaran yang susah, dilihat 

dulu, dikoreksi lagi, yang 

kurang apa, pelajaran gimana, 

gitu aja sih." 

ach2 

"Misal ada suatu 

pekerjaan, targetnya 

Shinta dalam menjalani 

pekerjaan tersebut apa?" 

"Kalo emang pekerjaan yang 

aku suka banget, sing aku 

pengen, pasti bakal aku capai 

ya semaksimal mungkinlah. 
Tapi kalo yang ga terlalu aku suka 

ya dijalani aja gitu." 

ach3 

"Pernah ngelakuin 

pekerjaan yang menurut 

Shinta harus maksimal?" 

"Apa ya? Kayak praktek-praktek 

pas di bidan gitu, pengennya ya 

aku lebih suka praktek daripada 

teori makanya kalo praktek mesti 

aku perhatiin bener-bener." 
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"Kalau teori?" (sambil tertawa kecil) 

"Biasa aja, lebih susah teori sih 

mbak menurutku, soalnya kalo 

praktek dilakuin jadi langsung 

keinget." 

 

"Emang apa aja sih 

prakteknya bidan?" 

"Praktek bantu lahiran, terus 

suntik KB, terus kadang ada yang 

periksa sakit, ga selalu 

berhubungan dengan ibu dan 

anak, kadang-kadang kalo di 

desa-desa gitu kan banyak yang 

sakit kayak batuk pilek juga 

perginya ke bidan." 

 

"Pernah ga gagal misalnya 

kayak bantu lahiran?" 

"Alhamdulillah ga pernah." 
 

"Kalo gitu poin kedua ya 

yaitu Need of Deference. 

Shinta berada di suatu 

tempat yang punya adat 

istiadat atau peraturan-

peraturan, itu apa yang 

bakal Shinta lakuin? 

Misalnya biasa aja atau 

mengikuti aturan yang ada 

atau ngapain sih aneh 

banget di tempat begini 

aja ada peraturan?" 

"Kalau aku sih mesti, kalo ada 

adat istiadat kaya gitu pasti tak 

ikutin gitu loh mbak, ikut 

aturan yang disitu aja soalnya 

kan kita juga disitu 

tinggalnya." 
def1 

"Contohny di tempat yang 

kayak gimana?" 

"Kayak yang masih di desa-desa 

gitu, di tempat apa ya kayak di 

tempat Budhe ku yang masih di 

desa gitu-gitu kan punya adat 

yang harus gimana gitu, 

pokoknya ada aturan-aturannya 

tertentu jadi harus diikuti, enggak 

semena-mena harus gimana 

soalnya kita disitu pengen 

dihormati jadi kita harus 

menghormati aturan disitu." 

def2 

"Adatnya kayak gimana?" "Misalnya kayak apa ya, kalo di 

desa-desa itu orang biasanya eee 

kalo liat entah kenal atau ga kenal 

kadang suka ajak senyum, kadang 

def3 
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suka ajak salam-salam gitu, kan 

kalo di desa-desa gitu engga cuek 

kayak yang disini kalo ketemu 

diem aja, kalau disana pasti gitu. 

Jadi masih kentel gitu loh mbak. 

Kalo ga ngelakuin itu nanti 

dikira sombong, nanti dicap 

jelek." 

"Nah lanjut ya. Pasti kan 

semua orang pernah punya 

harapan untuk Shinta ya, 

misalnya orang-orang 

berharap Shinta menjadi 

seperti A atau seperti ini 

dan itu, apa sih yang bakal 

Shinta lakuin? Misalnya 

menjalankan harapan 

orang-orang tersebut atau 

bersikap cuek atau biasa 

aja kayak seolah-olah ga 

ada apa-apa?" 

"Kalo berusahanya sih 

diusahain, ya tapi kalo itu ga 

yang aku pengen ya biasa aja 

tapi tetep dijalani gitu, ga 

langsung nyerah cuek engga." 

ach4 

end1 

"Contohnya pernah ga 

yang orang berharap 

misalnya ada teman, 

Shinta kamu harusnya 

begini, pernah ga?" 

"Pernah, ya kayak lagi kuliah gini 

kan suruh cepat selesai tapi kan 

aku ga terlalu suka sama yang 

sekarang dijalanin jadinya ya 

tetep ga enak karena bener-bener 

udah digituin, udah hampir 

selesai ya dijalanin aja 

walaupun agak leda-lede." 

ach5 

end2 

"Sekarang semester 

berapa?" 

"Semester berapa sih, ganjil ya 

sekarang (sambil tertawa) 

semester banyak pokoknya 

(tertawa lagi), seharusnya kan aku 

tiga tahun tapi molor jadi empat 

tahun berarti." 

 

"Susah ya? Berarti ini 

udah masuk skripsi ya?" 

"Iya susah, sudah masuk skripsi 

bab satu atau dua ya, masih baru 

awal-awal tapi malesnya itu loh." 

 

"Ada contoh lain ga yang 

harapan orang lain selain 

skripsi?" 

"Harapannya kebanyakan pasti 

itu, ditanya-tanyain terus."  

"Lanjut ya, point yang "Seringnya sih dadakan mbak.  
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ketiga Need of Order. 

Emm, apa sih yang bakal 

kamu lakuin sebelum 

melakukan suatu 

pekerjaan? Misalnya ada 

persiapan atau otodidak 

aja, dadakan gitu?" 

Kalo pas niat-niatnya ya ada 

persiapan, kalo ga ya dadakan 

aja." 

"Misalnya apa?" "Ya kayak UTS atau apa-apa gitu, 

biasanya kalo lagi males dadakan 

aja, langsung kerjain aja, ya 

sebisanya diinget-inget. Kalo pas 

lagi semangat-semangatnya dan 

ada yang nyemangati ya belajar 

beneran apa yang dipelajari." 

 

"Kalo bidan ada magang 

ga?" 

"Kan prakteknya ada magang 

praktek tiap satu semester." 
 

"Oh jadi setiap semester 

ada?" 

"Iya ada, jadi udah beberapa kali 

magang." 
 

"Trus apa sih yang bakal 

kamu lakuin untuk 

memiliki hidup yang 

teratur? 

"Ya mungkin dibikin jadwal 

kayak gitu ya harusnya, di-

planning bener-bener ke 

depannya kayak gimana, harus 

target kayak apa yang aku 

pengenin, punya target harus 

bisa gini lah, males ga males 

harus tetep dijalanin." 

ord1 

"Planning paling besar 

apa?" 

"Lulus (sambil tertawa kecil)." 
 

"Emm, maksudnya yang 

pernah kamu lakuin?" 

"Oh yang pernah aku lakuin hehe. 

Yang pernah apa ya, apa sih? 

Yang aku pengen itu sih, April 

nanti." 

 

"Amiiiiinnn." "Haruslah, duh capek mbak 

ditanya-tanyain terus." 
 

"Lanjut ya point keempat 

tentang Need of 

Exhibition. Kalau 

misalnya kamu datang ke 

acara ulang tahun teman 

atau pesta gitu apa yang 

bakal kamu lakuin? 

Misalnya kamu bakal 

"Kalau seringnya sih aku yang 

nyapa duluan kalo kayak gitu, 

mesti entah dimana, di mall atau 

ketemu sama teman mesti kalo 

ketemu biasanya aku yang 

sering nyapa duluan." 

aff1 

aff2 
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menyapa duluan atau biar 

orang lain yang menyapa 

kamu duluan." 

