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Pedoman Wawancara Subjek 

 

Nama subjek 

Umur 

Tempat/ tanggal lahir  

Pekerjaan  

Tinggi Badan  

Berat Badan 

Komponen-komponen Konsep Diri 

a. Gambaran Diri 

1. Perubahan pada kondisi tubuh subjek 

2. Pandangan dan solusi subjek terhadap perubahan tubuh 

b. Ideal Diri 

1. Usaha yang dilakukan subjek dalam mengahadapi perubahan 

tubuh 

2. Harapan subjek untuk kondisi tubuh 

3. Impian subjek yang belum dicapai dan yang ingin dicapai selama 

menjalani tahap perkembangan dewasa awal 

c. Harga Diri 

1. Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki subjek dengan kondisi 

tubuh 

2. Pendapat orang lain terhadap kelebihan dan kelemahan yang 

dimiliki subjek 

3. Pandangan subjek terhadap kelebihan dan kelemahan yang 

dimiliki 
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d. Peran Diri 

1. Hambatan yang dialami subjek selama berinteraksi dengan orang 

lain 

2. Pandangan dan solusi subjek dalam menyikapi hambatan yang 

terjadi 

3. Hambatan yang dialami subjek selama berinteraksi dengan 

keluarga 

4. Pandangan dan solusi subjek dalam menyikapi hambatan yang 

terjadi di dalam keluarga 

5. Padangan subjek selama menjalani peran dengan kondisi tubuhnya  

6. Permasalahan yang dialami subjek dan solusi yang dilakukan 

subjek selama menjalani peran dan status dengan kondisi tubuhnya 

7. Peran subjek di dalam masyarakat 

e. Identitas Diri 

1. Perubahan karakter subjek 

2. Pandangan dan solusi subjek terhadap perubahan karakter yang 

dialami 

3. Pengaruh dari luar (keluarga, masyarakat, kelompok sosial) 

subjek yang memengaruhi pribadi subjek 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

f. Tugas Perkembangan Dewasa Awal 

1. Perubahan yang terjadi pada kondisi tubuh subjek selama 

menjalani masa dewasa awal. 

2. Pandangan dan solusi subjek terhadap perubahan tubuh selama 

menjalani masa dewasa awal. 



106 
 

 
 

g. Peranan Citra Fisik 

1. Pendapat orang lain tentang kondisi tubuh subjek 

2. Pendapat subjek tentang pandangan orang lain 

h. Peran Seks 

1. Perbedaan gender yang dialami subjek dan solusi subjek 

terhadap perbedaan gender 

2. Pendapat subjek tentang tujuan pribadi 

i. Peranan Perilaku Orangtua 

1. Pandangan orangtua dengan kondisi tubuh subjek 

2. Pandangan dan solusi subjek terhadap pendapat orangtua  

j. Peranan Faktor Sosial 

1. Pandangan orang terdekat tentang kondisi tubuh subjek 

2. Pandangan dan solusi subjek terhadap pendapat orang terdekat 

3. Perbedaan ras, agama, dan status sosial 

4. Pandangan dan solusi subjek terhadap perbedaan ras, agama, 

dan status sosial 
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LAMPIRAN B 

Verbatim Wawancara Subjek dan 

Triangulasi Sumber Subjek 
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VERBATIM WAWANCARA SUMBER SUBJEK I 

Nama subjek: H A 

Pekerjaan: Mahasiswa  

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1  
Selamat siang namanya siapa 

ya? 
H A   

2 Umurnya berapa ya? Umurnya 22   

3 
Tempat tanggal lahirnya dimana 

ya? 
Semarang, 11 Agustus 1994   

4 Tinggi badannya berapa ya? Terakhir 167 cm   
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5 Berat badanya berapa? 108kg   

6 
Bisa diceritakan masa kecilnya 

bagaimana? 
Masa kecilnya saya di Semarang   

7 Pekerjaan ayah apa? Ayah tentara   

8 Pekerjaan ibu apa? Ibu pegawai swasta   

9 Punya berapa saudara? 2, anak tengah   

10 
Dalam 5 anggota apakah tinggal 

1 rumah? 
Masih tinggal 1 rumah   

11 
Kalau boleh tau kondisi 

keluarganya bagiamana? 

Harmonis, tapi ada pertengkaran keuangan karena 

kondisi ayah sudah tidak sehat 
  

12 Ayah sakit apa? Ayah itu stroke ringan, jantung dan suara   
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13 
Bisa diceritain hubungannya 

dengan ayah? 
Jarang berinteraksi langsung dengan ayah   

14 Kalau dengan ibu bagiamana? 
Hubungan yang beda karena tidak terbiasa berbicara 

dengan ibu 
  

15 
Jadi dari kecil tidak dekat 

dengan orangtua ya? 

Ya, di tinggal orang tua bekerja dan menonton tv saja 

di rumah 
  

16 
Kalau hubungan dengan 

saudara-saudara? 
Harmonis saja   

17 Kalau dengan tetangga? Tidak terlalu dekat         

18 
Waktu dewasa sekarang ini 

pernah tertarik dengan laki-laki?  
Ya, normal itu   

19 
Sejak kapan tertarik dengan 

laki-laki? 
SD kelas 3   
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20 
Pernah menjalin hubungan yang 

dekat? 
Pernah waktu SMP   

21 
Kalau saat ini tertarik dengan 

laki-laki? 

Bude melarang pacaran tapi saya suka laki-laki tapi 

tidak pacaran 
  

22 Kamu mulai gendut dari kapan? 

Waktu kecil saya punya riwayat sakit, sering bolak-

balik rumah sakit dan setelah sembuh saya di rumah 

malas keluar rumah, di tinggal orangtua sendirian di 

rumah disediakan banyak cemilan. Postur tubuh 

dari keluarga ayah yang besar dan menurun ke saya 

dan jika mood saya sedih saya banyak makan 

A1 
Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

A3 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 

23 
Bagaimana pendapat mu tentang 

kondisi tubuh mu saat ini? 

Waktu kecil saya dikatain gendut dan saya tidak 

suka. Saat dewasa ini saya dikatain gendut kadang 

saya balas kadang diam saja karena teman-teman 

saya gendut dan saya tidak peduli luweh karena 

A3 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 
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saya sudah sering dikata-katain gendut. Saya 

sudah mencoba berbagai cara diet, saya pernah 

coba diet mayo dan turun 6kg dalam 2 minggu tapi 

tidak tahan dan akhirnya berat badan saya naik 

lagi. Teman-teman juga melarang saya diet karena 

merasa kasihan dengan saya  

A2 
Solusi subjek terhadap 

perubahan tubuh 

J1 

Pandangan orang 

terdekat dengan kondisi 

tubuh subjek 

24 

Bagaimana pendapat teman atau 

sahabat mu tentang kondisi 

tubuh mu 

Teman-teman minta saya diet tapi tidak terlalu 

frontal, jadi jika di dalam kelompok yang berkata 

saya lagi diet gini.. gini.. saya belum ada kemauan 

untuk diet lagi, intinya teman saya meminta untuk 

diet untuk kesehatan. 

J1 

Pandangan orang 

terdekat dengan kondisi 

tubuh subjek 

J2 

Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

pendapat orang terdekat 

25 
Kalau pendapat keluarga 

tentang kondisi tubuh mu? 

Keluarga bilang “luweh” karena masih berada 

dalam tahap pertumbuhan. Kalau waktu sekarang 

ibu saya bilang jangan makan malam lalu saya 

menjawab, halah.. ibu itu masakannya enak-enak 

gimana saya tidak makan dan sekarang saya juga 

I1 

Pandangan orangua 

dengan kondisi tubuh 

subjek 
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bertanggung jawab memasak. Orang tua ku 

meminta aku untuk diet. I2 

Pandangan subjek 

terhadap pendapat 

orangtua 

26 Kondsi tubuh anda saat ini 

memengaruhi diri mu dalam 

mencari sahabat tidak? 

Tidak, mereka menerima saya apa adanya. 
J1 

Pandangan orang 

terdekat tentang kondisi 

tubuh subjek 

27 
Kalau kondisi tubuh anda saat ini 

memengraruhi diri dalam 

mendekati laki-laki? 

Kalau mencari pacar saya tidak percaya diri, jadi 

jika mau suka sama orang berfikir lagi dan saya 

juga tidak percaya diri dalam berpendapat, kalau 

untuk kemampuan saya percaya tapi untuk fisik saya 

kurang percaya. Saya punya target memiliki suami dari 

luar negeri. Saat ini saya belum mau suka sama laki 

karena bude, kalau dari saya emang saat ini saya 

F1 

Perubahan yang terjadi 

pada kondisi tubuh 

subjek selama menjalani 

masa dewasa awal 
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tidak mau mencari dulu mau “fokus” dengan 

skripsi dan kegiatan kampus. Ketika dulu saya 

pacaran merasa uang saya selalu habis. Dahulu 

saya bisa membelikan hadiah pacar saya beratus-

ratus ribu oleh karena itu saat ini tidak menjalin 

hubungan dahulu dan uangnya bisa saya gunakan 

untuk hal lain. 

F2 

Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perubahan tubuh selama 

menjalani masa dwasa 

awal 

28 
Kalau untuk masalah fisik 

sendiri? 

Dalu awal kuliah badan saya tidak sebesar 

sekarang, tambah semester badan saya tambah 

besar tanpa saya sadari, bahkan teman saya laki-laki 

yang satu angkatan dan satu kelas dengan saya setelah 

melihat foto saya SMP berkata ingin menjalin 

hubungan dengan saya. 

F1 

Perubahan yang terjadi 

pada kondisi tubuh 

subjek selama menjalani 

masa dewasa awal 

29 Kalau menurut mu gambaran 

tubuh yang ideal seperti apa? 

Ideal itu yang penting saya sehat, saya tidak munafik 

menginginkan tubuh yang gak over seperti 

sekarang lah ibaratnya seperti itu, kencang saja 

sama tidak over seperti sekarang ini yang penting 

asal saya sehat. Saya ini merasa sehat tapi tubuh saya 

tidak sehat, saya ingin fisiknya sama psikis ya sehat 

semua. 

A1 
Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 
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30 
Kalau menurut pendapat orang 

lain gambaran tubuh mu seperti 

apa? 

Gendut. Saya pernah magang di satu unit, saya 

berdinamika bersama satu staff perempuan. Ada 

satu perempuan yang berkata kalau dulu sudah 

pernah gendut, sekarang dia menjaga pola makan. 

Dia memberikan sindiran kepada saya mungkin 

ada baiknya, tapi maksudnya yang lebih baik. 

Waktu itu saya pernah membawa bekal terus 

teman saya lihat dan berkata banyaknya, seperti 

sindiran kecil dan saya merasa tidak nyaman. Tapi 

untuk teman-teman dekat mereka sudah ada yang 

mengubah pola makan dan berkata, ayoo HA kamu 

juga ikut. 

G1 

Pendapat orang lain 

tentang diri kondisi 

tubuh subjek 

G2 
Pendapat subjek tentang 

pedapat orang lain 

31 
Kamu mencoba berusaha 

mencapai gambaran tubuh yang 

ideal? 

Ya, dulu waktu saya SD dan SMP saya hanya 

renang saja, waktu SMA saya mulai basket dan 

waku itu saya sudah pernah mendapat tubuh yang 

bagus intinya saya sehat fisik dan psikologis saya. 

Terus waktu kuliah banyak tugas jadinya stress, 

saya ketika stress apa-apa langsung makan. 

B1 

Usaha yang dilakukan 

subjek dalam 

menghadapi perubahan 

fisik 
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32 Sampai  sekarang, jika kamu 

stress akan makan? 

Ya, saya dari dulu dari kecil jadinya seperti 

pengeluapan misal di tinggal dengan orang tua ya 

sudah apa-apa nonton tv sama makan seperti itu. 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

33 
Bagaimana tanggapan mu 

dengan pendapat dari salah satu 

staff yang menyindir anda? 

Dia sudah dewasa, sudah pernah merasakan jadi 

seperti saya dan kamu belum pernah seperti saya 

gitu, jadinya saya fine-fine saja karena saya sudah 

sering banget dikata-katain gendut, biasa saja tapi 

agak tidak senang karena saya pernah ada masalah 

dengan dia (salah satu staff) mungkin jika saya 

tidak ada masalah saya biasa saja, tidak nyaman 

gitu rasanya. 

G2 
Pendapat subjek tentang 

pedapat orang lain 

34 

Apakah kamu pernah mendapat 

julukan atau panggilan khusus 

dari orang lain tentang kondisi 

tubuh anda? 

Ya , dulu waktu SMA. Kebo 
  

35 Dapat panggilan tersebut dari 

siapa? Dari teman sekelas? 
Ooo. Ya dong. Tiba-tiba saja mengucapkan. 
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36 Pendapat mu tentang julukan 

atau pangilan khusus? 
Saya merasa biasa saja sih, capek seperti itu terus 

kalau di tanggapi kan.  

G2 
Pendapat subjek tentang 

pendapat orang lain 

37 
Ada perlakuan berbeda dari 

orang lain tentang kondisi tubuh 

mu sekarang ini? 
Tidak, tapi saya seperti membatasi diri saya malahan. 

  

38 
Kondisi tubuhmu yang sekarang 

ini menghambat dirimu dalam 

berinteraksi dengan orang lain? 

Kadang. Jika saya suka dengan orang saya akan 

melihat tubuh saya terlebih dahulu, itu kan 

menghambat diri ku sendiri. 

