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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Identitas subjek 

1. Nama lengkap 

2. Usia 

3. Tempat dan tanggal lahir 

4. Pendidikan 

5. Agama 

B. Latar belakang subjek 

1. Apakah kamu masih memiliki orang tua yang lengkap? 

2. Apa pekerjaan orang tuamu saat ini? 

3. Hal apa yang membuat kamu tinggal di panti asuhan? 

C. Hal yang berkaitan dengan subjective well-being 

1. Komponen subjective well-being 

a) Komponen kognitif 

1) Bagaimana kehidupan mu sebelum kamu masuk panti 

asuhan? ceritakan! 

2) Bagaimana kehidupanmu selama kamu tinggal di panti 

asuhan? ceritakan! 

3) Apakah kamu menikmati kehidupanmu di panti asuhan? 

ceritakan! 

4) Dengan tinggal di panti asuhan, apa yang kamu pikirkan 

tentang masa depanmu? 

5) Apakah peraturan di panti asuhan memberikan pengaruh 

bagi hidupmu saat ini? 

b) Komponen afeksi 

1) Selama tinggal di panti,  pernahkah kamu tertawa? 

Ceritakan! 
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2) Pernahkah  kamu  merasa sedih selama tinggal di panti 

asuhan? Ceritakan! 

3) Apakah kamu merasa bangga dengan hidupmu saat ini? 

4) Apa yang kamu rasakan ketika pertama kali tinggal di 

panti asuhan? 

5) Apa yang kamu rasakan selama tinggal di panti asuhan? 

6) Apakah kamu merasa dicintai oleh pengasuh dan juga 

teman-teman di panti? 

7) Bagaimana perasaanmu harus hidup berjauhan dengan 

orang tua? 

8) Apakah kamu merasa  pengasuh sudah memberikan 

perhatian dan kasih sayang yang sama pada masing-

masing anak? 

2. Faktor yang mempengaruhi subjective well-being 

a)  Apakah dengan bertambahnya usia, hidupmu menjadi lebih 

menyenangkan? 

b) Sejauh mana kamu mengenali dirimu sendiri? 

c) Menurutmu, kamu termasuk orang yang aktif atau pasif ketika 

berada dalam kelompok? 

d) Apakah kamu sudah mulai merancang masa depanmu dengan 

baik? 

e) Apakah kamu merasa yakin bahwa dirimu mampu untuk 

mencapai masa depan yang lebih baik? Ceritakan! 

f) Bagaimana relasi atau hubunganmu dengan teman-teman di 

panti asuhan dan juga di luar panti? Ceritakan! 

g) Seberapa sering anda beribadah? 

h) Apakah keadaanmu saat ini baik-baik saja? 

i) Apakah kamu pernah sakit?  
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PEDOMAN WAWANCARA TRIANGULASI 

 

1. Apakah subjek pernah menceritakan perasaannya pada anda selama 

tinggal di panti asuhan? 

2. Apakah subjek pernah menceritakan pengalaman selama tinggal di 

panti asuhan? 

3. Adakah perubahan yang anda rasakan pada diri subjek selama 

tinggal di panti asuhan ? 

4. Bagaimana hubungan subjek dengan anda dan teman-teman di panti 

asuhan? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

a.  Interaksi sosial subjek dengan  teman-teman didalam panti asuhan 

b. Perilaku subjek terhadap pengasuh dan teman-teman. 

c. Perilaku subjek ketika berkumpul bersama teman-temannya. 

d. Sikap subjek ketika melakukan wawancara. 
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LAMPIRAN B 

HASIL PENELITIAN 

 

- VERBATIM 

- TABEL INTESITAS TEMA 
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Lampiran 1.1 Verbatim Subjek 1 

 

VERBATIM SUBJEK 1 

 

WAWANCARA 1 : 09 Agustus 2017 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Jadi gini. M itu 

agamanya apa to? 

Katolik    

Emm M jumlah 

saudaranya ada berapa? 
4 saudara LB Subjek 4 

bersaudara. 

M no ? 3 LB Subjek adalah 

anak nomor 3. 

Bapak ibu masih 

lengkap? 
Masih  LB Orang tua 

subjek masih 

lengkap. 

Pekerjaan orang tua mu 

apa to kalau boleh tau? 

Mamahku nggak kerja, 

ibu rumah tangga. 

Kalo papa ku tu kayak 

ngurusin kayak PAM 

gitu. PAM air. 

LB Orang tua 

subjek bekerja 

di PAM dan ibu 

rumah tangga. 