"Nah kamu kan menyapa 

nih, sedangkan orang yang 

disapa cuek aja. Pernah 

ga?" 

"Gak pernah sih kalo kayak gitu. 

Mesti nanggepin kalo tak sapa." 
 

"Trus emmm klo kamu 

ada didalam sebuah 

kelompok, apa aja sih 

yang kamu ceritakan 

dengan kelompok? 

Misalnya kelompok teman 

main gitu atau kelompok 

sesama teman bidan." 

"Kalo aku kan punya kelompok 

teman main gitu, ya ceritanya 

banyak sih mbak, cerita yang 

kayak seringnya kita main 

kemana gitu nah yang dibahas 

main dimana dapat info tempat 

nongkrong atau tempat wisata 

kemana. Trus ngobrol ya ngobrol 

apa aja hampir semua dibahas." 

aff3 

"Kalo cerita ke orang 

tua?" 

"Orang tua pernah ya sedikit aja, 

tapi kalo biasanya seringnya 

pacar trus teman lain yang ga 

begitu deket atau yang kurang 

enak gitu sih." 

het1 

"Kalo yang paling sering 

banget pacar?" 

"Ga juga sih, imbang deh mbak, 

pacar sama teman." 
 

"Kalo fokus tentang 

sesuatu?" 

"Ga sih ga pernah, hampir semua 

dibahas." 
 

"Lanjut ya poin kelima 

tentang Need of 

Autonomy. Apa sih peran 

orang lain terhadap apa 

aja yang akan kamu 

lakuin? Misalnya nih kan 

pengen cepet selesai 

skripsi, nah peran orang 

lain itu gimana, penting 

banget atau aku bisa tanpa 

orang lain." 

"Ya harusnya gak bisa ngelakuin 

tanpa orang lain, harusnya ada 

yang bener-bener dukung gitu 

tapi ga harus memojokkan jadi 

tetep harus didukung lah. Kalo 

jalan sendiri bikin ada semangat."  

"Nah yang bikin kamu 

paling semangat dari 

siapa?" 

"Dari siapa ya, dari pacar kali 

ya (tertawa kecil). Kalo orang tua 

kadang kan kita suka gimana ya 

ngrasa disemangatin tapi kan 

kadang malah bikin kita kepojok 

gitu." 

het2 
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"Dipojokin tu kayak 

gimana ya?" 

"Jadi tu kayak kita diposisi yang 

salah. Jadi kayak disemangatin 

tapi seolah-olah malah cara 

ngomongnya cara 

nyemangatinyya tu malah tetep 

kita yang ngrasa salah banget gitu 

loh, ngrasa terpojok banget. 

Menurutku sih." 

 

"Itu bapak ibu?" "He'em."  

"Ibu sama kamu ya 

tinggalnya berarti?" 

"He'em. Kalo papah kan tinggal 

di asrama di Batang, di rumah 

dinas." 

 

"Berarti jarang ketemu 

dong?" 

"Jarang banget, jarang banget." 
 

"Lebih deket sama ibu 

atau bapak?" 

"Kalo deket banget engga sih, 

standar. Kalo sama papah engga, 

kalo sama mamah biasa. Kalo 

yang deket banget ga ada." 

 

"Kamu punya adek?" "Punya."  

"Kakak?" "Ga ada."  

"Oh berarti kamu anak 

pertama ya?" 

"Iya." 
 

"Jadi dua bersaudara 

doang ya?" 

"He'em." 
 

"Kalo adek kelas berapa?" "Kelas satu SMA."  

"Di Batang atau dimana?" "Di Semarang."  

"Cowok atau cewek?" "Cowok."  

"Kalo saudara yang deket 

siapa ya?" 

"Saudara yang deket ada sih 

anaknya Pakde, yang tinggal di 

rumahku. Aku sama dia terus kalo 

kemana-mana." 

 

"Jadi kemana-mana dan 

kalo cerita apa-apa sama 

dia ya?" 

"Ya seringnya sama dia, apa aja 

cerita sama dia. Daripada cerita 

sama mamah mending aku cerita 

sama dia (sambil tertawa kecil)." 

 

"Berarti perannya penting 

dan baik dong buat 

kamu?" 

"Iya lumayan (tertawa kecil 

lagi)."  

"Emang anaknya Pakde 

itu kalo kasi semangat 

gimana sih?" 

"Ya gimana ya, seperti ayo cepet 

lulus, kasian mamah, bla bla bla. 

Yah sama aja sih, standar." 

 

"Kalo bantuin ngerjain?" "Engga, kan bidan beda, beda  
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banget. Setidaknya aku udah 

cerita sama dia." 

"Kalo dukungannya pacar 

itu gimana?" 

"Ya biasa, kamu tu mbok ndang 

cepet selesai, katanya pengen 

kerja, pengen cari duit sendiri, 

cepet tho diselesein, yang 

semangat, aku aja lagi ngejar 

sampe april. Kan dia juga 

targetnya April, dia bilangnya 

gitu. Kemarin kan dia juga abis 

ngejar nilainya yang kurang, 

ikutin SP semua. Trus kemarin 

juga abis UTS." 

 

"Jadi pengennya bareng-

bareng lulus ya." 

"He'em jadinya ga ada yang 

nunggu-nunggu." 
 

"Kalo dari adek ada 

dukungan ga?" 

"Kalo adek ga, paling ikut-ikutan 

aja." 
 

"Pernah ga sih kamu 

ngelakuin sesuatu yang 

sekehendak hati? Jadi 

misalnya ga denger kata-

kata orang lain gitu." 

"Pernah kali ya. Tapi gatau apa, 

lupa. Kayaknya pernah sih. 

Pernah tapi ga sering-sering sih 

mbak. Jarang banget malahan." 

 

"Masih bisa berpikir ya 

berarti hehe." 

"Iya mbak, masih bisa mikir. Jadi 

ga sembarangan." 
 

"Lanjut ya poin keenam, 

Need of Affiliation. Apa 

yang akan kamu lakuin 

kalo ketemu orang-orang 

baru? Misalnya seperti 

masuk kuliah pertama, 

kamu bakal diem aja atau 

membaur biar orang lain 

yang deketin." 

"Kalo aku sukanya cari 

kenalan-kenalan baru. Jadi 

misal kayak masuk asrama gitu 

kan ga ada yang kenal satupun ya. 

Kalo ada temen misalnya kayak 

waktu dulu kan ada cek barang 

bawaan, nah yang belakangku itu 

pas aku ajak ngobrol, tak ajak 

kenalan, trus sekamar juga. 

Jadi aku ga diem aja." 

aff4 

aff5 

"Kalo satu kamar gitu 

deket banget apa biasa 

aja?" 

"Yang deket tu berapa ya, dua-

tiga anak yang sering deket sama 

aku." 

 

"Satu kelas?" "Itu ada yang satu kelas ada juga 

yang beda kelas. Jadi satu kamar, 

kelasnya beda acak, engga satu 

kelas semua." 

 

"Emang satu kamar ada "Aduh banyak ya sampe 24  
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berapa orang?" orang." 

"Itu kamarnya jejeran atau 

atas bawah?" 

"Kasurnya tingkat." 
 

"Aku kira satu kamar ada 

dua orang gitu." 

"Engga, jadinya bareng-bareng 

rame. Kalo mau ujian pas 

ngapalin susah banget buat 

belajar, ada yang di lapangan, di 

ruang makan." 