D1 

Hambatan yang dialami 

subjek selama 

berinteraksi dengan 

orang lain 

39 

Kamu ini kan sekarang masih 

aktif di kampus, jika kamu ingin 

kenalan atau ingin wawancara 

dengan orang baru, kamu merasa 

bagiamana? 

Tidak. Saya baik-baik saja, badan saya memang 

begini kok terus saya harus bagaimana lagi 

D2 

Pandangan dan solusi 

subjek dalam menyikapi 

hambatan yang terjadi 
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40 
Ada perlakuan yang berbeda dari 

masyarakat antara laki-laki dan 

perempuan? 

Tidak, kalau misalnya saya diminta angkat galon 

ya saya angkat saja karena di rumah tidak ada laki-

laki selain ayah saya. 

H1 
Perbedaan gender yang 

dialami subjek 

41 

Apakah kamu bersedia maju ke 

depan dalam sebuah acara 

dengan kondisi tubuh anda saat 

ini?  

Kalau maju kedepan saya percaya diri kadang 

tidak. Percaya dirinya waktu awal-awal masuk dan 

sekarang sudah malas sekali. 

A1 
Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 

42 
Malasnya karena apa? 

Karena dulu sudah pernah maju dan saat ini saya 

maju saya agak malu. 

A1 
Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 

43 Kamu memiliki sebuah tujuan 

pribadi? 

Saya kepikiran punya tubuh yang bagus dan sikap 

saya bisa lebih baik. Saya harus menerima diri 

sendiri, saya pernah lihat banyak orang-orang 

yang lebih gendut dari saya dan mereka itu sangat-

sangat dan sangat percaya diri dan saya iri sama 

mereka. Untuk memiliki tubuh ideal seperti 

“barbie” butuh waktu yang sangat lama dan sangat 

B2 
Harapan subjek untuk 

kondisi tubuh 
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panjang, untuk jangka pendek inginnya saat ini 

walaupun punya badan yang besar tapi percaya 

dirinya sangat tinggi seperti salah satu teman saya. 
H2 

Pendapat subjek tentang 

tujuan pribadi 

44 Pernah mendapat pujian atau 

ejekan di dalam keluarga? 

Waktu saya kecil, saya makan di ambil semua dalam 

satu piring dan saya berfikir waktu itu karena saya 

masih kecil, keluargaku suka makan semua jadi kalau 

habis ya sudah, jika ada yang tidak kebagian kita 

bertengkar setidaknya saya mencoba sedikit-sedikit 

tapi tau semua rasanya. Saya pecinta makan dan saya 

di panggil “kak” di dalam keluarga. 

  

45 

Jika anda memiliki masalah atau 

kendala saat kuliah atau dalam 

masalah pribadi, pernah 

bercerita atau meminta solusi 

dengan anggota keluarga? 

Pernah, tapi tidak terlalu banyak. Ibu pulang kerja 

sudah lelah dari pada saya membebani pikiran orang 

tua, mungkin lebih ke kakak saya ya karena kakak saya 

masih muda kalau ke orang tua saya mungkin hanya 

masalah uang sampai saya pernah berdebat dengan ibu 

saya. Jika saya ingin meminta uang untuk keperluan 

kuliah saya menetapkan tanggal jauh-jauh hari agar ibu 

saya bisa menyiapkan uangnya. Kadang saya cerita ke 

kakak saya dan kakak saya memberi solusi. Jika ada 

kegiatan diluar ibu saya tidak tahu dan jika pergi keluar 
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saya hanya mengabari orang yang ada di rumah saja 

kalau untuk ibu tidak. 

46 Bagaimana orang tua anda 

mengajari anda dalam bersikap? 

Seperti brainstorming bersama waktu saya kecil, 

kalau sekarang kita bisa menscanning ibaratnya 

baik buat kita dan lingkungan, ini tidak baik buat 

kita dan lingkungan, tapi kadang ini baik untuk 

lingkungan tidak baik untuk kita. 

I 
Peranan perilaku 

orangtau 

47 Keluarga mu menerima keadaan 

tubuh anda saat ini? 
Mereka tidak terlalu memikirkan itu, tidak pernah 

berbicara hal itu tapi saya merasa saja. 

I1 

Pandangan orangtua 

dengan kondisi tubuh 

subjek 

48 Orang tua memberikan tuntutan 

atau patokan untuk mu saat ini? Ya, untuk lebih menjaga pola makan 
I1 

Pandangan orangtua 

dengan kondisi tubuh 

subjek 

49 

Bagaimana tanggapan anda 

tentang tuntutan atau patokan 

yang di berikan orang tua kepada 

mu? 

Seharusnya sejak awal saya sudah diberi tahu 

untuk menjaga pola makan gitu seharusnya  

I2 

Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

pendapat orangtua 
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50 
Apakah orang tua membantu mu 

dalam mencapai tuntutan yang di 

inginkan? 

Dahulu saya pernah berkata kepada ibu 

masakannya enak-enak saja bagimana saya tidak 

makan, kadang saya berfikir banyak orang di luar sana 

yang tidak bisa makan seperti saya dan jika adik saya 

tidak menghabiskan makanannya, saya marah dan 

menasehati adik saya agar menghabiskan makanannya 

karena bnyak orang di luar sana tidak bisa makan. Lalu 

jika saya sudah mengambil makan beberapa centong 

ya saya habiskan atau ibaratkan tanggung jawab ku 

untuk makan. Kadang saya suka makan karena khilaf. 

I2 

Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

pendapat orangtua 

51 
Adakah larangan yang di berikan 

orang tua saat anda melakukan 

aktivitas di luar rumah? 

Tidak, seperti dahulu saat saya ikut organisasi dan 

pulang malam hari karena ada begal itu tetap di beri 

nasehat ibu saya untuk berhati-hati dan tetap di kampus 

dulu hingga tenang baru pulang. Untuk pola makan, 

ibu saya berkata kalau bisa jangan makan malam, 

namun saya sudah bisa memasak sendiri dan sudah 

bisa bikin kue sendiri jadinya saya tidak bisa 

menyalahkan orang tua tetapi menyalahkan diri 

sendiri. 

I1 

Pandangan orangtua 

dengan kondisi tubuh 

subjek 

I2 

Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

pendapat orangtua 
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52 

Orang tua pernah memberikan 

penghargaan atau hukuman atas 

keberhasilan atau kegagalan 

yang pernah anda lalukan? 

Pujian  secara verbal selamat ya kak dan kalau 

hukuman saya pernah dimarahin. Saya orangnya 

agak sensitif melihat wajah ibu saya tidak enak berarti 

itu tidak enak. 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

53 
Apakah orang tua mengerti 

tentang emosi atau perasaan 

yang anda rasakan? 
Tidak tau, karena saya jarang cerita dan malas cerita. 

  

54 

Pernah bersaing dengan kakak 

atau adik anda untuk mendapat 

perhatian di dalam keluarga 

anda? 

Pernah, dahulu sebelum ada adik kakak saya sangat 

cemburu dengan saya mungkin karena saya anak 

terakhir waktu itu kan. Saya selalu di pentingkan dan 

setelah ada adik, adik saya yang sekarang diperhatian, 

saya ingin orangtua saya memperhatikan saya, tapi 

saya tahu adik saya masih sangat butuh perhatian, 

karena dia masih SMP dan saya sudah dewasa, besar. 

  

55 
Punya kelompok sosial? 

Ada dalam 1 kelompok 10 orang dan komunikasi saya 

dan teman-teman lancar-lancar saja, tapi untuk akhir-

akhir ini mungkin ada kendala jarang bertemu, jarang 

bermain. 

  

56 
Ada perbedaan ras atau agama 

atau status sosial di dalam 

kelompok sosial anda? 

Agama banyak didalam kelompok ku, islam dan 

kristen 

J3 
Perbedaan ras, agama, 

dan status sosial 
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57 
Tanggapan mu atas adanya 

perbedaan ras atau agama atau 

status sosial tersebut? 

Saya sudah terbiasa, karena dari kecil itu ibu saya 

kerja di perusahaan yang orang-orangnya 

beragama khatolik dan dari kecil saya sudah 

dibiasakan dengan perbedaan itu. Kalau ras, ada 

teman saya yang chinese tapi kita menghormati 

keluarga mereka. Saya juga bingung kenapa ada 

orang seperti membeda-bedakan sekali. 

J4 

Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perbedaan ras, agama, 

dan status sosial 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

58 

Bagaimana orang tua 

memperlakukan mu terhadap ras 

atau agama atau status sosial 

yang anda miliki? 

Saya sudah pernah ikut misa, tapi saya tinggal tidur 

karena saya tidak paham apa-apa hanya melihat. Saya 

diberitahu secara sosial dan secara general, tapi 

saya mendalami tanpa disadari.  

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

59 Pernah mengalami perbedaan 

status sosial? 

Tidak   
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60 

Dengan adanya ras atau agama 

atau status sosial yang beragam 

di Indonesia bagaimana orang 

lain memperlakukan anda? 

Mungkin sesuai dengan agama yang saya punya, yang 

penting kita menghormati saja sih. 

  

61 Menurut anda gambaran tubuh 

ideal seperti apa? 

Dari awal saya bicara yang penting saya sehat, saya 

itu over dan over itu tidak baik karena saya pernah 

suatu ketika mengalami penyempitan saraf dan itu 

gara-gara overnya itu dan dokter sudah 

menyarankan untuk diet gitu. Tidak harus tubuh 

yang sempurna, karena saya melihat tubuh saya 

sudah sempurna istilahnya saya sudah punya mata 

dll seperti itu sih 

A1 
Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 

62 
Apakah ada perbedaan tubuh 

anda dahulu dan sekarang? 

 

Ada, ada sekali. Waktu saya SD dan SMP itu olah 

raga hanya voli terus kalau sudah SMA olah 

raganya sudah masuk basket dan voli jadinya 

badannya lebih bagus. Badan saya berubah sekali 

sejak saya lulus SMA, saya libur dan sudah pasif 

atau off dari olah raga kelas 2 SMA, dari situ 

bentuk tubuh saya yang berubah sekali dan 

menambah berubah lagi. 

A3 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 



 
 

125 
 

63 
Bagaimana pendapat anda 

tentang perubahan tubuh anda? 

 

Saya itu waktu itu dikirim foto oleh kakak saya 

waktu dulu, waktu wisudanya kakak saya kebaya 

yang saya gunakan waktu itu kecil seperti itu dan 

saya bisa masuk sana. Badan saya bagus seperti itu 

dan setelah itu saya sebenarnya merasa sedih 

kenapa badan saya kok “boomm” kan sedih ya. 

A3 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 

64 

Ketika SMP dan SMA tubuh 

anda kan sudah kurus dan mulai 

besar lagi waktu kuliah, waktu 

SMP dan SMA itu berarti anda 

memiliki tubuh yang ideal tetapi 

waktu itu anda sakit atau tidak? 

 

Saya sudah sering operasi tetapi kalau untuk sakit-

sakitan sekali ketika saya sudah besar itu tidak 

cuma waktu saya kecil sekali itu saya masuk rumah 

sakit terus jadinya saya sangat suka bau-bau 

rumah sakit. Ketika SMA tubuh saya sudah bagus, 

ditambah lagi karena saya dan teman-teman saya 

suka makan yahh negatif sekali jadinya itu 

maksudnya kita ikut-ikutan makan “ayoo.. mau 

makan ke mana, ke sini-sini yok..” “tempatnya 

baru ini..” seperti itu dan disesuaikan kantong juga 

sih dan saya dengan makanan jarang disisakan 

kasihan rasanya. 

B1 

Usaha yang dilakukan 

subjek untuk 

mengahdapi perubahan 

tubuh 

65 Usaha apa yang pernah 

dilakukan untuk membuat tubuh 

anda seperti yang anda inginkan? 

Dulu ketika saya masih ikut organisasi BEM, saya 

sudah berusaha untuk diet, semester 3 saya sudah 

masuk ke organisasi hingga semester 4. Waktu itu 

saya sudah usaha pakai diet-dietan yang trend, 

dahulu kan ada yang DC saya tidak menggunakan 

itu, saya menggunakan yang diet mayo intinya 

B1 

Usaha yang dilakukan 

subjek dalam 

mengahdapi perubahan 

fisik 
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mengurangi garam dan benar waktu saya tidak 

makan garam-garam seperti itu saya kurus, jadi 

selama 14 atau 19 hari itu saya turun 6kg dan itu 

kelihatan sekali, lalu kakak kelas ada yang memuji 

saya kan jadinya saya senang, yang dulu biasanya 

menghina sekarang dibilang tambah kurusan. Tapi 

itu hanya sementara dan waktu itu banyak 

kegiatan, tetapi efeknya lemas sekali, tidak segar, 

dietnya tidak bikin saya segar terus ya sudah lah. 

Waktu itu diet saya perjuangan sekali, ketika 

melihat teman saya makan di M*D saya hanya 

melihat saja sampai teman saya berkata “kok 

kasihan sekali kamu, kamu makan gitu loo..” lalu 

saya bilang “tidak ahh.. tidak ahh.. “ terus 

sebenarnya yang bagus itu olah raga dan ini saya 

sudah ikut olah raga ringan di rumah sendiri 

daripada langsung berat kan, misalnya seperti shit 

up, push up, dan saya punya aplikasi challance 

seperti itu dan saya menggunakan itu sebagai 

membantu dan saya juga punya burble untuk 

senggang-senggang. 
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66 Apakah anda memiliki harapan-

harapan tentang kondisi tubuh 

anda saat ini? 