Terus, kenapa sih kok 

kamu bisa sampe tinggal 

di Panti Asuhan? 

Emm, jadinya ceritanya 

waktu itu tuh gara-gara 

nggak sekolah sampe 2 

taun lebih. Terus, 

jadinya suruh kakak 

pilih, lu mau tinggal 

dari rumah ini apa lu 

mau sekolah. Terus 

yaudah aku milih mau 

sekolah, tapi sekolahnya 

nggak mau di jakarta 

percuma kalo di Jakarta. 

Miko maunya di 

asrama. Miko sendiri 

yang minta.  

LB Subjek pernah 

tidak bersekolah 

2 tahun. 

Loh terus, kenapa sih 

kok kamu nggak sekolah 

2 tahun? Sekarang tu 

kelas  berapa to kamu?  

Kelas 6 LB Subjek sekarang 

kelas 6 SD. 

Kelas 6. Kok sampe 2 

tahun nggak sekolah tuh 

kenapa to? 

Yaitu gara-gara main. 

Nggak tau pokoknya 

dulu tu main warnet 

mulu sampe lupa 

waktu deh pokoknya. 

LB Subjek sering 

lupa waktu saat 

bermain. 

Itu berarti kamu tetep Statusnya masih   
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sekolah. Statusnya 

tetepnya sekolah atau 

kamu gak sekolah? 

sekolah. 

Statusnya masih tetep 

sekolah tapi nggak 

pernah berangkat? 

Heem.   

Terus kok bisa sampe 

disini? Itu dibawa atau 

gimana? 

Iya dibawa sama  

kakak. 

LB Subjek dibawa 

oleh kakaknya.. 

Berarti kakak 

sebelumnya tau tempat 

ini? Tau panti asuhan 

Santo Thomas? 

Nggak. Liatnya dari 

cari-cari dikasih tau 

temennya dulu ada yang 

disini. 

  

Emm gitu.  Tapi berarti 

kamu nggak  karena 

paksaan to tinggal 

disini? 

Nggak. Nggak karena 

paksaan. Emang mau 

sendiri 

  

Terus udah berapa lama 

sih kamu di panti? 

1 tahun   

Baru berarti ya baru 1 

tahun.  Emm dulu kan 

kamu tinggal di rumah 

nih, terus sekarang 

tinggal di panti asuhan. 

ee gimana sih gambaran 

kehidupanmu sebelum 

kamu masuk di panti 

asuhan. Jadi, gimana sih 

gambarannya? 

Gambarannya jadinya, 

kalo dirumah tuh 

kayaknya main mulu, 

bebas, pokoknya 

makan aja tuh nggak 

teratur, bangun nggak 

teratur, semuanya 

pokoknya nggak 

teratur.Tapi kalo di 

asrama ini tuh kayak 

hidup kita tuh kayak 

dibimbing, diarahin 

sama suster, jadi 

berbeda banget. 

PP Subjek merasa 

kehidupannya di 

rumah dan di 

panti jauh 

berbeda. 

Emm gitu. Lah terus 

sekarang kalo sudah, kan 

kamu sudah disini 1 

tahun. Selama ini coba 

bisa nggak diceritain 

gimana sih gambarannya 

kamu tinggal disini? 

Gimana gambarannya?   

Jadinya di panti ini ya 

ee dari pertama awal 

dateng kesini sih agak 

takut, suka sedih, yaa 

nggak ada, biasanya kan 

bangun tidur liat mama 

tapisekarang kan nggak 

bisa, jadinya,  tapi 

berusaha kata mama 

disini di  panti. Nggak 

usah ini, M tuh disini 

sekolah nggaak buat 

apa-apa, pokoknya 

pikirin sekolah aja. 

Tapi disini kok dari  

pertama  awal emang 

agak-agak kurang 

TK 

SD 

Subjek takut dan 

sedih ketika 

pertama datang 

ke panti asuhan. 
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gimana gitu nggak 

sreg aja gimana. 

Nggak sregnyakarena? 

Pas tinggal disini tuh 

nggak sregnya apa? 

Bukan. Bukan sama 

orang-orangnya, 

bukan sama siapa-

siapanya. Nggak 

kebiasa jauh dari 

orang tua 

SD Subjek merasa 

tidak sreg 

karena tidak 

terbiasa jauh 

dari orang 

tuanya. 

Karena nggak kebiasa 

hidup jauh? 

Dari orang tua. tapi 

nggak lama-kelamaan 

ya happy aja sih disini, 

seneng sih, gembira 

sama suster. Nggak 

lama tuh malah betah 

jadinya seneng disini. 