 

"Kan tadi kamu bilang 

kalo satu kamar kan ada 

24 orang." 

"Ada lah hampir 24, ada yang 

gede banget malah ada 30-an itu 

yang kamar gede tapi disekat 

kanan kiri, disekat lemari-

lemari." 

 

"Nah tadi kan kamu cerita 

ada teman yang deket gitu 

ya hampir tiga orang." 

"Tapi ga deket banget sih, standar 

aja deketnya. Tapi masih mending 

deketnya daripada sama yang 

lain." 

 

"Kalo lagi bareng-bareng 

tuh nglakuin apa aja?" 

"Nyuci bareng, biasanya dandan-

dandan, ngobrol juga, kalo tugas 

gitu sering sih tanya-tanya, 

dikerjain bareng." 

 

"Kalo ngerjain tugas di 

dalam kamar itu berarti 

ya?" 

"Iya, tapi sekarang engga. Dulu 

kan asrama, sekarang udah 

engga." 

 

"Kalo asrama disana 

berapa lama emang?" 

"Wajib itu tiga tahun. Dari awal 

masuk sampe dua bulan sebelum 

selesai kuliah." 

 

"Emang ga pada ngeluh 

ya?" 

"Pada ngeluh sih sebenernya, 

soalnya bidan yg lain kan engga, 

kalo punyaku ketat banget, kalo 

yang lain ga terlalu gitu loh 

mbak, kayak di Panti Wiloso tu 

juga asrama, tiga tahun juga tapi 

disana tu lebih enak, kamarnya tu 

setiap kamar isinya empat anak, 

jadi lebih enak gitu mbak, ga 

kemrungsung kayak punyaku kan 

rame banget. Trus ini jam 

malemnya sampe jam 9 kalo di 

Panti Wiloso, kalo di punyaku 

sampe jam 7 aja." 

 

"Tapi kan kamu "Gak tau, aku tu gak tau masuk  
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sebelumnya sudah tau 

dong?" 

situ tuh gak tau. Taunya cuma oh 

ini ni akbid, asrama, terus 

asramanya cuman tiga bulan tok 

ternyata sampe sana udah 

diterima bla bla bla ternyata tiga 

bulan cuman selama karantina. 

Kita gak boleh keluar, kita gak 

boleh ini itu, baju harus bawa 

cuman 6 pasang." 

"HP gak boleh bawa?" "HP boleh bawa tapi gak boleh 

yang berkamera, gak boleh yang 

ada bluetooth-nya, HP-nya jadul-

jadul. Kayak gitu 3 bulan, trus 

asrama wajibnya 3 tahun." 

 

"Trus gak boleh ditemui?" "Boleh, hari Sabtu-Minggu. "  

"Kayak taruna ya." "Ya makanya 3 bulan itu aku 

stress banget. Sampe berat 

badanku turun jadi 48 gara-gara 

aku protes gitu loh mbak 

soalnya kan emang dari awal 

masuk tu emang gak suka. Dari 

pertama ke asrama, dari pertama 

gitu aku nangis-nangis, kok 

ternyata peraturannya ketat 

banget, ga kayak yang aku 

bayangin, info masuk kesitu jug 

kurang banget, taunya cuman 

asrama ternyata ketat banget. 

Pake anting-anting aja gak boleh. 

Kalo pake anting-anting emas 

disita sama ibu asrama, 

diambilnya entar kalo udah lulus. 

Kalo anting-anting plastik atau 

hiasan-hiasan gitu dibuang ke 

kolam. Gak boleh pake aksesoris 

yo gak papa sih." 

suc1 

agg1 

 

"Kalo yang pake hijab 

gimana?" 

"Kalo yang pake hijab, keluar 

asrama juga pake hijab juga. Kalo 

ga ntar rambutnya dipotong 5 cm, 

kayak di pondok gitu. Jadi yang 

hijab kalo keluar ya pake hijab, 

kalo ketauan engga ya nanti 
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rambutnya dipotong sama ibu 

asrama." 

"Dulu kamu kok pikiran 

masuk akbid tu gimana?" 

"Dulu tu gak ada pikiran masuk 

akbid, pengennya kan ke dokter 

gigi Unissula." 

 

"Oh sama pacar ya hehe." "Hehe iya sih. Awalnya kan aku 

dulu yang masuk, trus pacarku 

ikut-ikut daftar ke Unissula. Trus 

kita diterima semua, pas aku mau 

masuk situ ternyata papah lagi 

sekolah Selapa. Tabrakan gitu 

loh, biayanya dipakai papah dulu, 

jadi mbok nanti dulu, sementara 

masuk kesehatan yang lain dulu, 

papah biasalah ngayem-ngayemin 

hati, nanti masuk kedokterannya 

tahun depan kalo papah udah 

selesai sekolah, oh yo wes aku 

bilang kayak gitu. Trus kan aku 

daftar akbid juga gak cuman situ 

tok, akbid sampangan, akbid Abdi 

Husada, disitu juga diterima, di 

Ngudi Waluyo juga diterima. Nah 

aku pengennya yang di Abdi 

Husada, tapi papah tu dapat info 

dari pakde katanya Ngudi Waluyo 

bagus bla bla bla tapi gak dikasih 

tau aturan-aturannya." 

def4 

"Kamu ga tanya emang?" "Gak tau, aku gak ada yang tak 

tanyain mbak. Cuma disana cuma 

dijelasin tok, ini asrama ya gini 

gini, tapi secara rinci gak boleh 

apa-apa tu gak dikasih tau." 

 

"Tapi kamu ga berusaha 

tanya kesana?" 

"Gak sih, cuman tanya gitu gitu 

tok. Aku tanya asrama ya asrama 

standar lah kayak gitu, paling 

juga kalo keluar boleh main 

teryata kalo keluar tetep harus 

minta tanda tangan ibu asrama 

gitu, keluarnya kemana, ketat 

banget. Makanya keluar asrama 

jadi gendut." 

 



136 

 

 

 

"Pernah ga kepikiran 

waktu pertama kali dapet 

peraturan itu buat 

pindah?"  

"Pas awalnya ga boleh gini gini 

gini kan aku udah protes sama 

mamah mbok mumpung masih 

awal banget gitu kan, uang juga 

sepenuhnya belum dikasih tho." 

agg2 

"Itu boleh keluar? "Boleh, ada sih beberapa temenku 

juga ditingkat satu kan semester 

satu dua itu juga ada yang pindah, 

tingkat dua juga ada pada ga 

betah gitu. Tapi kan pas dulu pas 

awal banget aku pengennya 

mbok udah pindah aja aku ga 

suka asramanya apalagi ungaran 

kan jauh banget mbak, lha tapi 

mama papa malah udah ga usah 

dijalani aja. Aku nangis, tiap 

minggu papa mamah jenguk ke 

asrama mesti aku nangis pengen 

minta pindah tapi mama sama 

papa.." 

agg3 

suc2 

"Oh tiga bulan pertama 

belum boleh pergi ya?" 

"Belum boleh, cuman Sabtu 

Minggu tok ya. Perawatan-

perawatan wajah juga disita ga 

boleh." 

 

"Hah?" "Piye jal mbak perasaanmu. 