Kalau harapan saya ingin semakin lama saya sehat 

dan sebenarnya sekarang saya tidak terlalu 

percaya diri sama bentuk tubuh saya sendiri, saya 

ingin lebih percaya diri. Kalau saya sehat gimana 

ya saya membawa tubuh saya sekarang berat di 

sini, sini, sini jika saya sehat dan segar kan 

setidaknya ini kan berkurang, ya lebih ringan lahh 

beberapa ons ya 

B1 
Harapan subjek untuk 

kondisi tubuh 

67 
Apakah anda memiliki harapan 

atas pandangan atau perlakuan 

orang tua atau orang lain tentang 

tubuh mu? 

Jika dahulu saya pernah dihina tentang fisik dan 

sebenarnya waktu itu saya tidak suka sekali, 

ibaratkan itu seperti bullying. Bully saat dulu-dulu 

waktu saya SMP itu sampai harus berhati-hati 

orang yang kena bully dan jika dia tidak bisa 

berfikir ulang lagi dia bisa menyalahkan orang lain 

seperti itu, efek-efeknya itu banyak seperti itu dan 

saya untung tidak sampai sana dan misalnya lebih 

baik jika tidak suka langsung lawan saja daripada 

dipendam. Harapannya ya seperti tidak terlalu 

merendahkan orang yang big size seperti itu. Tapi 

jika ada orang gendut yang percaya diti itu tidak 

masalah. 

B2 

Impian subjek yang 

belum dicapai dan yang 

ingin dicapai  
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68 Dengan kondisi tubuh saat ini 

apakah anda memiliki sebuah 

impian yang ingin dicapai? 

Semakin lebih baik, ibaratnya impian saya itu apa 

yang saya harapkan bisa terkabul seperti bentuk 

tubuh yang ideal. 

B2 
Impian subjek yang 

ingin dicapai 

69 Kelebihan apa yang anda miliki 

dalam diri? 

Saya suka menggambar dan gambar saya lumayan 

lah. Gambar seperti cartoon.  

C1 

Kelebihan yang dimiliki 

subjek dengan kondisi 

tubuh 

70 Apakah orang lain mengetahui 

kelebihan yang anda miliki? 

Tau, kadang saya menunjukan ke mereka. Ke 

teman-teman saya secara tidak sengaja saya ingin 

menunjukan yang saya bisa seperti itu dan mereka 

juga tau ketika ada acara persentasi di depan kelas 

saya secara langsung mengajukan diri untuk 

menggambarkan, secara otomtis mereka akan 

melihat. Saya suka menggambar dari kecil dari SD 

suka menggambar dan sudah ikut-ikut lomba dan 

keluarga saya juga tau kelebihan saya karena saya 

suka menunjukan kepada mereka dan respon ibu 

saya mengtakan “bagus sekali..” dan saya suka 

mendengar kata seperti itu karena saya punya 

kekurangan dan kelebihan dan saya menggunakan 

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelebihan yang 

dimiliki 

C2 

Pendapat orang lain 

terhadap kelebihan yang 

dimiliki subjek 
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kelebihan itu agar saya tidak terpuruk seperti itu 

sih. Itu obat saya ketika saya terpuruk jika tidak 

saya bisa gila, oleh karena itu saya melihat 

kelebihan saya seperti obat saya.  
C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelebihan yang 

dimiliki 

71 Bagaimana tanggapan orang lain 

dengan kelebihan yang anda 

miliki? 

Mereka sangat mendukung. Gambar saya berguna 

waktu saya KKN itu ada tugas salah satu anak 

warga desa yang meminta menggambarkan organ 

tubuh lalu saya membantu menggambarkan dan 

mereka menyukai gambar saya. Jadi gambar saya 

berguna untuk orang lain walaupun sedikit. 

C2 

Pendapat orang lain 

terhadap kelebihan yang 

dimiliki subjek 

72 Kekurangan apa yang anda 

miliki dalam diri? 

Kadang saya minderan dan saya orangnya panik. 

Paniknya yang benar-benar panik, seperti 

contohnya waktu KRS kemarin saya sudah 

mengingatkan grup kelas saya untuk Krsan padahal 

hari itu belum tanggalnya untuk KRSan. Teman saya 

tau kalau saya orangnya panikan dan kepanikan saya 

digunakan teman saya untuk bahan bercanda, jadi 

jeleknya saya ya panikan. Mungkin ketika saya 

dibawah tekanan saya bisa “meledak” jadi saat 

C1 

Kelebihan yang dimiliki 

subjek dengan kondisi 

tubuh 

C2 

Pendapat orang lain 

terhadap kelebihan yang 

dimiliki subjek 
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saya ikut organisasi kepanikan saya terlihat sekali 

lelah, panik terlihat semua. C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelebihan yang 

dimiliki 

73 
Apakah orang lain mengetahui 

kekurangan yang anda miliki? 

 

Tau sekali, karena saya menunjukan tanpa saya 

sadari mungkin dan teman-teman dekat saya pasti 

tau kalau saya panik. Kalau dengan keluarga saya 

jarang menunjukan karena tidak ada tekanan di 

dalam keluarga, tetapi jika ditekan saya akan 

meluapkan emosi yang lebih mungkin berbicara 

dengan nada yang tinggi seperti itu dan itu tidak baik 

menurut saya.  

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kekurangan 

yang dimiliki 

74 Bagaimana tanggapan orang lain 

dengan kekurangan yang anda 

miliki? 

Jadi seperti mereka mengatakan kepada saya agar 

tidak panik, tenang-tenang. Di dalam kelompok saya 

yang terdiri dari 10 orang kita punya keunikan masing-

masing dan kita tau sikap satu sama lain seperti apa. 

Cara saya meredam kepanikan dengan mengatur 

pernafasan saya dan saya bisa berfikir lagi dengan 

tenang kalau saya panik saya tidak bisa berfikir 

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kekurangan 

yang dimiliki 
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lagi. Jika ada masalah saya tenang dulu dan saya 

tidak suka diburu-buru saya tidak suka sekali. 

75 Tanggapan anda atas kelebihan 

dan kekurangan yang anda 

miliki? 

Ada positif dan negatifnya. Saya ingin melakukan 

semuanya yang terbaik di mata saya dan di mata 

orang lain bukan perfectsionis. Saya ingin yang 

tebaik tetapi jika ditekan terus saya akan panik. 

Kadang saya merasa butuh waktu. 

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelebihan yang 

dimiliki 

76 Apakah anda memiliki hambatan 

saat berinteraksi dengan orang 

lain? 

Kalau orang-orang baru terkadang tidak usah 

banyak berfikir langsung kenalan saja, kadang jika 

saya terlalu banyak berfikir saya akan kehambat 

sendiri. Kadang hambatan saya tidak percaya diri 

dan saya merasa saya belum baik jadi saya mundur 

dulu dan di saat saya berfikir bahwa saya bisa ya 

saya bisa. Seperti saya harus memotivasi pikiran 

saya sendiri.  

D2 

Pandangan dan solusi 

subjek dalam menyikapi 

hambatan yang terjadi  

D1 

Hambatan yang dialami 

subjek selama 

berinteraks dengan 

orang lain 
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77 
Solusi apa yang anda lakukan 

untuk menyelesaikan masalah 

tersebut? 

Merubah mind set sendiri dan biasanya saya 

memotivasi diri saya di kaca. Jadi dahulu saya tidak 

berani berbicara di depan orang banyak saya takut 

dengan mata-mata banyak seperti ini. Dahulu saya kan 

biasanya maju di depan kelas untuk persentasi sendiri 

dan dahulu saya diberitahu tekniknya seperti ini.. ini ya 

sudah. Saya juga belajar berbicara di depan kaca dan 

saya sudah biasa seperti itu. Kalau sekarang saya sudah 

tidak mengaca di depan kaca, kalau waktu itu kan saya 

masih belajar dan misalnya kalau saya butuh kan saya 

mungkin akan melakukan hal itu lagi dan saya 

melakukan hal tersebut awalnya waktu awal semester, 

saya tidak mau maju ke depan kelas dan akhirnya saya 

mau maju. 

D2 

Solusi subjek dalam 

menyikapi hambatan 

yang terjadi  

78 Bagaimana anda menjalani peran 

dan status anda yang berbeda 

dengan orang lain? 

Di kelompok saya kan ada beberapa orang yang 

sudah berpacaran, kalau iri sihh saya sudah 

berjanji dengan diri saya dan saya berusaha 

menepati, misalnya saya suka dengan orang saya 

pasti akan bercerita dengan mereka. Kalau saya 

melihat mereka ya saya senang-senang saja kadang 

pacar mereka saja bisa berteman baik dengan saya 

bahkan mereka menawarkan bantuan kepada saya 

untuk dekat dengan orang yang saya suka seperti 

itu jadinya saya tidak terlalu memikirkan.  

D5 

Pandangan subjek 

selama menjalani peran 

dan status sosial dengan 

kondisi tubuhnya 
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79 Pendapat anda tentang peran dan 

status sosial yang anda miliki? 

Target saya lulus dahulu dan kerja dan pasti nanti 

didekatkan sama pasangan saya dan dahulu saya 

pernah pacaran juga sih jadi saya tau waktu sendiri dan 

waktu ada pacar dan efeknya saya sudah tau juga jika 

nanti saya punya pacaran efeknya seperti apa dan 

searang waktu saya sudah tidak punya efeknya seperti 

apa tapi saya merasa nyaman seperti sekarang.  

 

D6 

Permasalahan yang 

dialami subjek selama 

menjalani peran dan 

status dengan kondisi 

tubuhnya 

80 Apakah kamu memiliki 

hambatan saat berinteraksi di 

dalam keluarga hingga saat ini? 

Iya, betul 
D3 

Hambatann yang 

dialami subjek selama 

berinteraksi di dalam 

keluarga 

81 Solusi apa yang anda lakukan 

untuk menyelesaikan masalah 

tersebut? 

Saya sudah tau sebenarnya masalah saya itu, tapi 

kadang saya malas untuk menyelesaikan 

seharusnya saya banyak bercerita dengan orang 

tua saya terutama ibu saya kalau ayah saya tidak 

terlalu kalau ibu kan sesama wanita, tapi kadang 

reaksi ibu saya tidak sesuai harapan saya saya bilang 

apa reaksinya tidak sesuai harapan saya jadi saya malas 

untuk bercerita kadang seperti itu dan mungkin 

lingkungan ibu saya lingkungan anak muda seperti itu 

dan dengan fisiknya ibu saya yang sudah tua jadi 

gampang lelah ya sudah sampai rumah ya seperti itu 

D4 

Pandangan dan solusi 

subjek dalam menyikapi 

hambatan yang terjadi 
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jadinya ketika ibu saya mengatakan nada tinggi 

saya juga menanggapinya dengan nada tinggi saya 

ikut-ikutan seperti itu jadi tidak nyaman tapi 

sebenarnya saya harus cerita, banyak cerita 

tentang keseharian saya tapi terkadang 

tanggapannya tidak sesuai harapan jadi saya 

malas. Saya merasa saya yang kurang bercerita di 

dalam keluarga, keluarga saya tau kegiatan saya 

setelah beberapa minggu atau beberapa bulan 

kemudian 

82 Apakah anda pernah mengalami 

perubahan karakter dengan 

kondisi tubuh anda saat ini? 

Ya, waktu dulu waktu saya SMP saya nakal-

nakalnya itu dan bandel juga misalnya dulu itu 

saya jarang maju, dan takut tapi sekarang dengan 

fisik ku sekarang saya juga belajar di psikologi saya 

juga belajar itu dan saya bisa percaya diri. Waktu 

SMP belum percaya diri, sekarang saya sudah 

percaya diri tapi kurang karena saya terlalu 

mendengarkan perkataan orang lain.  

E2 

Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perubahan karakter yang 

dialami 

83 Bagaimana solusi anda terhadap 

perubahan karakter yang pernah 

kamu alami? 

Menurut saya agak bagus bisa dipertahankan atau 

diasah lagi seharusnya. Saya itu dahulu pemalu 

tapi jika suka bercerita dengan orang saya suka 

bercerita dengan orang, saya terbuka kamu mau 

bertanya apa saya jawab apa  

E2 

Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perubahan karakter yang 

dialami 
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84 
Bagaimana tanggapan anda 

tentang pendapat orang lain 

mengenai kondisi tubuh anda 

saat ini? 

Pendapat orang lain dengan kondisi tubuh saya 

yang tambah gendut akhir-akhir ini banyak 

menanyakan kenapa saya tambah gendut gini.. 

gini.. dengan teman-teman saya yang sudah 

mencoba ikut olah raga dan saya hanya 

mengatakan bahwa kalian saja yang olah raga.  

G2 
Pendapat subjek tentang 

pandangan orang lain 

85 
Sudah selesai, terima kasih Iya, sama-sama 
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VERBATIM WAWANCARA SUMBER SUBJEK II 

Nama subjek: A S P 

Pekerjaan: Mahasiswa  

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1  
Selamat siang namanya siapa 

ya? 
A S P   

2 Umurnya berapa ya? Umurnya 21   

3 
Tempat tanggal lahirnya dimana 

ya? 
Semarang, 1 November 1995   

4 Tinggi badannya berapa ya? 165 cm   

5 Berat badanya berapa? 75kg   
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6 
Bisa diceritakan masa kecilnya 

bagaimana? 
Masa kecilnya saya di Semarang   

7 Pekerjaan ayah apa? Ayah kerja dengan teman Ayah   

8 Pekerjaan ibu apa? Ibu kerja di Indofood   

9 Punya berapa saudara? Saya anak tunggal   

10 
Kalau boleh tau kondisi 

keluarganya bagiamana? 
Baik-baik saja, harmonis   

11 
Bisa diceritain hubungan 

dengan keluarga bagaimana? 