Krim-krim tu dulu ga boleh 

angkatanku, tapi angkatan adekku 

boleh adek tingkatku. Jadi yang 

perawatan-perawatan wajah ga 

boleh, kalo facial foam boleh, 

hand body boleh. Sabun cuci 

muka tu yang nyita barang-

barang kakak tingkat, yang 

kelompok IKM, kalo SMA kayak 

OSIS gitu loh. Ada yang sabun 

muka tu disita, ada yang 

deodorant disita, kan parah 

banget. Tapi kalo krim disita, 

krim-krim wajah yang dipake 

perawatan-perawatan." 

 

"Senioritas ga?" "Banget. Masih banget."  

"Sampai sekarang?" "Kalo sekarang sih ga tau. Tapi  
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kalo pas sama aku, adek-adekku 

yang dibawahku pas aku tingkat 

tiga, dia tingkat satu dua ya tetep 

ada senioritas." 

"Contohnya? Pertama kali 

dapet seniorits itu apa?" 

"Duh piye ya, lupa. Pokoknya tu 

keliatan banget gitu loh mbak 

antara pokoknya beda banget, ga 

ada yang akur antar tingkat. Antar 

tingkat tu ga ada." 

 

"Misalnya kan kayak aku 

pernah dapet info nih 

salah satu fakultas 

kedokteran di Semarang. 

Jadi kalo misalnya ketemu 

kakak angkatan tu harus 

ngomong 

"Assalamu'alaikum kak"." 

"Ya sama aja punyaku kayak gitu  

"Permisi kak", kalo bilang "Misi" 

itu bisa disemprot sama 

kakaknya. Aku pernah bilang 

"Misi" harus ngulang lagi 

"Permisi" harus pake "Per". Trus 

kalo ketemu harus nyapa, paling 

biasa omongan mbak mbak 

cewek tho paling biasa di 

diserang pake omongan bla bla 

bla. Ada temenku sampe nangis-

nangis gara-gara dimarahin sama 

kakak. Jadi kalo misalnya dia 

yang salah sama kakak tingkat si 

A, dia suruh ke kamar, nah 

temen-temennya si A ikut-ikutan 

semua kayak gitu, mesti kayak 

gitu." 

 

"Itu kayak turunan kah?" "He'em. Tapi kalo angkatanku 

kayaknya engga deh, ga terlalu 

sekeras itu soalnya kan kita 

ngalamin juga, kayak ga enak 

kalo digituin." 

int1 

"Jadi angkatannya kamu 

kayak sepakat gitu ya?" 

"He'em, ya biasa aja sama adek-

adek kecuali kalo mbek adek-

adek sing rada-rada emang tengil 

gitu." 

 

"Kamu pernah dapet 

semprot dari kakak 

angkatan?" 

"Pernah gara-gara mbak itu salah 

denger ga tau itu telingane piye. 

"Kamu ngatain galak ya dek?" 

padahal aku bilang "Mbak'e 

bajune sama" itu galak darimana 

coba. Trus itu aku digeruduk 
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sama teman-temannya. Kan 

kamarku tu kamar baru trus 

sebelahan sama kamar dia, nah 

aku lagi nyapu trus diomongin 

diomel-omelin sama dia gitu 

mbek temen-temene." 

"Nangis ga?" "Ga, biasa wae. Mbak'e sing ga 

denger kan aku sampe manggil 

temenku, "Ga mbak dia cuma 

bilang kaose sama". Aku 

dibilangin "Aku salah apa tho 

sama kamu dek, emang aku 

pernah ketemu kamu" lha kan aku 

ga bilang gitu. Pasrah tho." 

def5 

"Pernah ga kamu 

kepikiran kabur karena 

situasinya aku pikir aneh 

gitu ya dan aku ga pernah 

dapet situasi gitu." 

"Kabur ya kabur tapi nanti balik 

lagi. Kabure kabur kalo misale 

males kuliah opo lagi gek budreg 

banget." 

 

"Emangnya ga di absen?" "Di absen. Kan kalo pas dulu 

awal-awal tu ga terlalu absennya 

ga terlalu ketat, itu kan absennya 

setiap hari tiap jam 7 malam itu 

pasti, pasti dipanggilin tiap 

malam." 

 

"Oh tak kira kayak absen 

kuliah." 

"Ya absen kuliah ya absen itu." 
 

"Titip absen berarti?" "Iya titip absen. Titip absen bisa 

tapi kadang temen-temenku tu ga 

kompak gitu loh mbak. Jadi awal-

awalnya aja pada mau bantuin 

tapi akhirnya engga, trus nanti 

terakhirnya lagi dilaporin disuruh 

data ulang absennya ya kan 

ketahuan semua yang pernah 

bolos-bolos." 

 

"Oh jadi absen kuliah ada, 

absen masuk asrama juga 

ada?" 

"Iya jam 7 malam itu. Diabsenin 

jadi absen double."  

"Trus kalo kabur gitu 

sama siapa?" 

"Sendiri, sama temen turun, sama 

temenku kemana." 
 

"Oh jadi ga keluar "Ya keluar asrama."  
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asrama?" 

"Naik opo?" "Naik motor."  

"Boleh bawa motor?" "Ya sebenernya ga boleh sih tapi 

motor dititipin ke tempat 

penitipan sebelah asrama kan ada. 

Harusnya tu ga boleh bawa 

motor." 

 

"Trus kalo pergi kemana?" "Ya jalan-jalan ke Semarang kan 

aku ga suka kalo di Ungaran ga 

ada apa-apa."  

 

"Kalo kabur gitu pernah 

ke rumah ga?" 

"Ga lah, ga mungkin." 
 

"Sama pacar ya?" "Ya kadang sama pacar, kadang 

sama temen-temenku main ke 

tembalang gitu." 

 

"Pernah ketahuan ga?" "Pernah (ketawa kecil)."  

"Kena hukuman?" "Aku kalo sama ibu asrama 

sering banget dihukum. Sampe 

hapal. "Kamu ga bosen dihukum 

terus?. Tapi aku kalo dihukum 

tetep tak lakuin sih." 

def6 

"Apa hukumannya 

emang?" 

"Dulu pernah minta tanda tangan 

dosen kalo lagi kuliah minta 

tanda tangan dosen satu jam 

sekali, satu jam loh bukan satu 

mata kuliah sekali tapi setiap jam, 

setiap jam minta tanda tangan 

dosen yang lagi kasih kuliah kalo 

ga dosen yang ada di kantor. Kalo 

ada semua dosen ya dimintai 

semua. Trus kalo pulang kan pagi 

jam 5 6 7 minta bu asrama, trus 

jam 8 sampe jam 3 sore minta'e di 

dosen jadi kalo aku lagi ga kuliah 

aku tetep pake baju seragam 

cuma aku bolak-balik ke kampus 

tiap jam buat tanda tangan, trus 

jam 4 5 6 7 8 9 minta ke bu 

asrama. Selama hampir dua 

minggu." 

 

"Sek, bu asrama itu berarti 

yang punya?" 

"Yang jaga asrama tapi dia juga 

dosen. Bu asrama itu juga 
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ngerangkep jadi dosen. Bu 

asrama itu ada delapan." 

"Loh banyak ya. Berarti 

gantian jaganya?" 

"Engga, ya bareng di situ 

delapan-delapannya. Jadi kalo 

absen keluar semua delapan, atau 

paling ga empat lima. Itu 

makanya aku ga suka mbak, ga 

seneng dari awal. Ndilalah kok ya 

aku ga suka kok ya sampe 

sekarang tu aneh-aneh wae. 

Tinggal di asrama yo asramane 

ketat, dosennya do koyok ngono, 

absen tiap malem." 