Hubungan baik dengan semua anggota keluarga 

terutama dengan adik ibu dan suaminya karena tinggal 

dekat dengan rumah. Dari keluarga ayah, tempat 

tinggal berbeda  jadi tidak terlalu dekat. 

  

12 Kalau dengan tetangga? 
Baik-baik saja, kenal semua walaupun dari 

lingkungan dan ras yang berbeda dan bisa membaur 
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13 
Bagaimana pendapat kelarga 

dengan kondisi mu saat ini? 

Tidak meminta untuk diet tapi kalau bisa jaga 

makan, tidak makan sembarangan, tidak beli di 

pinggir jalan, tidak murah dan kotor. Kalau olah 

raga tidak menentukan seperti apa. 

1I 

Pandangan keluarga 

dengan kondisi tubuh 

subjek 

14 Keluarga menerima kondisi 

tubuh? 
Mereka oke-oke saja 

I2 

Pandangan subjek 

terhadap pendapat 

orangtua 

15 Ada hambatan saat berinteraksi 

di dalam keluarga? 
Tidak ada sama sekali, mereka santai-santai saja 

D3 
Hambatan yang dialami 

subjek selama 

berinteraksi dengan 

keluarga 

16 Pernah mendapat pujian atau 

ejekan di dalam keluarga? 

Di dalam keluarga ada panggilan sayang tapi kalau 

ejekan tidak. Jaman sekolah SD ada, karena masih 

kecil jadi masih belum paham.  

  

17 

Kalau kamu memiliki masalah 

atau kendala saat kuliah atau 

masalah pribadi, kamu pernah 

bercerita atau meminta solusi 

dengan anggota keluarga? 

Iya selalu cerita ke ibu, tapi jika butuh solusi ke 

orang lain saya minta solusi ke tante dan om saya. 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 
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18 Jadi kalau ada masalah kamu 

cerita ke ibu dan tante mu ya? 

Jika ibu saya bisa membantu, saya cerita dengan 

ibu saya saja tapi ibu juga akan bercerita dengan 

tante saya tapi masalah sudah selesai. Jika ibu dan 

saya belum bisa memecahkan masalah saya akan 

bercerita dengan tante saya juga.  

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

19 Bagaimana orang tua anda 

mengajari anda dalam bersikap? 

Tata cara berbicara dengan orang yang lebih tua, 

dengan orang sepantaran dan sama orang yang 

lebih muda. Ibu mendidik tidak terlalu kaku, saya 

bisa beradaptasi sendiri, bisa belajar sendiri jadi 

saya bisa menilai hidup dari sisi pandang sendiri 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

20 
Apakah orang tua memberikan 

tuntutan atau patokan untuk mu 

saat ini? 

Tidak pernah sama sekali. Waktu dulu SD ibu saya 

mendidik saya jika saya dapat nilai 100 berarti 

belajar harus yang rajin, tapi ibu saya meneriman 

nilai saya apa adanya tidak memarahi saya. Dapat 

nilai bagus, supaya saat masuk kuliah kamu bisa 

dapat beasiswa 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

21 

Bagaimana tanggapan mu 

tentang tuntutan atau patokan 

yang di berikan orang tua kepada 

mu? 

Yang baik saya terima, tapi jika saya kurang setuju 

saya akan bilang. Ibu saya tidak terlalu suka saya 

berteman dengan orang yang di luar ras saya. Saya 

tidak terlalu setuju karena menurut saya semua 

orang sama saja dengan lingkungan yang seperti 

apa. 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 
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22 
Apakah orang tua membantu diri 

mu dalam mencapai tuntutan 

yang di inginkan? 

Ibu akan bertanya saya pergi dengan siapa dan jika 

teman dekat saya, saya akan mengirim nomer temn 

saya untuk ibu saya 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

23 
Adakah larangan yang di berikan 

orang tua saat kamu melakukan 

aktivitas di luar rumah? 

Ibu saya memberitahu untuk tidak pulang malam-

malam dan jangan lupa makan. 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

24 

Orang tua mu pernah 

memberikan penghargaan atau 

hukuman atas keberhasilan atau 

kegagalan yang pernah kamu 

lalukan? 

Hukuman tidak pernah. Jika penghargaan saya 

yang minta. Saya punya beban sendiri jika ingin 

sesuatu. Jika saya ingin barang yang tidak mahal 

sebisa saya nabung sendiri dan beli sendiri  

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

25 
Apakah orang tua anda mengerti 

tentang emosi atau perasaan 

yang anda rasakan? 

Ibu tahu emosi saya terpancar dari wajah, nada suara 

karena terkadang saya belum bisa mengontrol emosi 

saya.  

  

26 Apakah saat ini anda pernah 

tertarik dengan laki-laki? 

Ya, sekarang umur saya sudah memikirkan seperti itu 

 

  

27 Dari kapan kamu mulai tertarik 

dengan laki-laki? SD 
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28 
Pernah menjalin hubungan yang 

dekat atau pacaran dengan laki-

laki? 
Pernah 

  

29 Kalau saat ini tertarik dengan 

laki-laki? 
Ya, tapi tidak dekat hanya teman 

  

30 
Kamu mulai gendut dari kapan? 

Dari SD ke SMP. Jaman SD berat ku di bawah 

60kg, lalu masuk SMP naik 10kg. SMP naik tidak 

terhingga dan saat SMA jaga makan dan berat ku 

tetap di SMA 

 

A1 
Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 

31 
Berat badan naik karena apa? 

Kebiasaan makan. Ayah mau anaknya gendut dan 

nenek suka makan dan mengajak saya makan di 

luar dan Ibu saya dahulu berfikirnya masih anak 

kecil jadi makan apa saja dibiarkan.  

A1 
Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

32 

Kondosi tubuh mu saat ini 

memengaruhi diri dalam 

mendekati laki-laki? 

Tidak terlalu karena saya belajar untuk mencari 

teman dahulu. Dari teman kita bisa terbuka dengan 

mereka dan sebaliknya. 

F2 Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perubahan tubuh selama 
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menjalani masa dewasa 

awal 

33 
Kalau menurut mu gambaran 

tubuh yang ideal seperti apa? 
Jika kamu percaya dengan dirimu sendiri itu sudah 

ideal 

A2 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 

34 

Kalau menurut pendapat orang 

lain gambaran tubuh mu seperti 

apa? 
Saya tidak pernah bertanya, kalau ada yang bilang 

gendut ada 

G1 
Pendapat orang lain 

tentang diri subjek 

35 

Kamu mencoba berusaha 

mencapai gambaran tubuh yang 

ideal? 

Ingin mencoba tapi terkadang kalah dengan 

keinginan makan 
B1 

Usaha yang dilakukan 

subjek dalam 

menghadapi perubahan 

fisik 

36 
Apakah kamu pernah mendapat 

julukan atau panggilan khusus 

dari orang lain tentang kondisi 

tubuh anda? 

Tidak ada 
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37 
Ada perlakuan berbeda dari 

orang lain tentang kondisi tubuh 

mu sekarang ini? 

Waktu SD saya susah bergaul jadi sama teman lain 

dijauhi 

  

38 
Kondisi tubuhmu yang sekarang 

ini menghambat dirimu dalam 

berinteraksi dengan orang lain? 

Tidak, sekarang saya jadi pengurus gereja jadi 

mau atau tidak mau berinteraksi dengan orang 

lain, menyapa dan memberi senyum 

D1 

Hambatan yang dialami 

subjek selama 

berinteraski dengan 

orang lain 

39 Kamu memiliki sebuah tujuan 

pribadi? 

Ingin punya tubuh yang proposional, cepat kerja 

dan punya rumah 

B1 
Harapan subjek untuk 

kondisi tubuh 

35 Tannggapan mu jika kamu 

belum dapat mencapai tujuan 

pribadi mu? 

Berusaha lagi 
H2 

Pendapat subjek tentang 

tujuan pribadi 

36 Jelaskan pendapat mu tentang 

sebuah keberhasilan 

Dimana saya melakukan sesuatu yang saya senang 

melakukannya dan bisa berdampak untuk diri saya 

selain orang lain 

 
 

47 
Punya kelompok sosial? Ya, ada kelompok gereja dan teman-teman di kampus 
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48 Pendapat teman-teman tentang 

kondisi tubuh mu saat ini? 

Tidak bagaimana-bagaimana. Mereka lebih 

memperhatikan diri mereka sendiri. 

J1 

Pandangan orang 

terdekat dengan kondisi 

tubuh subjek 

49 Kondisi saat ini mempengaruhi 

mu dalam mencari teman atau 

sahabat? 

Tidak 
  

50 
Apakah ada perbedaan ras atau 

agama atau status sosial di dalam 

kelompok sosial anda? 
Ada 

J3 
Perbedaan ras, agama, 

dan status sosial 

51 
Tanggapan mu atas adanya 

perbedaan ras atau agama atau 

status sosial tersebut? 

Saya belajar bagaimana saya mendekati mereka 

dengan perbedaan segalanya dan di gereja saya di 

didik tentang kelas sosial 

J4 

Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perbedaan ras, agama, 

dan status sosial 

52 

Dengan adanya ras atau agama 

atau status sosial yang kamu 

miliki saat ini, bagaimana kamu 

memandang diri mu? 

Saya tidak mengambil pendapat ibu saya, karena ibu 

saya terlalu membedakan ras dan agama 
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53 

Bagaimana orang tua 

memperlakukan mu terhadap ras 

atau agama atau status sosial 

yang anda miliki? 

Ibu saya tidak terlalu suka saya berteman dengan 

orang yang di luar ras saya. Saya diminta untuk 

berhati-hati 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

54 Pernah mengalami perbedaan 

status sosial? Tidak pernah 
  

55 
Ada perbedaan tubuh kapan? 

Waktu SD kurus, SMP mulai gendut, tambah-

tambah terus dan mentoknya di SMA hingga 

sekarang dan sekarang berat badan ku turun. SMA 

sampai 80kg lebih, sekarang turun 

A3 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 

56 
Berarti kamu mencoba pola diet? 

Tidak terlalu mencoba sekali, seperti mengurangi 

nasi. Kalau makan diluar nasinya tidak terlalu 

banyak atau jika makan diluar bisa pesan selain 

nasi. 

B1 

Usaha yang dilakukan 

subjek untuk 

menghadapi perubahan 

tubuh 

57 Teman mu tau tidak, jika kamu 

lagi diet mengurangi nasi? 

Ada yang tahu, ada yang tidak. Kadang ada yang 

peduli dengan hal itu, ada yang tidak 
J1 Pandangan orang 

terdekat tentang kondisi 

tubuh subjek 

58 
Kalau ada yang tau meminta 

kamu makan lagi atau 

bagaimana? 

Tidak sampai yang seperti itu J2 Pandangan subjek 

terhadap pendapat orang 

terdekat 
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59 Berarti mendukung kamu untuk 

diet? 

Ya mereka oke-oke saja sih, yang penting mereka 

itu saya nyaman, saya senang ya sudah saya begini 

saja 

J2 Pandangan subjek 

terhadap pendapat orang 

terdekat 

60 Ibu mu tau jika kamu diet? 

Mengurangi makan? 
Tau, karena ibu ku yang lebih bagaimana ya, 

begini.. begini 

I2 

Pandangan subjek 

terhadap pendapat 

orangtua 

61 Berarti ibu mu tau dan 

mendukung ya? Ya 
I2 

Pandangan subjek 

terhadap pendapat 

orangtua 

62 Pendapatmu tentang perbedaan 

tubuh yang pernah kamu alami? 
Biasa saja. Itu bagian dari masa lalu, saya berfikir 

begitu tapi untuk sekarang ini saya biasa saja  

A3 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 

63 

Kalau sekarang ini kamu 

berusaha diet terus kamu gendut 

seperti dulu lagi kamu merasa 

bagaimana? 

Tetap harus jaga makan 
A2 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 
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64 
Pendapat mu tentang kondisi 

tubuh mu? Kamu melihat 

kondisi tubuhh mu bagaimana? 

Yang penting sehat tidak sakit-sakit lagi, sudah 

cukup buat saya 

A2 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 

65 Walaupun gendut tapi sehat 

gitu? Gendut kurus itu bonus, tapi sehat itu nomer satu 
A2 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 

66 Padangan orang lain dengan 

kondisi tubuh mu? Saya tidak pernah bertanya seperti itu 
G1 

Pendapat orang lain 

tentang diri subjek  

67 Tiba-tiba mereka bilang, pengen 

kamu kurus? 
Ada beberapa yang bilang begitu, kalau kamu 

kurus kamu cantik  

G2 
Pendapat orang lain 

tentang diri subjek 

68 Menurut mu kelebihan dalam 

diri mu apa? 
Aku percaya diri dan aku merasa aura ku selalu 

positif  

C1 

Kelebihan yang dimiliki 

subjek dengan kondisi 

tubuh  

69 Orang lain tau tidak jika kamu 

percaya diri dan aura mu positif? 

Tau, karena itu semua terpancar dari kata-kata ku 

sih dan aku malas membicarakan orang lain 

karena menurut ku aku tidak mau membuang 

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelebihan yang 

dimiliki 
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waktu dalam hidup ku untuk membicarakan orang 

lain 

70 Kekurangan apa yang anda 

miliki dalam diri? 

Saya emosi dan dahulu saya susah untuk mendekati 

orang dan ketika saya pernah ikut dalam 

kepanitiaan dan pengurus di gereja beberapa kali 

membantu saya untuk dekat dengan orang lain. 

C1 

Kelemahan yang 

dimiliki subjek dengan 

kondisi tubuh 

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelemahan 

yang dimiliki 

71 Apakah orang lain mengetahui 

kekurangan yang anda miliki? 

Saya tegas, tapi terkadang mereka memberi saran 

agar saya menjaga emosi karena jika saya sudah 

agak marah suara saya sudah ketahuan dari 

ekspresi wajah tapi saya sudah dapat mengontrol 

ekspresi wajah kalau nada suara saya masih perlu 

banyak belajar 

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelemahan 

yang dimiliki 

C2 

Pendapat orang lain  

terhadap kelemahan 

yang dimiliki subjek  

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelemahan 

yang dimiliki 
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72 Sulit mendekati orang karena 

apa? 

Dulu saya kurang percaya diri, dahulu masih 

terlalu mementingkan penilaian orang lain jadi 

sekarang lebih enjoy dengan hidup saya. Saat ini 

saya peduli dengan kata-kata orang lain tetapi 

tidak semua hal yang orang lain bicarakan tentang 

kita tidak harus kita terima atau dipikirkan, yang 

penting kita terima yang baik dan jika ada kritik 

kita perbaiki dan bukan dipakai untuk menjadi 

acuan pertahan sehingga saya tidak dapat 

berkembang. 

D1 
Hambatan yang dialami 

subjek selama 

berinteraksi dengan 

orang lain 

D2 

Pandangan dan solusi 

subjek dalam menyikapi 

hambatan yang terjadi 

73 Apakah orang lain mengetahui 

kekurangan yang anda miliki? 

Lebih kekeluarga saya. Jika ke kelompok sosial 

saya lebih bisa menjaga tetapi jika dengan keluarga 

sudah tau dari lahir jadi lebih tau 

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelemahan 

yang dimiliki 
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74 
Bagaimana tanggapan teman-

teman dan keluarga dengan 

kekurangan yang anda miliki? 

Minta saya untuk menjaga emosi dan dahulu jika 

saya peduli dengan kata-kata orang agar sekarang 

tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain 

terima yang baik dan tinggalin yang buruk-buruk 

dan mencoba perbaiki   

C2 

Pendapat orang lain  

terhadap kelemahan 

yang dimiliki subjek  

75 
Peran mu sebagai mahasiswa 

dan saat ini kamu lagi dekat atau 

suka dengan laki? 

Pertanyaan mu kok gitu. Suka ya suka dan lagi dekat 

ya ada 

  

76 
Berarti kamu mahasiswa dan lagi 

dekat dengan seseorang. Kamu 

menjalani peran dan status anda 

saat ini bagaimana? 

Jika hubungan saya dengan dia, saya mencoba 

berteman dulu saja dengan dia, karena sebelumnya 

saya masih belum kenal dengan dia terus sekarang 

ini saya mau berteman dahulu, entah nantinya jadi 

temenan atau bagaimana 

D5 Pandangan subjek 

selama menjalani peran 

dengan kondisi tubuhnya  

77 Ada perbedaan status sama yang 

kamu suka? Atau perbedaan ras 

atau agama? 

Tidak ada 
  

78 Apakah anda pernah mengalami 

perubahan karakter dengan 

kondisi tubuh anda saat ini? 

Perubahan karakter dari SD hingga sekarang. 

Bukan SD gimana, SMP gimana, SMA gimana itu 

tidak 

E1 Perubahan karakter 

subjek 

79 Perubahannya dahulu seperti 

apa? 

SD itu peduli kata-kata orang, tidak terimanan 

terus banyak belajar dan ternyata untuk orang-

orang yang seperti itu diam adalah hal yang baik, 

di saat saya diam dan mereka lelah sendiri dan 

E2 
Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perubahan karakter yang 

dialami 
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mereka tidak pernah memperlakukan aku seperti 

bagaimana bahkan saya berteman dekat dengan 

mereka. 

80 Solusi anda terhadap perubahan 

karakter yang pernah anda 

alami? 

Saya merubah mind set karena semua yang 

dilakuin berawal dari pikiran kita, jika pikiran kita 

positif dan hal yang dilakuin positif pasti hasilnya 

positif 

 

E2 
Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perubahan karakter yang 

dialami 

81 
Sudah selesai ASP, terima kasih Ya, sama-sama 
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VERBATIM WAWANCARA SUMBER SUBJEK III 

Nama subjek: M S 

Pekerjaan: Mahasiswa  

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1  
Selamat siang namanya siapa 

ya? 
M S   

2 Umurnya berapa ya? 22   

3 
Tempat tanggal lahirnya dimana 

ya? 
Semarang, 30 September 1995   

4 Tinggi badannya berapa ya? 159cm   

5 Berat badanya berapa? 
Terakhir, bulan lalu 88kg 
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6 
Bisa diceritakan masa kecilnya 

bagaimana? 

Dari dulu di rumah di peterongan ini, sempat pindah 

karena renovasi rumah di rumah nenek terus balik 

rumah ini lagi. 1 keluarga ber empat, ibu, ayah dan adik 

perempuan. 

  

7 Pekerjaan orangtua apa? 
Ibu dahulu kerja bagian keuangan di Pabrik saos dan 

sekarang sudah tidak bekerja, Ayah kerja swasta dan 

juga pendeta. 

  

8 

Kalau boleh tau kondisi 

ekonomi keluarganya 

bagaimana? 
Cukup tidak kekurangan 

  

9 Kalau kondis keluarga Harmonis, bisa bercanda dengan orangtua namun 

masih ada batasannya 

  

10 
Bisa diceritain hubungan 

dengan keluarga bagaimana? 

Hubungan biasa saja seperti orang normal. Saya ebih 

dekat dengan ayah, karena ayah kerja jadi jarang 

bercerita, jika ada kesempatan saya lebih banyak 

bercerita ke ayah saya.  
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11 
Bagaimana pendapat kelarga 

dengan kondisi mu saat ini? 

Tidak ada masalah, ayah maunya kalau bisa di jaga 

tetapi tidak menuntut untuk kurus dan bisa dikira-

kira sendiri   

I1 

Pandangan orangtua 

dengan kondisi tubuh 

subjek 

12 
Keluarga menerima kondisi 

tubuh? Ya menerima 
I1 

Pandangan orangtua 

dengan kondisi tubuh 

subjek 

13 
Ada hambatan saat berinteraksi 

di dalam keluarga? Tidak ada 
  

14 Pernah mendapat pujian atau 

ejekan di dalam keluarga? 

Keponakan memanggil ik ndut, orang tua saya 

memanggil nama saja 

I1 Pandangan keluarga 

dengan kondisi tubuh 

subjek 

15 

Kalau kamu memiliki masalah 

atau kendala saat kuliah atau 

masalah pribadi, kamu pernah 

bercerita atau meminta solusi 

dengan anggota keluarga? 

Masalah pribadi dan kuliah ceritanya ke teman, 

masalah gereja dan keluarga lebih sering cerita ke ayah  

karena lebih tau kondisinya.  

  

16 Bagaimana orang tua anda 

mengajari anda dalam bersikap? 

Sama orang bersikap baik, jangan pernah 

meremehkan orang, menghargai orang lain. Jika 

kamu senang sikap mu baik, kalau tidak senang 

tidak usah dilanjutin.  

I 
Peranan perilaku 

orangtua 
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17 Apakah orang tua memberikan 

tuntutan atau patokan untuk mu 

saat ini? 

Tidak pernah, orangtua ku tidak pernah menuntut 

nilai. Tapi kalau bisa lancar semua dan lulus tepat 

waktu. 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

18 
Adakah larangan yang di berikan 

orang tua saat kamu melakukan 

aktivitas di luar rumah? 

Jangan sering pergi keluar. Saya sering pergi ibu 

saya mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi, 

saya mengurangi waktu pergi bersama teman-

teman gereja jadi perginya seminggu sekali saja.  

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

19 Dari kapan orangtua mu 

memberikan larangan tersebut? 

Baru ini, 3 bulan saya mengurangi waktu pergi 

dengan teman-teman saya 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

20 

Orang tua mu pernah 

memberikan penghargaan atau 

hukuman atas keberhasilan atau 

kegagalan yang pernah kamu 

lalukan? 

Pernah, jika nilai saya dapat B ya sudah biasa saja 

tidak terlalu menuntut sekali. Kalau hukuman 

orangtua melarang saya pergi karena skripsi saya 

yang berhenti dan saya tidak melakukan apa-apa.  

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

21 
Apakah orang tua pernah 

meluangkan waktu bersama 

anda? 

Sering, 2 minggu sekali 

 

  

21 
Apakah orang tua anda mengerti 

tentang emosi atau perasaan 

yang anda rasakan? 

Jarang, pernah tanya-tanya tapi saya lebih tertutup. 

Jika saya bercerita orangtua banyak bertanya. Jadi saya 

malas 
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22 Pernah bersaing dengan adik mu 

untuk mendapatkan perhatian di 

dalam keluarga? 

Tidak, saya orangnya cuek jika diperhatikan ya sudah. 

Mungkin saya di beri perhatian tapi adik saya lebih 

butuh banyak perhatian. 

  

23 
Kamu mulai gendut dari kapan? 

Dari TK, dulu tidak suka makan nasi. Jika makan 

nasi lalu muntah. Ibu kerja saya dengan pembantu, 

lalu pembantu saya memberikan saya mie. Setiap 

kali susah makan di beri mie. Ibu saya pulang di 

kasi susu sehari 3-4 susu. Sebulan berat badan saya 

naik 1 kg dari TK- SD. SMP sempat diet turun 10kg 

karena konsultasi dokter. Ibu mulai kerja jadi saya 

tidak ada yang mengurus sehingga berat badan 

saya naik lagi sejak SMP kelas 3-kuliah. Kuliah 

sibuk, porsi makan tetap biasa dan aktivitas 

banyak jadi berat badan berkurang tapi tidak 

banyak. 

A1 
Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 

24 Kalau menurut mu gambaran 

tubuh yang ideal seperti apa? 

Bukan yang kurus sekali tetapi yang berisi tapi 

dalam batasan yang pas.  

A1 
Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 

25 Kalau menurut pendapat orang 

lain gambaran tubuh mu seperti 

apa? 

Tidak tahu, jika di hina gendut pernah tapi 

semenjak kuliah tidak banyak orang yang 

menyinggung tentang berat badan saya.  

G1 

Pendapat orang lain 

tentang kondisi tubuh 

subjek 
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26 Kalau dari kecil pernah di beri 

panggilan khusus? 
Ya dari SD hingga SMP, jika saya di panggil gendut 

G1 

Pendapat orang lain 

tentang kondisi tubuh 

subjek 

27 Menurut mu tubuh mu seperti 

apa? 

Ya gendut. Akhir-akhir ini saya belajar untuk 

percaya diri, tidak malu bertemu orang lain jadi 

apa adanya. 

A2 

Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 

 

E2 Solusi subjek terhadap 

perubahan karakter yang 

dialami 

28 Kamu mencoba berusaha 

mencapai gambaran tubuh yang 

ideal? 

Ya, pernah ingin.. Sebenernya waktu itu diet saya 

sudah berhasil sekali namun kurang menjaga dan 

waktu SMP jajanan banyak sekali dan ibu saya 

bekerja jadi tidak ada yang masak dan merawat 

saya.  

B1 

Usaha yang dilakukan 

subjek dalam 

menghadapi perubahan 

fisik 

29 Bagaimana tanggapan anda 

dengan pendapat dari orang lain? 

Awalnya saya merasa bagaimana gitu, nama saya 

susah saya sudah pernah mencoba ke keponakan saya 

untuk memanggil nama saya. Dahulu keponakan saya 
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tidak bisa tapi akhir-akhir ini mereka bisa memanggil 

nama saya. 

30 

Apakah kamu pernah mendapat 

julukan atau panggilan khusus 

dari teman tentang kondisi tubuh 

anda? 

Jika teman saya sedang kesal teman saya akan 

memanggil saya gendut 

J1 Pandangan orang 

terdekat tentang kondisi 

tubuh subjek 

31 Ada perlakuan berbeda dari 

orang lain tentang kondisi tubuh 

mu sekarang ini? 

Waktu SMA gendut-gendutnya. Dari diet SMP 

naik hingga SMA jadi lebih gendut lagi. Waktu 

olah raga guru olah raga saya bertanya tentang 

kemampuan saya. 

 

A1 Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 

G1 Pendapat orang lain 

tentang kondisi tubuh 

subjek 

32 Bagaimana tanggapan anda 

dengan adanya perlakuan khusus 

yang diberikan tersebut? 

Jika saya kuat saya akan bilang kuat, jika tidak 

kuat saya juga akan bilang saya tidak kuat 

G2 Pendapat subjek tentang 

pandangan orang lain 

33 

Kondisi tubuhmu yang sekarang 

ini menghambat dirimu dalam 

berinteraksi dengan orang lain? 

Tidak, jika dahulu masih malu waktu kenalan 

sama orang, berpikir saya di anggap tidak dengan 

kondisi tubuh saya. Akhir-akhir ini saya berfikir 

jika tidak mau mencoba bagaimana mau dapat 

teman 

D1 

Hambatan yang dialami 

subjek selama 

berinteraksi dengan 

orang lain 
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D2 

Solusi subjek dalam 

menyikapi hambatan 

yang terjadi 

34 
Pernah mendapat perlakuan yang 

berbeda dari masyarakat antara 

laki-laki dan perempuan? 

Tidak pernah 
 

 

35 
Kamu memiliki sebuah tujuan 

pribadi? 