 

"Tapi dari sekian banyak 

dosen yang kamu ceritain, 

ada ga dosen favorit 

kamu? Misalnya yang 

baik, yang ga rese." 

"Ga ada. Tapi sing mayan 

merhatekke aku itu ada sih satu 

Bu Ari, emang orange rada teges 

tapi itu nek mbek aku gatek gitu 

loh mbak. Kalo ga tau tanya bu 

ari aja." 

 

"Kalo sama kakak atau 

senior?" 

"Ga ada." 
 

"Kalo Bu Ari dosen apa?" "Dosen apa ya, dia ngrangkep-

ngrangkep mbak." 
 

"Oya contohnya apa yang 

kamu bilang tadi Bu Ari 

gatek?" 

"Kayak kemarin ini kan aku 

kurang KTI sama askep nah dia 

tu "Kamu askepnya kurang apa? 

Besok bawa askepnya ya" "Tapi 

askepku kurang bu" "Ndakpapa 

tak liat dulu" yaudah tak liatin 

trus "Kurangnya ini ya, bisanya 

kapan diseleseinnya?" gitu, 

ditelpon. Kalo bikin KTI nya ga 

tau tanya sama Bu Ari gakpapa." 

 

"Itu bukan dosen wali 

untuk skripsi ya." 

"Bukan dosen wali, bukan dosen 

pembimbing juga. Bu asrama aja. 

Kan dia pernah manggil aku ke 

kamar, "Kamu kenapa sih 

sebenere kok gini?" yaudah tak 

ceritain semua tho akhire, 

mungkin dia paham sama aku 

mbak." 

 

"Tapi pasti banyak ya "ya soale dia itu orange bisa piye  
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kayak teman-temanmu 

yang cerita sama ibu itu?" 

ya kadang kalo lagi pengen cerita 

ya dipanngil. Aku cerita sama Bu 

ri, makane Bu ri tau semuanya 

kenapa aku sering bolos, kenapa 

aku sering bla bla bla." 

"Kalo mata kuliahnya 

gampang ga?" 

"Yo sedengan, kadang juga ga 

banyak yang susah gitu loh." 
 

"Jadi masalahnya cuman 

sama peraturan sama 

orang-orang aja ya?" 

"Gara-gara itu aja aku jadi males 

semuanya gitu loh mbak. Dari 

awal emang aku ga suka terus 

menurutku asramane kayak gitu, 

dosen-dosen kuliahe kayak gitu, 

jadi males, berangkat kuliah yo 

angger berangkat wae." 

 

"Kalo orang tua diceritain 

gitu reaksinya apa?" 

"Yo mesti bandingin sama yang 

lain, "Mbok yo koyo sing liyo, 

sing liyo do iso kuliah, kamu 

kuliah ga niat bla bla bla". Ya 

emang sih, aku bersyukur juga 

bisa kuliah tapi kan aku emang ga 

suka, ga sukanya dari awal bukan 

ga suka ditengah-tengah loh, kalo 

di tengah-tengah kan cuman alibi 

tok ya. Dari awal udah 

ngomong tapi ya biasa kayak 

dipojokin gitu." 

agg4 

"Kalo sama kakak atau 

senior ada ga yang baik 

atau ga rese?" 

"Dulu ada. Dulu pas aku tingkat 

satu dia tingkat tiga, abis itu kan 

ga ada lagi. Yang tingkat tiga 

udah lepas tinggal tingkat dua. Ga 

deket, ga ada yang deket sama 

tingkat dua." 

 

"Pernah bantuin apa gitu?" "Kalo ada apa-apa cerita ke dia, 

"Dek gini gini gini". Dia ga rese 

mbak soalnya tetangganya dia tu 

temene tanteku gitu loh jadinya 

tau trus dititipin. Tapi ndilalah 

memang orange orang sing baik, 

anak sing baik ga koyok sing 

lain." 

 

"Kalo gini kamu tetep 

cerita ke sepupu atau 

"He'em, tapi paling sering tak 

ceritake ke pacar sama mb 
het2 
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pacar?" Winda. Pokoke ke pacar sama 

mbak Winda lha piye wes kadung 

kurang dikit lagi to nanggung. 

Soalnya kan emang kurang dikit 

tok." 

""Tinggal skripsi aja ya." "Iya skripsi, mata kuliah juga ga 

susah. Tapi males aja kayak gitu, 

males jauhe, jadi nambah 

nambahi, nggondel gondeli." 

 

"Dioprak-oprak mesti ya." "He'em, sebenere dioprak-oprak. 

Sebenere piye yo mbak, ditanyain 

kerja dimana, udah selelsai belum 

kan perasaane piye langsung 

makdeg. Tiap ditanyain sama 

saudara "Udah selesai belum? 

Kok belum selesai?" yo wes 

langsung tak tinggal pergi. Malu 

tho ditanyain, sebenernya itu 

tanggung, tapi malese nggondeli 

terus." 

 

"Nah tadi kan udah 

banyak cerita tentang 

situasi kampus ke orang 

tua atau pacar sama 

Winda. Lanjut pertanyaan 

yang tadi  tentang kalo 

kamu lagi kumpul-kumpul 

itu ngomongin apa sih, 

trus kayak sekarang nih 

kamu sama teman-teman 

udah jauh, yang mungkin 

jarang ketemulah atau 

jarang komunikasi trus 

caranya kamu untuk tetap 

menjalin tali silaturahim 

sama teman-teman tu 

gimana?" 

"Biasanya kalo ada yang temenku 

mau nikah pasti jadi kita buat 

obrolan bareng-bareng tapi 

kadang ada juga yang ngajakin 

main. Kalo teman-teman kampus 

ada yang dari Pati, dari Ungaran 

ada, Salatiga, Bali, Lombok. 

Mencar-mencar." 

 

"Jadi udah pada kerja gitu 

ya?" 

"Udah, skripsi udah selesai semua 

tinggal aku sama temenku. 

Harusnya bertiga tapi yang satu 

udah selesai duluan sih, selesai 

kemarin April." 
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"Kalo gitu lanjut ya 

tentang Need of 

Interception. Apa sih yang 

bakal kamu rasain kalo 

ada teman yang lagi 

kesulitan atau berhadapan 

dengan masalah? Ikut 

sedih atau biasa aja karena 

itu masalahnya dia." 

"Ga sih, kadang ya aku kasi 

masukan. Kadang sama temenku 

suka cerita "Aku lagi gini gini nih 

sama pacarku" atau "Aku lagi 

gini gini nih sama bapak ibuku", 

kadang aku suka cerita jadi 

sharing. Sharing sama aku juga, 

biasanya bagi pengalaman." 

nur1 

"Kadang pernah ga sih 

kayak dibandingin sama 

teman gitu? Misalnya 

bersyukur gitu" 

"Iya tetep tho mbak kalo itu." 

 

"Contohnya?" "Kalo sama temenku ini, ya 

sama-sama sih kita skripsi belum 

selesai tapi tu dia lebih lebih dari 

aku ga merhatiin kuliahnya sama 

sekali gitu loh mbak, malah di 

rumah terus tapi ibuke ga pernah 

wong dia di rumah terus, barang-

barangnya sampe udah di rumah 

ga di kost lagi tapi moso yo wong 

tuwone ga gatek gitu loh. Tadinya 

barang-barangnya ditaruh di 

rumahku trus tak bawa ke rumah 

dia, "Kalo barang-barangmu tak 

bawa ke rumah, Ibumu tanya ga 

kok barang-barangnya di rumah 

emang kamu ga kuliah?". Lama 

buanget ga pernah kuliah ki ga 

pernah ditanyain. Ibunya juga 

susah tho, orang biasa gitu loh. 

Jadi aku lebih bersyukur 

walaupun aku sebel ya kita 

diomel-omeli tapi kan kita tetep 

masi diperhatiin daripada deknen 

sing dibiarin." 

 

"Alhamdulillah hehe. 

Lanjut ya point ke delapan 

tentang Need of 

Succorance. Gantian nih 

kamu yang lagi susah, lagi 

"Ga, aku tu soale seneng tak 

pikir sendiri gitu loh mbak. Jadi 

ga suka kayak gitu-gitu. Tapi aku 

suka kalo temen minta tolong. 

Aku tu males kalo soale entar 

aut1 
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punya masalah, trus kamu 

berharapnya apa sama 

teman-teman? Misalnya 

"Kamu bantuin aku kek 

atau tolongin kek." 

temanku tak ceritain padahal aku 

di luar biasa wae." 

"Jadi kamu ga cerita 

banyak sama teman ya? 

Ga terlalu ngumbar 

masalah pribadi gitu?" 

"Ga, aku daridulu ga suka. Biasa 

wae. Paling ya pacarlah sering 

tak ceritain jadi deknen ngerti 

kabeh." 

het3 

"Trus kalo kamu lagi 

marah yang kamu lakuin 

apa?" 

"Kadang sering nge-mall dewe ya 

(ketawa kecil), seringe nek aku 

gek marah banget kan aku 

cengeng pake banget ya mbak 

apalagi dikit dikit nangis. 
Misalnya aku gek bete, ya aku 

males di rumah gitu loh, 

seringnya tu nge-mall 

sendirian, kalo ga nongkrong, 

sendiri pokoknya, mbek mikir 

mikir kok ngene ya. Paling gitu 

tok sih. Nek sampe bengok-

bengok apa menggila ketok'e 

engga. Paling nyuwung. 

Pokokmen pergilah, main gitu loh 

biar ga terlalu piye yo biar lebih 

santai gitu loh mbak daripada di 

rumah stress tambah edan 

aku." 

suc3 

aut2 

suc4 

"Trus perannya pacar 

untuk kamu tu gimana?" 

"Yo enake itu loh mb diajak 

curhat, kalo aku lagi bete aku 

pengen main mbok ya kancani" 

nah itu kalo aku lagi bete. Kadang 

aku juga ke rumah'e soale tu 

mbahe pacarku kan manggile 

mak'e pak'e. Mak'e pak'e tu buaik 

banget makanya aku sayang gitu 

loh mbak, bener-bene digatek'ke 

banget misale mau makan apa 

atau dimasakin aja nanti 

dibelikan. Kan aku sukanya teri 

nasi digoreng pake telor. Makane 

aku seneng kalo disana. Soale 

het4 
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pacarku luwih ngerti aku 

banget gitu loh mbak, podo gitu 

loh. Meneh wong'e kan humoris 

banget, lucu, suka'e nglucu 

guyon, pokok'e mbek ndeknen 

ketawa terus." 

"Kadang pernah kepikiran 

ya kok pacarku luwih 

cedak ketimbang wong 

tuwoku." 

"He'em. Aku nek liat di tv, iso 

cedak banget sama mama papa'e, 

aku ki koyok'e emang ga bisa dari 

dulu, ga deket gitu loh mbak. 

Sing kayak aku lihat artis-artis do 

melukin mamanya, pada gimana-

gimana, aku biasa wae mbak." 

 

"Emang apa sih yang 

bikin kamu biasa aja sama 

mama?" 

"Ketok'e ga sepikiran deh aku 

sama mama, seringnya ngeyelan 

ya." 

 

"Contohnya apa?" "Ya eyel-eyelan. Mama tu moh 

ngalah gitu loh, aku ya moh 

ngalah. Kayak kemarin pulang 

dari Batang, kan udah tau jalanan 

macet kan udah tak kasi temenku 

ada yang rumahnya di Mangkang 

dan ada juga yang lagi mau ke 

Semarang karena macet akhirnya 

putar balik gara-gara macet. Dan 

mama udah aku kasih tau tapi 

mama pengennya lewat 

Mangkang, kan yo ga mungkin to 

mbak macetnya gitu. 

Berangkatnya aja udah macet, 

apalagi pulangnya semakin 

panjang kayak gitu. Terus "Kalo 

lewat Boja tu peteng jauh dek, 

jauuuh banget" mamah bilang 

kayak gitu. "Loh emang mah 

tapi dari pada kita macet 

berhenti ga ngapa-ngapain kan 

mending jalan tapi jauh, yang 

penting sampe, macet tapi dikit. 

Sampe aku ngalahi "Yaudah 

Ma ayo lewat Mangkang" trus 

akhire mama diem "Ya terserah 

agg5 
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dek wes palingan mama tidur 

ngantuk". Ya biasalah eyel-eyelan 

gitu tiap hari, meh hampir tiap 

hari. Pokok'e aku tu ga sepikiran 

sama mama." 

"Kalo mama ke pacar 

gimana?" 

"Aku ga pernah mbak cerita-

cerita tentang pacar soale piye ya 

mama ku mbek pacarku misale 

aku gek awal jadian tapi tu mama 

tanggepannya biasa mbak. Awale 

baik, akhire yaaa." 

 

"Kamu udah lama pacaran 

tapi mama tetep biasa?" 

"Biasa wae, tapi tu kadang mama 

sok kumat yo mbak. Kadang sok 

tanya "Gimana mak'e?". Batinku 

wes seneng ya eh malah saiki 

biasa maneh." 

 

"Trus perasaanmu gimana 

dong?" 

"Yo sebel aku kan mbek iki wes 

suwi, wong yo aku ra tau nggawe 

masalah opo aneh-aneh gitu loh 

mbak mbek wong iki. Lha mama 

tu lagi sensi, kan aku lihat 

instagram artis wes suwi pacaran, 

kan aku pacaran udah 5 tahun ya 

mbak trus tanggepannya mama 

"Halah pacaran suwi ra enak" 

padahal mama dulu pacaran 7 

tahun loh. "Pacaran suwi ki ra 

enak, bosen tok. Bar nikah 

bosen". Mama sensi gitu loh 

mbak kayak'e meh nyindir-

nyindir aku. Tapi yo wes lah 

gakpopo mbak, sing penting 

mbek ndeknen ora sing nangis-

nangis." 

 

"Kalo papa?" "Ga tho ya, ga pernah ngurusin. 

Yo mungkin tau tapi ki halah 

paling koncone ngono tok." 

 

"Kalo adek?" "Adek tau lah, kadang sering 

main sama adekku ya mbak, 

kayak kemarin terakhir tongkrong 

di cafe sama pacarku." 

 

"Nah lanjut ya point ke "Ga, aku ga pernah ikut kayak  
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sembilan Need of 

Dominance. Kalo di 

kampusnya kamu pasti 

kan ada organisasi, pernah 

pengen ikut?" 

gitu mbak. Ga kepikiran malah 

ya. Soale temen-temen aja udah 

ga enak gitu sih. Jadi aku ga 

suka." 

"Di kampus kamu ada 

organisasi apa aja?" 