Tujuan ingin kurus tapi tidak fokus ke situ, 

setidaknya berat badan saya tetap saja karena 

kalau sudah naik turunya susah. Akhir-akhir ini 

saya tidak makan nasi dan mie tetapi saya masih 

suka makan gorengan. Ibu jarang masak dan sering 

keluar makan jadi makan seadanya seperti ayam 

goreng, sate bakar-bakar seperti itu.  

B2 Harapan subjek untuk 

kondisi tubuh 

H2 Pendapat subjek dengan 

tujuan pribadi 

B1 
Usaha yang dilakukan 

subjek dalam 

menghadapi perubahan 

fisik 

36 Tannggapan mu jika kamu 

belum dapat mencapai tujuan 

pribadi mu? 

Tidak apa-apa, itu juga salah saya sendiri kalau 

bisa sebisa mungkin dicapai, jika tidak saya kecewa 

dan menyesal. 

H2 Pendapat subjek dengan 

tujuan pribadi 
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37 Jelaskan pendapat mu tentang 

sebuah keberhasilan Sudah mencapai target yang saya inginkan 
 

 

38 
Punya kelompok sosial? 

Ada di gereja dan di kampus, saya juga memiliki 

komunitas baru dengan salah satu dosen di fakultas 

saya.  

  

39 Pendapat teman-teman tentang 

kondisi tubuh mu saat ini? 

Ada beberapa yang bilang kalau bisa dikuruskan 

lagi, ayo diet tapi jarang sekali dan lebih ke cuek 

mereka hanya memberitahu satu kali saja sudah 

cukup. 

J1 

Pendapat orang terdekat 

dengan kondisi tubuh 

subjek 

40 Kondisi saat ini mempengaruhi 

mu dalam mencari teman atau 

sahabat? 

Selama ini tidak 
  

41 
Apakah ada perbedaan ras atau 

agama atau status sosial di dalam 

kelompok sosial anda? 
Tidak ada 

J3 
Perbedaan ras, agama, 

dan status sosial subjek 

42 

Bagaimana orang tua 

memperlakukan mu terhadap ras 

atau agama atau status sosial 

yang anda miliki? 

Jika teman tidak pernah, mau beteman dengan 

siapa saja terserah. Untuk dekat sebagai sahabat 

harus berhati-hati lagi. Kalau untuk kenalan bebas 

siapa saja boleh. 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

43 Apakah saat ini anda pernah 

tertarik dengan laki-laki? 
Pernah 
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44 Dari kapan kamu mulai tertarik 

dengan laki-laki? 
SMA, SMP merasa biasa memiliki teman laki-laki 

  

45 
Apakah kondisi tubuh anda 

mempengaruhi hubungan anda 

dalam mendekati laki-laki? 

Ya, kadang saya masih berfikir jika penerimannya 

bagus. Saya type orang yang takut jika dianggap 

jelek, saya dekatin laki-laki untuk maksud 

berteman tetapi dia penerimannya berbeda 

sehingga jadi salah persepsi, saya lebih takut 

seperti itu dan lebih berhati-hati. Jika dengan 

perempuan saya cuek.  

F2 

Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perubahan tubuh selama 

menjalani masa dewasa 

awal 

46 Ada perbedaan tubuh anda 

dahulu dan sekarang? 

Tk gendut, SMP kurus, SMA sampai saat ini 

gendut lagi 

A1 Perubahan pada kondisi 

tubuh subjek 

47 
Usaha apa yang pernah 

dilakukan untuk membuat 

tubuhmu seperti yang anda 

inginkan? 

Diet yang waktu SMP 
B1 

Usaha yang dilakukan 

subjek untuk 

menghadapi perubahan 

tubuh 

48 Apakah anda memiliki harapan-

harapan tentang kondisi tubuh 

anda saat ini? 

Pengen kurus seperti orang lain, cuman jika tidak 

bisa setidaknya tidak nambah gendut, karena 

kalau sudah gendut turunnya susah. Kalau 

sekarang saya gendut susah untuk bergerak, 

walaupun hanya naik 2kg tetapi rasanya sudah 

B1 
Harapan subjek untuk 

kondisi tubuh 
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tidak enak, baju juga tidak enak, kalau dahulu saya 

cuek waktu SMA. A2 Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 

49 

Dahulu cuek sekarang peduli 

gara-gara kamu sudah tambah 

dewasa pengen punya pacar atau 

gimana kok tiba-tiba kamu 

berubah? 

Bukan untuk konteks pacar tetapi lebih enak jika 

badannya tidak terlalu over banget, kalau bisa saya 

ingin menurunkan berat badan saya jika tidak bisa 

saya tidak kesusahan dalam beraktivitas. 

A2 Pandangan subjek 

terhadap perubahan 

tubuh 

50 Kamu punya harapan atas 

pandangan orang lain? Mungkin 

ada benarnya atau gimana? 

Sempat berfikir kata-kata mereka bener tapi 

kembali lagi ke saya. Sebenarnya saya tidak paham, 

saya diet beneran sampai tidak makan tidak bisa 

kurus atau kurusnya lama, jadi yang seharian 

minum air putih sama makan buah hasilnya tidak 

jauh beda sama kau tidak makan nasi, jadi sebulan 

hanya turun 1kg, 1 setengah kg kadang cuma 

setengah kg, jadi rasanya makan sama tidak makan 

G2 

Pendapat subjek tentang 

pandangan orang lain 
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sama saja. Jadi saya berfikir diet dengan tidak diet kok 

sama saja ya, malah saya yang sakit karena saya kan 

punya maag. 

B1 

Usaha yang dilakukan 

subjek dalam 

mengahadapi perubahan 

tubuh 

51 

Apa kamu tidak bertanya-tanya 

sudah diet seperti apa pun tapi 

tidak bisa-bisa, apa yang salah 

dengan kondisi tubuh mu? 

Berusaha cari, tapi tidak tau kenapa susah. Kalau 

ibu saya bilang diet tidak boleh begitu harus tetap 

makan tapi di kurangi seperti itu. Cuma jika saya 

berfikir jika saya sudah makan pasti tidak bisa 

berhenti, misal makan nasi lagi cuman porsi sedikit 

pasti besok sedkit lagi sedikit lagi jadi lebih baik tidak 

lah 

B1 
Usaha yang dilakukan 

subjek dalam 

mengahadapi perubahan 

tubuh 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

52 Tidak mencoba diet yang pernah 

kamu lakukan waktu SMP itu? 

Ya pengen sih, tapi sekarang ibu saya jarang masak, 

lagian saya juga di luar mengajar dan tidak 

mungkin ngajar sama makan 

I 
Peranan perilaku 

orangtua 

53 Impian yang ingin dicapai? 

 
Paling tidak bisa turun, bisa kurus lagi, setidaknya 

seperti dahulu waktu SMP 

B3 Impian subjek yang 

belum dicapai dan yang 

ingin dicapai selama 
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menjalani tahap 

perkembangan dewasa 

awal 

 

54 Kelebihan apa yang anda miliki 

dalam diri? 

Teman-teman menilai saya orangnya peduli 

dengan orang lain. Saya tahu jika mereka ada masalah 

dan terlihat dari wajah dan tingkah laku dan saya tanya 

ke mereka apa lagi jika teman dekat pasti saya tanya. 

C1 

Kelebihan yang dimiliki 

subjek dengan kondisi 

tubuh  

55 Apakah orang lain mengetahui 

kelebihan yang anda miliki? 
Ya 

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelebihan yang 

dimiliki 

56 Bagaimana tanggapan orang lain 

dengan kelebihan yang anda 

miliki? 

Mereka senang waktu mereka ada masalah saya 

ada, teman saya berkata bahwa jika saya tidak 

bilang kamu sudah tau masalah saya seperti itu  

C2 Pendapat orang lain 

terhadap kelebihan yang 

dimiliki subjek 

57 Kekurangan apa yang anda 

miliki dalam diri? 
Mood-moodan 

C1 

Kelemahan yang 

dimiliki subjek dengan 

kondisi tubuh 
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58 Apakah orang lain mengetahui 

kekurangan yang anda miliki? 

Tau sekali, adik saya tahu, teman kuliah saya tahu 

dan mengetahui jika saya diam saja berarti saya 

sedang tidak bisa diajak bercanda. Kalau orang tua 

saya kurang tau.  

C3 

Pandangan subjek 

terhadap kelemahan 

yang dimiliki 

59 Bagaimana tanggapan teman-

teman dan keluarga dengan 

kekurangan yang anda miliki? 

Teman-teman kuliah malah mengajak saya 

bercanda, mendiamkan dan melarang saaya 

supaya tidak moodian. 

C2 Pendapat orang lain 

terhadap kelemahan 

yang dimiliki subjek 

60 Tadi itu berati kamu tidak pernah 

berteman dengan ras, peran atau 

status sosial yang berbeda ya? 

Ya 
J3 Perbedaan ras, agama, 

dan status sosial 

61 Selalu sama begitu? Emang 

dapat kebetulan sama atau 

bagaimana? 

Kalau lingkungan sekolah iya sama,  sebagian besar 

ras sama, adapun yang beda hanya ras saja kalau 

agama tidak, kalau gereja juga sama. Tapi cuman 

teman les sih, itu jaman saya SD jadi saya cuma les 

jaman SD saja waktu mau ujian, tapi jarang sekali 

paling Cuma beda ras, kalau agama jarang. 

J4 

Pandangan subjek 

terhadap perbedaan ras, 

agama, dan status sosial 

62 Apakah kamu dari dulu hingga 

sekarang pernah mengalami 

perubahan karakter? 

Moodian dari dulu dari SMP, kalau perubahan 

karakter dahulu lebih tidak berani dan kalau 

sekarang mau apa-apa di coba dan misal dapat 

penolakan ya sudah cukup tau dan besok tidak lagi, 

sekarang lebih mau mencoba daripada dahulu dan 

E1 Perubahan karakter 

subjek 
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kalau dulu saya benar-benar malas dan benar-

benar takut untuk mencoba. E2 
Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perubahan karakter yang 

dialami 

63 Terus berarti kamu menilai saya 

seperti ini terserah orang mau 

menilai apa  

Iya 
A2 Pandangan dan solusi 

subjek terhadap 

perubahan tubuh 

64 
Sudah selesai MS, terima kasih Iya, sama-sama 
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VERBATIM WAWANCARA TRIANGULASI SUMBER SUBJEK I 

Nama subjek: KI 

Pekerjaan: Mahasiswa dan sedang bekerja 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1 
Halo, selamat siang namanya 

siapa? 
Kinanti   

2 Umurnya berapa? 22 tahun   

3 Pekerjaannya apa? Mahasiswa sama disambi kerja   

4 
Dekat dengan subjek sudah 

berapa lama? Kurang lebih sudah 4 tahunan, dari awal kuliah 
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5 
Sering pergi dengan HA? 

Ya, sering   

6 Bisa diceritakan bagaimana 

keluarga dan hubungan HA 

dengan keluarga? 

Setau saya keluarga HA benar-benar baik, hubungan 

dengan kakaknya baik adiknya juga baik, terkadang saat 

saya bermain bersama, HA juga mengajak adiknya ikut 

pergi bersama. HA sayang sama adiknya apalagi 

keponakannya.  

  

7 Menurut mu bagaimana 

kondisi dan komunikasi 

keluarga HA? 

Kalau harmonis ya harmonis, keluarga HA kadang 

berantem swaktu itu Henny pernah bercerita pernah 

bertengkar dengan ibunya dan kalau marah-marahnya 

itu tidak bisa diungkapin. Jadi marah-marah dengan 

ibunya lewat chat. 

  

8 Jadi jika HA sedang 

bertengkar dengan Ibunya, 

ceritanya sama kamu? 

Tidak, jadi HA mengatakan unek-uneknya yang tidak 

tersampaikan lewat kata-kata dan menyampaikan 

amarahnya chat ke ibunya. Jadi ibunya bisa tahu apa 

yang Ha inginkan selama ini. 

  

9 Kalau melihat kondisi tubuh 

HA pendapatnya gimana? 
Tubuhnya seperti orang lihat, Ha memang gendut. 

G1 Fisik 

10 Tau tubuhnya gemuk sejak 

kapan? Ada perubahan dahulu 

dan sekarang atau tidak?  

Setau saya awal kenal memang sudah gendut, 

waktu HA banyak kegiatan kampus pernah kurus 

terus akhirnya HA gendut lagi karena memang 

porsi makannya HA. 

G1 Fisik 
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11 Jadi HA gendut lagi karena 

porsi makan ya? 

Kalau misalnya kita sudah selesai makan satu porsi, 

HA merasa sudah kenyang tapi kadang saya dan 

teman-teman tidak percaya sama kata-kata HA karena 

HA nyicip sana nyicip sini dan ingin memesan 

makanan yang lain. Porsi makannya double bahkan 

triple 

  

12 
Kalau kamu melihat HA porsi 

makannya banyak itu pernah 

mengeluh sakit karena kondisi 

tubuhnya? 

Waktu kuliah pernah HA mengeluh masalah di 

pinggangnya, terus HA pernah periksa ke dokter kata 

dokter memang karena kegendutan akhirnya waktu itu 

HA sempat diet. Berat badannya turun sebentar 

kemudian naik lagi. 

  

13 Tau pola diet apa yang pernah 

digunakan subjek? 

Pernah diet dengan makan buah, diet mayo seperti 

itu.  

B1 
Mengatasi 

perubahan tubuh 

14 Kalau kamu melihat HA diet 

makan buah saja gimana? 

Terkadang juga merasa kasihan karena HA berkata 

tidak kenyang makan segitu, tapi HA harus makan 

segitu karena memang itu saran dari dokter. 

  

15 Tadi masalah kondisi tubuh 

ya, kalau HA ada masalah 

ceritanya dengan siapa? 

HA cerita keluarga jika ada masalah dengan ibu 

atau adiknya, jarang HA bercerita tapi beberapa 

kali memang sempat bercerita tentang tidak 

cocoknya HA tentang masalah perhatian juga 

D1 Hambatan Sosial 
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antara ibunya ke adiknya atau ibunya ke kakanya 

seperti itu seingat saya 

16 
Jadi HA lebih sering bercerita 

ke teman daripada ke 

keluarganya sendiri jika ada 

masalah ya? 

Kalau ada masalah mungkin ya sama tapi HA 

memang jarang untuk cerita ke kita teman-

temannya begitu. 

D1 Hambatan sosial 

17 Jika HA ada masalah atau 

stress gitu? 

Kalau HA stress larinya ke makan, jadi kalau kita 

sedang kumpul-kumpul dan bilang capek ini.. capek 

karena kerjaan ini.. ya sudah ayo makan dulu dan kita 

makan bersama-sama dan memang porsinya HA selalu 

lebih. 

  

18 Kalau begitu yang mengajak 

makan HA atau anda sendiri 

atau teman-teman yang lain? 

Terkadang dari HA juga, terkadang memang dari kita 

tapi lebih banyak dari HA. 

  

19 

HA sedang berada di masa 

dewasa awal menurut anda 

pesan-pesan atau ada yang 

mau diceritakan sekarang ini 

HA itu orangnya seperti apa? 

Menurut saya HA itu orang yang percaya diri sekali 

karena memang HA kenal atau tidak kenal dengan 

orang itu saja memang HA selalu menyapa dan mau 

merangkul siapa pun. Jadi misal ada teman HA yang 

sedih Ha tetap mau stay dengan teman HA itu walaupun 

teman HA dalam keadaan yang terpuruk seperti itu dan 

HA lebih ekspresif, suaranya kencang sekali ajdi 

terdengar dari beberapa meter. 
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20 HA pernah cerita tentang 

pasangan atau lagi suka 

dengan siapa? 

Sering, ketika HA lagi dekat dengan siapa, HA selalu 

meminta pendapat dengan teman-temannya 

  

21 
Di dalam kelompok mu sama 

HA ada perbedaan ras dan 

status sosial tanggapannya 

gimana? 

Kita saling menghargai, jika misal ada perbedaaan 

pendapat pun pendapat yang tidak diterima kita 

diem saja. 

J2 
Sikap dewasa dan 

bijaksana 

22 Mungkin ada saran atau 

harapan  untuk Ha? 

Saya berharap yang tidak macam-macam Ha memang 

sudah seperti ini, tetap jadi HA yang percaya diri, 

ekspresif, tetap sayang sama teman-temannya, tapi 

misal kadang jika Ha kurang percaya diri ya lebih di 

percaya dirikan saja berat badannya HA. 

 

 

23 Kalau melihat kondisi tubuh 

HA selama ini ingin HA 

seperti apa? 

Saya inginnya agak diturunkan lagi berat badannya, 

mungkin  5 atau 6 kg agar lebih membuat HA percaya 

diri lagi.  

  

24 Mungkin segitu dulu aja, 

terima kasih 

Iya, sama-sama   
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VERBATIM WAWANCARA TRIANGULASI SUMBER SUBJEK II 

Nama subjek: MA 

Pekerjaan: Mahasiswa (Teman dekat subjek) 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1 
Halo, selamat siang namanya 

siapa? 
MA   

2 Umurnya berapa? 22 tahun   

3 Pekerjaannya apa? Mahasiswa   

4 
Dekat dengan subjek sudah 

berapa lama? 3 tahun 
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5 
Dari awal kuliah? 

Awal kuliah belum dekat, tahun ke 2 kuliah baru dekat   

6 Bisa diceritakan bagaimana 

keluarga ASP? 

Ibunya protektif sekali, perhatian. Ayahnya tidak 

protektif tapi perhatian juga. Subjek berat ke ibunya 

yang terlalu mengendalikan ASP sehingga jika ASP 

pergi selalu berfikir tentang ibunya.  

  

7 Menurut mu keluarga ASP 

harmonis atau tidak? 
Harmonis 

  

8 Tau tidak hubungan ASP 

dengan keluarganya? 

Sama ibunya harmonis, dekat, sering bertengkar karena 

beda pendapat, kalau dengan ayahnya biasa saja. Subjek 

dekat dengan om dan tantenya, sama omanya juga dekat 

suka pergi kemana-mana bersama. 

  

9 Kalau ada masalah subjek 

lebih banyak cerita ke siapa? 

ASP suka memendam, kalau ada apa-apa tidak mau 

cerita dahulu kecuali kalau sudah dekat sekali, 

kalau bertemu ASP akan bercerita. ASP lebih 

banyak memendam perasaannya, tetapi jika 

masalah sudah terlalu ASP akan cerita tetapi tidak 

dengan semua orang, orangnya pilih-pilih sekali  

D1 Hambatan sosial 

10 
Menurut mu ASP seperti apa? 

ASP perhatian sekali jika sudah dekat dengan laki-laki 

dan perempuan, membawakan makan, mau membantu 

saat saya meminta bantuan, tapi jika ASP juga ada 

keperluan. Lebih mnegutamakan diri sendiri, jika 
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keperluannya sudah selesai baru ASP mau membantu 

yang lain.   

11 Kalau melihat kondisi tubuh 

ASP gimana? 

Dari tahun lalu sudah berusaha diet, mengurangi 

makan. Belum ada perubahan dan tidak ada 

masalah dengan kondisi tubuh ASP. Awal tahun ini 

masuk rumah sakit karena typus dua kali karena 

salah makan atau suka jajan, jika tidak ada ibunya 

lepas kontrol makan  

G1 Fisik 

12 Tau tubuhnya gemuk sejak 

kapan? 

Awal masuk kuliah   

13 Sudah gemuk atau ada 

perubahan dahulu dan 

sekarang? 

Tetap segitu, perubahannya tidak terlalu banyak G1 Fisik 

14 Tau pola diet apa yang pernah 

digunakan ASP? 

Mengutamakan makan buah dan sayur, kadang 

menolak makan ayam dan nasi tapi terkadang 

masih makan 

B1 
Mengatasi 

perubahan tubuh 

15 Sampai sekarang masih jaga 

makan? 

Masih, jaga makannya lebih banyak makan buah B1 
Mengatasi 

perubahan tubuh 
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16 Kalau kamu pergi melihat 

ASP makan buah saja gitu 

gimana? 

ASP tidak mau beli makan karena diet, tapi jika ASP 

mau dia akan mencoba. Lebih banyak saya yang pesan 

makan dan ASP membawa bekal makan sendiri. Jika 

ASP ingin beli, belinya sedikit dan jarang memesan 

makanan. Jika tidak ingin mencoba makanan ASP tidak 

mencoba 

  

17 Jadi ASP sering membawa 

makan jika pergi bersama 

kamu? 

Ya sering bawa bekal dan bekalnya di makan 
B1 

Mengatasi 

perubahan tubuh 

18 Tadi masalah kondisi tubuh 

ya, kalau masalah teman 

hubungan mu dengan ASP? 

Jika berteman tidak memilih-milih dan terbuka dengan 

orangtuanya, terutama dengan ibu jika ibu ASP tau 

teman ASP orangnya tidak benar walaupun teman itu 

baik dengan ASP ibu ASP meminta untuk menjauhinya. 

Ibunya masih mengontrol ASP dalam pertemanan, jika 

ASP sendiri tidak memilih-milih teman dengan siapa 

saja mau berteman, mau berbagi dan orangnya santai 

  

19 Jika kamu dengan ASP tidak 

ada masalah pertemanan ya? 

Komunikasi jarang, jika ASP ada perlu baru mencari 

jika sama-sama tidak ada keperluan komunikasinya 

jarang 

  

20 ASP pernah cerita tentang 

pasangan atau lagi suka 

dengan siapa? 

Banyak, ASP selalu punya type idealnya. Pinter 

menggabungkan baju dan celana atau sesuai atas dan 

bawah, tinggi. 
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21 Jadi kesan awal ASP menilai 

dari penampilan? 

Ya, dahulu saya berfikir ASP memikir fisik sekali, 

tetapi lihat pengalamn ASP pacaran sama sebelumnya 

ASP tidak sepenuhnya melihat fisik tetapi juga melihat 

hati. ASP lebih mudah jatuh cinta dengan orang yang 

memberi ASP perhatian, di dekatin sebentar cepat luluh 

  

22 Kalau menurut mu ASP 

mudah jatuh cinta bagaimana? 

Itu bahaya, takutnya ASP dimanfaatin. Jika ASP sudah 

suka dengan orang, orangnya minta apa saja akan diberi 

dan akan jauh dari teman-temannya juga. 

  

23 Di dalam kelompok mu sama 

ASP ada perbedaan ras dan 

status sosial? 

Ada 
  

24 
Tanggapan mu dengan 

perbedaan tersebut? 
Santai dengan perbedaan yang ada, tidak terlalu 

gimana, hanya beda ras, beda agama, tapi untuk 

pertemanan tidak terlalu dipermasalahkan  

J2 
Sikap dewasa dan 

bijaksana 

25 Mungkin ada saran atau 

harapan untuk sikap ASP? 

ASP sudah perhatian tetapi masih memberatkan 

keperluan dirinya sendiri, ASP suka menolong 

orang tetapi jika ASP ada keperluan, jika tidak ada 

keperluan pasti berat untuk menolong dan agak 

perhitungan ASP, sama sekali tidak mau rugi. 

Inginnya ASP tidak memikirkan dirinya sendiri tapi 

memberi saran dan tindakan juga  

J2 
Sikap dewasa dan 

bijaksana 

26 Ada saran atau harapan  untuk 

kondisi tubuh ASP? 

Tidak masalah dengan kondisi badan ASP yang 

gemuk menurut pandangan orang lain, selama ASP 

sehat. Jika ASP mau menguruskan badan dengan 

G1 Fisik 
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diet ya tidak apa-apa yang penting dietnya benar 

tidak aneh-aneh, yang penting sehat tidak sakit lagi 

27 Mungkin segitu dulu aja, 

terima kasih Iya, sama-sama 
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VERBATIM WAWANCARA TRIANGULASI SUMBER SUBJEK III 

Nama subjek: C S 

Pekerjaan: Mahasiswi (Teman dekat subjek) 

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 

1 
Halo, selamat siang namanya 

siapa? 
C S   

2 Umurnya berapa? 22 tahun   

3 
Saat ini masih kuliah atau ada 

kerjaan lain? 
Kuliah dan make up freelance   

4 
Dekat dengan subjek sudah 

berapa lama? Dari awal kuliah, teman satu bangku 
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5 
Sering pergi dengan MS? 

Sering banget, karena mudah diajak pergi   

6 Bisa diceritakan bagaimana 

kondisi keluarga MS? 

MS dekat dengan ibu, ayah dan adiknya. Seru, tidak 

jaga image, masing-masing anggota keluarga sangat 

energic waktu berbicara, senang. Jika ada masalah 

penyelesaiannya santai tidak bertengkar. 

  

7 Menurut mu keluarga MS 

harmonis atau tidak? 
Harmonis dong, ini MS seperti ini. Senang, makmur. 

  

8 Menurut mu bagaimana 

hubungan subjek dengan 

anggota keluarganya? 

Baik setau saya, kalau ada apa-apa cerita, tidak yang 

terlalu cuek, jiika ada masalah sedikit cerita ke adiknya 

atau ke ibunya kalau ke ayah saya kurang tau mungkin 

cerita juga  

  

9 Kalau MS ada masalah, lebih 

banyak cerita ke siapa di 

dalam anggota keluarga? 

Adik sepertinya 
  

10 Kalau menurutmu MS orang 

yang seperti apa? 

Pertama orang melihatnya seperti orang galak, cuma 

setelah kenal tidak, orangnya seru, easy going, flexibel, 

mudah diajak kemana-mana, ngalahan juga misal di 

dalam kelompok ada pendapat apa, MS mengutarakan 

dan ada yang menyanggah MS tidak apa-apa. Jika da 

yang mau pergi ke mana atau mau ngapain tapi teman-

temannya mau pergi kemana ya sudah dia ikut saja. 
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Tidak memiliki prinsip yang idealis, baik juga, sangat 

murah hati. 

11 Kalau menurut MS orang 

yang peduli atau tidak dengan 

teman-temannya? 

Peduli, mengerti keadaan ketika teman-temannya 

sedang berbeda 

  

12 Menurut mu kondisi tubuh 

MS bagaimana? 

Aku sebagai teman biasa saja, bahkan pertama kali 

saya ketemu sebagai orang yang tidak di kenal, MS 

memang lebih gendut dari orang –orang itu biasa, 

masih normal dan tidak sampai berfikir kok 

gendut sekali, itu tidak. 

G1 Fisik  

13 Kalau menurutmu MS gendut 

dari kapan? Dari awal kuliah 

kah? 

Ya, dari awal kuliah hingga sekarang G1 Fisik  

14 
Ada perubahan tubuh tidak? 

Dahulu pernah kurus 

kemudian gendut lagi waktu 

kuliah atau bagaimana? 

Pernah sempat kurus, beberapa kali saya bilang 

dengan MS tentang kondisi tubuhnya kalau kurus 

dan kalau gendutan 

G1 Fisik  

15 Tau pola diet apa yang pernah 

digunakan MS? 
Diet mayo pernah tidak ya.. 
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16 MS pernah cerita dengan 

kamu pola diet apa? 