"IKM itu kayak BEM, trus PMR. 

IKM itu singkatan dari Ikatan 

Kelompok Mahasiswa kayak'e. 

Kalo PMR itu namanya di 

kampusku KSR. Tapi aku emang 

ga ikut."  

 

"Kamu ga pernah 

kepikiran ya?" 

"Engga." 
 

"Misalnya kamu pengen 

masuk organisasi, pengen 

di posisi apa?" 

"Ya ngikutin wae sih, ga yang 

menggebu-gebu. Kan ada tu sing 

pengen, tapi aku ga kepikiran. 

Kalopun masuk gitu aku juga 

biasa aja kok mbak, ga sing 

terlalu piye gitu. Yang penting 

tanggung jawab aja." 

 

"Kalo tugas di kampus 

susah ga?" 

"Ya lumayan lah, ngebahas sakt-

sakit, nanti disuruh bidan meriksa 

beneran." 

 

"Bidan itu dosen itu?" "Engga kan beda, bidan daerah-

daerah. Kita disebaran di Ungaran 

kalo praktek tho." 

 

"Jadi kalo di kampus ga 

ada praktek cuma teori 

thok?" 

"Ada praktek cuma beberapa gitu 

loh mbak, pelajaran yang emang 

harus manggil ibu hamil ke 

kampus itu juga ada. Ibu'e dikasi 

hadiah buat calon bayinya sama 

uang. Manggil ibu hamile 

dijemput. Cuma diperiksa-periksa 

posisi janinnya gimana, trus 

tensine gimana, trus HB darahnya 

tinggi apa engga, tapi nek HB 

emang di tes beneran dicoblos 

diambil darahnya dikit." 

 

"Kalo praktek pasti keluar 

kampus?" 

"He'em, ke daerah-daerah gitu 

sekitar Ungaran, Kendal, tapi 

kalo Semarang kota engga. Nanti 

di bidan sebulan, di rumah sakit 
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sebulan. Tidurnya di rumah 

bidan, yo bantuin nyapu, bantuin 

ngepel, bantuin cuci piring. Kalo 

ada orang lahiran ya kita yang 

jaga, bidannya tidur. "Nanti kalo 

udah pembukaan bilang ya dek" 

sampe malem-malem." 

"Ha? Dibayar? Digaji?" "Engga lah, kita yang bayar dia. 

Kita yang bayar bidane untuk 

uang makan. Tapi ndilalah aku 

dapet bidan yang baik, tiap 

minggu aku pulang dibolehin, 

pokoknya baik gitu loh, ga baik di 

depan tapi. Ya ga bilang sama 

dosenku kalo aku tiap minggu 

pulang." 

 

"Kalo praktek gitu tiap 

dosen dapet berapa 

mahasiswa?" 

"Dua." 

 

"Emang satu angkatan ada 

berapa?" 

"30-an lah mbak, itu cewek 

semua. Kalo perawat baru ada 

cowoknya." 

 

"Aman dong cewek 

semua." 

"He'em kalo kalo ada cowoknya 

kan bahaya." 
 

"Kamu kan 3 tahun ya di 

asrama, nah kmu 

ngerasain perbahan yang 

tadinya baik jadi engga 

atau?" 

"Podo wae kayake mbak 

(ketawa). Sama aja tapi kan dulu 

kan sebelum di asrama kalo di 

asrama diajri piket, ngosek kamar 

mandi loh tiap dua hari sekali, 

nyikat bener-bener nyikat WC, 

nyikat tembok'e, nyikat bak'e." 

 

"Ada ga teman kamu yang 

rese?" 

"Ga sih cuman ya semua pengen 

jadi nomor satu. Pada nyari muka 

ke dosen, temen-temenku gitu. 

Ga ada sing kompak temen-

temenku. Kelas A sama B aja 

beda, kompakan kelas B." 

 

"Nah trus yang tadi kan 

tetang kepanitian 

organisasi gitu ya kan 

kamu ga minat banget. 

Kalo kamu mempengaruhi 

"Aku ga pernah mbak misalnya 

kayak gitu. Misalepun aku sering 

bolos di asrama, trus aku deket 

sama temenku, tapi aku sing ga 

pernah ngajak-ngajak bolos. Aku 

aut3 

aut4 
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orang lain agar mau 

melakukan apa yang kamu 

pengen?" 

enak apa-apa ya sendiri, ngopo-

ngopo ya dewe ga pernah sing 

ngajak-ngajak. Temenku sih ada 

yang kayak gitu, nanti salahe 

dilempar ke kita itu ada. Tapi 

aku kalo apa-apa ya sendiri, 

dihukum ya dihukum dewe, 

ngapain nglibatin sing lain gitu 

loh." 

"Tapi banyak juga ya yang 

bolos kayak kamu?" 

"Ya lumayan, soale awalnya 

sudah ga enak." 
 

"Lanjut ya point ke 

sepuluh. Kalo kamu 

ngelakuin kesalahan, apa 

sih yang kamu rasain?" 

"Nek salah yo mesti ngerasa 

salah, pastilah gitu. Kadang kan 

ada yang salah tapi masih ngeyel 

kalo ga salah. Tapi sering sih 

mikire he'e ya aku salah trus 

piye ya mesti mikire gitu." 

aba1 

"Trus yang kamu lakuin 

kalo salah itu langsung 

minta maaf atau diem dulu 

nunggu situasi enak?" 

"Aku nunggu sek, soale lagek 

kemrungsung mesti tetep jadine 

kemrungsung ya mbak. Mending 

yo nyari situasi sing enak." 

 

"Terakhir ngelakuin salah 

tu apa? Trus kapan" 

"Opo ya. Mbek pacar yo pernah, 

mbek orang tua yo sering (ketawa 

kecil), yo kapan yo terahir paling 

bohong-bohong sama mama 

bilangnya aku meh kemana tapi 

jadinya main. Paling gitu-gitu. 

Bohonginnya gitu ga sampe 

parah." 

 

"Tapi kadang kalo mau 

minta maaf ke orang tua 

rasanya lebih gengsi." 

"Iya bener, bingung cara 

ngomonge. Nek aku gembeng 

mbak, misale aku opo sithik 

sama orang tua aku gampang 

gembeng, pokok'e gembeng 

banget lah. Di opo sithik 

langsung gembeng." 

suc5 

"Nah kebalikannya nih 

kalo orang lain yang salah, 

kamu piye?" 

"Aku tu orangnya ga enakan, 

misalnya temenku salah yo, 

temen-temenku kayak waktu di 

asrama kan pernah tu yang 

dilaporin coba di cek lagi 

absennya yang bolos-bolos, 
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temen-temenku pada nyindir-

nyindir tapi kalo aku paling 

gabisa kalo nyindir-nyindir sampe 

koyok temen-temenku. Kalo aku 

mending diem. Kalo dia butuh 

mbek aku pasti ndeknen baik 

sama aku dan aku tetep baikin 

dia." 

"Trus dia ga minta maaf 

sama kamu?" 

"Ga sih biasa wae, tapi mulai 

ngapiki alon-alon ngono loh 

mbak. Yowes lah." 

 

"Yeay point ke-11 nih 

Need of Nurturance, yang 

bakal kamu lakuin kalo 

ada teman yang lagi 

kesulitan ada masalah? 

Membantu atau cuma 

sekedar kasih saran atau 

pura-pura ga tau lah." 

"Kalo bisa bantu ya bantu tapi 

paling ga udah kasih saran. 

Kadang yo ada yang minta 

dibantuin masalah duit, tapi aku 

nek minjemin yo piye yo ga enak 

dewe. Kalo aku emang tau dia 

kayak gimana. Aku tagih lewat 

bbm tu ga dibaca tapi update 

status terus. Tapi kalo ono 

omonge malah tak ikhlaske. 

Yowes lah nek misal dijaluki 

angel, mbok setidake ono omonge 

tak ikhlaske rak popo, di 

bilangnya udah tranfer, tak liat ga 

ono mlebu." 

nur2 

"Lanjut ya tentang Need 

of Change. Kalo dalam 

kehidupan sehari-hari, 

pengen kan ada 

perubahan. Nah apa aja?" 

"Pengen sih tapi ga terlalu sing 

menggebu-gebu, aku pengen 

berubah, aku pengen jadi ini, 

aku pengen ini, aku wonge 

woles mbak." 

chg1 

"Contohnya apa?" "Yo opo ya, aku biasa wae. Lulus, 

wes iku thok." 
 

"Untuk mencapai 

perubahan itu yang kamu 

lakuin apa?" 

"Yo setidaknya ngilangke 

malese sing nggondeli-

nggondeli itu, malese sing berat 

banget. Males ki emang momok 

banget." 

chg2 

"Nah ni point ke-13 

tentang Need of 

Endurance. Misal kamu 

dapat suatu pekerjaan atau 

"Nek masalah pelajaran masalah 

kuliah aku butuh sing lain mbak, 

tapi kerjaan lain sebisa mungkin 

dewe." 
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tugas yang membutuhkan 

keterampilan dalam 

menyelesaikan, itu 

ngelakuinnya butuh 

bantuan orang lain atau 

mengerjakan sendiri?" 

"Contohnya?" "Opo ya misal bikin sesuatu 

kayak bross trus banyak sing 

bilang wes ndang ayo dipasarke. 

Utak-utik opo, kalo dulu sering 

bikin baju barbie. Budeku kan 

penjahit. Biasane ada kain perca, 

trus bikin gelang-gelangan." 

 

"Kenapa dulu ga masuk 

sekolah yang 

keterampilan-

keterampilan gitu?" 

"Cuma hobi thok sih mbak. 

Apalagi dandan, aku pengen 

kursus dandan ben bisa dandani. 

Aku kalo salon-salon gitu malah 

seneng." 

 

"Pertanyaan selanjutnya 

ya. Apa yang bakal kamu 

lakuin kalo diminta 

seseorang untuk 

menyelesaikan pertikaian? 

Jadi ada orang berantem 

trus kamu jadi penengah." 

"Ga pernah sih. Tapi kalo diminta 

ya ditanyain masalahe sek, sing 

dari sana gimana, dari sini 

gimana, ditanyain sek ga 

langsung nge-judge." 

 

"Yak lanjut point ke-14 

tentang Need of 

Heterosexual. Ada lawan 

jenis nih lewat trus 

menarik perhatian kamu, 

yang kamu lakuin apa?" 

"Paling mbatin thok, ganteng ya 

ganteng ya paling diliatin thok. 

Nek meneng berarti senenge karo 

wedhok (ketawa lebar)." 
 

"Nah kamu kan punya 

pacar kan, aktivitas yang 

sering dilakuin sama pacar 

apa aja?" 

"Nge-mall, ngobrol, main, jalan-

jalan, makan." 
 

"Kalo misalnya ikut 

kegiatan sosial bareng 

pacar?" 

"Paling kondangan itu aja pisan, 

sekali thok. Paling sering tu nge-

mall, main game wes, makan. 

Sing mesti keluar pasti makan." 

 

"Pernah ga punya masalah 

sama pacar paling berat?" 

"Ga. Eh pernah sing putus dulu 

tu, jaman dulu itu gara-gara aku 

jadian sama temene. Parah banget 
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tho (ketawa kecil). Tapi kan balik 

lagi akhirnya. Putus tus 5 bulan 

dan cuman sekali aja putusnya. 

Kan ada tu yang putus nyambung 

putus nyambung engko sedeluk 

maneh balik maneh. Nek aku 

engga, pisan tok tiiil. Dia juga 

punya pacar, kalo aku sama 

temene itu. Trus aku putus sama 

temene, dia masi sama pacare." 

"Nah pertanyaan terakhir 

tentang Need of 

Aggresion. Setiap orang 

kan punya pendirian ya, 

kalo ada yang menentang 

pendirianmu, apa yang 

bakal kamu lakuin?" 

"Aku sih diem aja, menengan 

mbak. Paling berontak neng njero 

thok hiiiiihhh. Aku pengene 

ngene ngene tapi ga bisa 

mengekspresikan neng njobo. 

Bathek." 

 

"Biasanya kalo bathek kan 

ada puncaknya ya, 

meledak pernah?" 

"Pernah, kayak pas wingi di 

Tembalang. Pas sering sering aku 

ke Tembalang itu tho. Rasane 

mbuathek banget. Nangis thok. 

Ndilalah tu temenku gek do metu 

gitu loh mbak, aku kan di kost'e 

temenku, temenku di kost'e 

pacare, yo aku nagis neng kono 

mikir. Sendiri. Ndilalah kost'e ga 

ono tv'ne jal. Wes suwung banget. 

Kipas angin'ne cilik." 

suc6 

"Biasanya ya apa sih 

cewek paling parah aku 

meh mati wae, pernah ga 

punya pikiran kayak 

gitu?" 

"Pernah sih, hawane pengen silet-

silet pembuluh nadi di 

pergelangan tangan, pernah coba 

tapi kena silet sdikit kok sakit 

akhinya tak gawe dolan wae biar 

ga kepikiran lagi. Tapi sekarang 

ya ga ada pikiran gitu, nggo opo 

mati rung nikah rung duwe anak 

hahaha. Kuncine ki dolan." 

 

"Eh terakhir tanya, misal 

ada seseorang yang beda 

pendapat sama kamu, 

gimana apa yang akna 

kamu lakukan? Ngeyel 

"Tergantung orangnya. Yo misale 

piye yo, aku seringe ora enak 

mbek wong iki. Jadi misale gitu 

cuma aku ngomong aku 

pengene ngene. Tapi kudune 

agg6 

def7 

agg7 

def8 
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atau diema aja.." ngene yowes. Yang penting wes 

sempet ngomong pengenku. 

Tapi nek sana tetep ngeyel yowes 

pasrah." 

"Kalo gitu makasi ya 

wawancaranya hampir dua 

jam. Selamat sore." 

"Iya sama-sama selamat sore 

mbak."  

 

Keterangan: 

Ach: Need of Achievement 

Def: Need of Deference 

Ord: Need of Order  

Exh: Need of Exhibition 

Aut: Need of Autonomi 

Aff: Need of Affiliation 

Int: Need of Intraception 

Suc: Need of Succorance  

Dom: Need of Dominance 

Aba: Need of Abasemen  

Nur: Need of Nurturance  

Chg: Need of Change  

End: Need of Endurance 

Het: Need of Heteroseksual 

Agg: Need of Aggression 
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LAMPIRAN D: 

LEMBAR JAWAB TES EPPS 

SELURUH SUBYEK
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LAMPIRAN E: 

INFORMED CONSENT 
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LAMPIRAN F: 

SURAT PERNYATAAN 

INTERPRETER 

  



 



 



 