Pernah, tapi saya pelupa sekali, kelemahan saya. 

Pernah diet, pernah OCD juga, saya lupa tapi 

pernah diet, tapi jenis dietnya saya lupa 

B1 
Mengatasi 

perubahan tubuh 

17 
Kalau kamu waktu di kuliahan 

melihat MS diet tanggapanmu 

bagaimana? Memberi tahu 

atau diam saja? 

Kasi tau dalam bentuk support seperti itu karena selama 

diet MS bagus dan jadi tidak makan seharian atau 

bagaimana, saya mendukung-mendukung saja, karena 

diet tidak perlu mengurangi makan tapi mengatur pola 

makan kan bagus juga. Maksudnya jika demi kebaikan 

kenapa tidak. 

  

18 Masalah teman, MS itu 

orangnya bagaimana dengan 

teman? 

MS dengan teman baik, suka menolong misalnya ketika 

saya kesusahan, MS sering menawarkan tak anterin atau 

tak belikan saja. Tidak memksakan kehendak, flexibel 

  

19 Tanggapan mu tentang 

sifatnya MS terhadap teman-

temannya bagaimana? 

Saya pasti senang dan kalau bisa jadilah terus 

seperti itu, dan terkadang ya moodin juga tapi 

bukan moodi yang setiap saat  tapi misal pas saat-

saat sangat tertentu. Jika ada masalah yang benar-

benar menyebalkan baru MS moodi kadang diam 

saja, MS tidak marah-marah dengan teman-

temannya tapi lebih ke diam, saja bertanya kenapa 

MS, tapi sikap lain-lainnya aman-aman saja. 

Kategori baik untuk seorang teman. 

J1 
Pandangan orang 

terdekat 

20 Jadi MS orang yang moodian, 

kamu pernah bertanya kenapa 
Pernah bercerita, tapi saya lupa. Maaf ya. 
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dan MS mencoba bercerita 

atau bagaimana? 

21 MS pernah cerita dengan 

kamu lagi suka atau dekat 

dengan siapa? 

Pernah to ya.  
  

22 Sering atau jarang? Atau 

kamu pancing terlebih 

dahulu? 

Kadang cerita sendiri, kadang MS diam beberapa 

hari tidak cerita, saya yang bertanya. Cuman tidak 

cerita tiap hari, cuma cukup sering cerita kadang 

ada diemnya juga balik saya yang tanya. 

D1 Hambatan sosial 

23 Punya kelompok di kuliah 

sama MS? 
Punya 

  

24 Di dalam kelompok ada 

perbedaan ras, agama, dan 

status sosial tidak? 

Ada 
  

25 
Berbeda apa saja? 

Ras, agama juga. Kan empat orang, yang satu muslim 

jawa, yang lainnya ada cina jawa ada campuran kisten. 

  

26 
Tanggapan mu dengan adanya 

perbedaan di dalam kelompok 

mu? 

So far so good, belum ada masalah tentang agama 

yang bikin kita bermasalah.  
J2 

Bersikap dewasa 

dan bijaksana 

27 Mungkin ada saran atau 

harapan untuk sifat MS yang 

baik dan yang buruk? 

Yang baik-baik jelas-jelas dipertahankan dan 

ditingkatkan, kalau soal yang moodinya itu sebenarnya 

tidak parah jad itu bukan sesuatu yang harus di 

khawatirkan cum orang kalau moodi ada kalanya mood 
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tidak senang terus, ya saran ku waktu mood pikir yang 

senang-senang aja. Saya tidak menyuruh dia 

mengontrol moodinya atau bagaimana karena MS 

outputnya juga tidak jadi kritik orang-orang. Waktu pas 

moodi atau bete ya sudah cerita saja siapa tau bisa 

mengurangi kebeteannya seperti itu. 

28 Ada saran atau harapan untuk 

kondisi tubuhnya MS? 

Tambah sexy, untuk saat ini saya yakin dia tidak merasa 

ciut dengan kondiri tubuhnya sekarang karena MS juga 

tidak pernah mengeluh begini-begini tidak tapi kalau 

memmang bisa lebih kurus ya lebih baik cuma diet 

dengan cara yang tepat, bukan diet tidak makna, tapi 

diet buat mengurangi fat yang ada di dalam tubuhnya, 

tapi kalau misal emang segini ya sudah tidak apa-apa 

gitu lo be proud of your self  dan saya yakin dia juga 

tidak ciut 

 

 

29 Pernah tau tidak gara-gara diet 

ini MS sakit gini? 

Tidak pernah   

30 Tidak pernah mengeluh ya? Tidak   

31 Kalau menurutmu MS orang 

yang percaya diri atau tidak? 

Percaya diri   
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32 Bisa ditunjukan percaya 

dirinya seperti apa? Waktu 

apa? 

Kelihatan dia percaya diri menggunakan baju model 

apa, tapi bukan berarti misal seperti jalan-jalan seperti 

ini pakai tank top tidak, dia banyak mengeksplor 

pakaian-pakaian apa saja, celana pendek, pakai baju 

yang model apa. Jika dia tidak percaya diri kan dia 

berusaha menutupi tangannya lah, atau apa lah Dia 

percaya dirinya di situ, terus dia juga tidak pernah 

mengeluh akan bentuk tubuhnya yang apa adanya 

sekarang ini 

 

 

33 Sudah, terima kasih C S Ya, sama-sama   
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LAMPIRAN C 

INFORMED CONSENT 
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INFORMED CONSENT 

 

Kepada, 

HA 

di tempat 

 

  Saya Avrila Laura Kokali NIM 13.40.0042, mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang 

melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi 

Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal Lajang yang Mengalami Obesitas”, 

yang dilaksanakan di kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian yang 

dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

perempuan dewasa awal lajang yang mengalami obesitas. 

 Prosedur dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek perempuan dewasa awal lajang yang mengalami obesitas dan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembentukan konsep 

diri serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut. 

 Wawancara juga dilakukan pada keluarga atau orang-orang terdekat 

anda, yang terdiri dari pertanyaa-pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat 

mereka sebagai keluarga atau orang-orang terdekat dalam memandang sikap 

dan tingkah laku anda sebagai perempuan dewasa awal lajang yang 

mengalami obesitas. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan berdasarkan 

perjanjian dengan subjek, sehingga ketersediaan waktu anda diperlukan 

dalam penelitian ini. 
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 Selama proses penelitian ini, anda mungkin akan mengalami atau 

merasakan perasaan pengalaman secara emosional sehingga dapat 

menimbulkan perasaan sedih atau perasaan-perasaan lain yang dapat 

memberikan ketidaknyamanan pada anda. Namun, tidak ada resiko lain yang 

ditimbulkan sebagai dampak dalam penelitian ini. 

 Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela atau tanpa paksaan. 

Seluruh inftomasi yang di dapat dari penelitian ini digunakan hanya untuk 

kepentingan penelitian. Seluruh data anda yang bersifat pribadi akan dijaga 

kerahasiannya oleh peneliti. Bila dirasa tidak ada kecocokan, anda dapat 

menolak atau manarik diri dari proses penelitian. 

 Bila anda merasa ada hal-hal yang kurang jelas yang berhubungan 

dengan penelitian ini dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda 

dapat bertanya atau langsung menghubungi saya Avrila Laura Kokali 

(085726968728). 

 

 

Semarang,...................................... 

Menyetujui, 

                      Peneliti               Partisipan 

 

  

  ( Avrila Laura Kokali )                                (                                 ) 

 

 



 
 

188 
 

INFORMED CONSENT 

 

Kepada, 

ASP 

di tempat 

 

  Saya Avrila Laura Kokali NIM 13.40.0042, mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang 

melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi 

Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal Lajang yang Mengalami Obesitas”, 

yang dilaksanakan di kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian yang 

dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

perempuan dewasa awal lajang yang mengalami obesitas. 

 Prosedur dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek perempuan dewasa awal lajang yang mengalami obesitas dan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembentukan konsep 

diri serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut. 

 Wawancara juga dilakukan pada keluarga atau orang-orang terdekat 

anda, yang terdiri dari pertanyaa-pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat 

mereka sebagai keluarga atau orang-orang terdekat dalam memandang sikap 

dan tingkah laku anda sebagai perempuan dewasa awal lajang yang 

mengalami obesitas. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan berdasarkan 

perjanjian dengan subjek, sehingga ketersediaan waktu anda diperlukan 

dalam penelitian ini. 
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 Selama proses penelitian ini, anda mungkin akan mengalami atau 

merasakan perasaan pengalaman secara emosional sehingga dapat 

menimbulkan perasaan sedih atau perasaan-perasaan lain yang dapat 

memberikan ketidaknyamanan pada anda. Namun, tidak ada resiko lain yang 

ditimbulkan sebagai dampak dalam penelitian ini. 

 Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela atau tanpa paksaan. 

Seluruh inftomasi yang di dapat dari penelitian ini digunakan hanya untuk 

kepentingan penelitian. Seluruh data anda yang bersifat pribadi akan dijaga 

kerahasiannya oleh peneliti. Bila dirasa tidak ada kecocokan, anda dapat 

menolak atau manarik diri dari proses penelitian. 

 Bila anda merasa ada hal-hal yang kurang jelas yang berhubungan 

dengan penelitian ini dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda 

dapat bertanya atau langsung menghubungi saya Avrila Laura Kokali 

(085726968728). 

 

 

Semarang,...................................... 

Menyetujui, 

                      Peneliti               Partisipan 

 

  

  ( Avrila Laura Kokali )                                (                                 ) 
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INFORMED CONSENT 

 

Kepada, 

MS 

di tempat 

 

  Saya Avrila Laura Kokali NIM 13.40.0042, mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang 

melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi 

Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal Lajang yang Mengalami Obesitas”, 

yang dilaksanakan di kota Semarang, Jawa Tengah. Penelitian yang 

dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

perempuan dewasa awal lajang yang mengalami obesitas. 

 Prosedur dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek perempuan dewasa awal lajang yang mengalami obesitas dan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembentukan konsep 

diri serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut. 

 Wawancara juga dilakukan pada keluarga atau orang-orang terdekat 

anda, yang terdiri dari pertanyaa-pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat 

mereka sebagai keluarga atau orang-orang terdekat dalam memandang sikap 

dan tingkah laku anda sebagai perempuan dewasa awal lajang yang 

mengalami obesitas. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan berdasarkan 

perjanjian dengan subjek, sehingga ketersediaan waktu anda diperlukan 

dalam penelitian ini. 
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 Selama proses penelitian ini, anda mungkin akan mengalami atau 

merasakan perasaan pengalaman secara emosional sehingga dapat 

menimbulkan perasaan sedih atau perasaan-perasaan lain yang dapat 

memberikan ketidaknyamanan pada anda. Namun, tidak ada resiko lain yang 

ditimbulkan sebagai dampak dalam penelitian ini. 

 Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela atau tanpa paksaan. 

Seluruh inftomasi yang di dapat dari penelitian ini digunakan hanya untuk 

kepentingan penelitian. Seluruh data anda yang bersifat pribadi akan dijaga 

kerahasiannya oleh peneliti. Bila dirasa tidak ada kecocokan, anda dapat 

menolak atau manarik diri dari proses penelitian. 

 Bila anda merasa ada hal-hal yang kurang jelas yang berhubungan 

dengan penelitian ini dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda 

dapat bertanya atau langsung menghubungi saya Avrila Laura Kokali 

(085726968728). 

 

 

Semarang,...................................... 

                     Menyetujui, 

                      Peneliti               Partisipan 

 

  

  ( Avrila Laura Kokali )                                (                                 ) 
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LAMPIRAN D 

SURAT PERNYATAAN 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   :  

Usia   : 

Jenis kelamin  : 

Alamat  : 

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi subjek penelitian skripsi dengan 

judul “Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal 

Lajang yang Mengalami Obesitas” yang dilakukan oleh: 

Nama   : Avrila Laura Kokali 

NIM   : 13.40.0042 

Fakultas  : Psikologi 

Universitas  : Universitas Katolik Soegijapranata 

Alamat  : Jl. Gabahan no 199, RT 06/ RW 01, Semarang 

Demikian surat pernyataan ini saya tulis. 

 

Semarang,...................................... 

        Partisipan, 

 

  

        (                                ) 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis kelamin  :  

Alamat  : 

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi subjek penelitian skripsi dengan 

judul “Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal 

Lajang yang Mengalami Obesitas” yang dilakukan oleh: 

Nama   : Avrila Laura Kokali 

NIM   : 13.40.0042 

Fakultas  : Psikologi 

Universitas  : Universitas Katolik Soegijapranata 

Alamat  : Jl. Gabahan no 199, RT 06/ RW 01, Semarang 

Demikian surat pernyataan ini saya tulis. 

 

Semarang,......................................  

        Partisipan, 

 

  

        (                               ) 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   :  

Usia   : 

Jenis kelamin  : 

Alamat  : 

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi subjek penelitian skripsi dengan 

judul “Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Perempuan Dewasa Awal 

Lajang yang Mengalami Obesitas” yang dilakukan oleh: 

Nama   : Avrila Laura Kokali 

NIM   : 13.40.0042 

Fakultas  : Psikologi 

Universitas  : Universitas Katolik Soegijapranata 

Alamat  : Jl. Gabahan no 199, RT 06/ RW 01, Semarang 

Demikian surat pernyataan ini saya tulis. 

 

Semarang,......................................  

        Partisipan, 

 

 

                                                                            (                                ) 