SN 

GB 

Subjek mulai 

senang tinggal 

di panti asuhan. 

Kamu pernah pulang 

selama 1 tahun ini? 

Pernah   

Berapa kali? 2 kali   

Itu jangka waktunya 

lama atau sebentar? 

Lama. Desember sama 

Juni kemarin. 

  

Ohh.. Itu aja cuma sebentar.   

Berapa hari? 2 minggu   

2 mingguan? Terus 

kamu menikmati nggak 

sih kehidupanmu di 

panti? 

Menikmati sih MK Subjek 

menikmati 

kehidupan di 

panti. 

Selama ini berarti kamu 

menikmati? 

Menikmatinya itu kayak 

gimana? Cara kamu 

menikmati? 

Ya menikmati aja. Ya 

kalo disuruh ini ya ini, 

ya pokoknya 

menikmatilah gimana 

sih menikmati. Ikutin 

ajalah sarannya yang 

ada disini. 

MK Subjek 

menikmati 

tinggal di panti 

asuhan. 

Terus, sebelumnya kamu 

pernah nggak sih 

mbyangin kalo kamu 

sampe tinggal di panti 

asuhan?  

Pernah   

Gimana? Coba ceritain! Ngebayanginnya kok 

bisa ya sampe tinggal 

disini. Dulu tu nggak 

deh, sampe sejauh ini, 

bisa sekolah disini , 

bingung banget 

pokoknya. Tapi emang 

ini udah  jalanya 

Tuhan mungkin. 

PT Subjek 

menyadari kalau 

tinggal di panti 

asuhan adalah 

jalan dari 

Tuhan. 

Tapi kalo sebelumnya, 

selama kamu dirumah 

tuh, misalnya kamu 

Belum   
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pernah nggak sih 

kunjungan ke panti 

asuhan? 

Belum pernah. berarti, 

pernah nggak sih  kamu 

kepikiran tuh misalnya 

kamu nonton berita terus 

kamu lihat ada panti 

asuhan terus kamu lihat 

anak-anaknya atau apa 

terus kamu pernah nggak 

sih mbayangin kalo aku 

tinggal disana gimana 

ya? 

Ya iya, memang pernah.  

pernah mikir kayak 

gitu. Nanti kalo 

misalkan tinggal 

diasrama kayak gimana 

ya? Misalnya, udah 

mikir gini, susternya 

pasti galak nih, ginilah 

pokoknya. aduhh anak-

anaknya banyak, tapi ya 

gitu takut gimana gitu. 

  

Awal-awalnya. 

Sebelumnya.  Terus, 

selama kamu tinggal di 

panti, apa sih yang bikin 

kamu  sampe tertawa, 

seneng. Hal apa aja? 

Coba diceritain! 

Yaa. Pokoknya lucu 

deh pokoknya disini 

juga kayak keluarga. 

nggak ngebedain, 

kayak temen atau  

sodara. Pokoknya 

disini tuh kayak 

keluarga. susternya aja 

pokonya lucu deh 

semuanya. Temen-

temennya akrab, baik-

baik. 

SN Panti asuhan 

sudah seperti 

keluarga bagi 

subjek. 

Emm, mungkin ada 

banyak kan 

pengalamannya. Coba 

ceritain 1 atau 2 yang 

sampe bikin kamu tuh 

tertawa, seneng gitu! 

Ya seneng ya, waktu 

kapan ya?  Disini tuh.. 

emmm senengnya 

yang waktu karna 

jalan-jalan. 

KP 

SN 

Subjek senang 

ketika di ajak 

jalan-jalan. 

Ohh pergi jalan-jalan? Ohh iya, jalan-jalan 

sama Romo ke Umbul. 

Itu ketawa-ketawa 

mulu dari bawah 

sampe atas, itu 

naiknya ketawa mulu. 

KP 

SN 

 

Subjek 

mengalami hal-

hal lucu selama 

jalan-jalan. 

Kalo. Kalo  hal-hal yang 

bikin kamu sedih. 

Pernah kamu sedih 

selama kamu tinggal di 

panti? 

Pernah  SD Subjek pernah 

sedih. 

Hal apa yang bikin kamu 

sedih? 

Waktu sakit itu. Kan 

biasanya sakit ada 

mama , kan mau apapun 

ada mama.  Tau-tau nya 

tapi disini tuh sakit 

kayak nggak ada yang 

ngurusin,  tapi itu 

SD Subjek merasa 

sedih ketika 

sakit karena tida 

ada sosok 

mamah. 
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kayaknya sendiri gitu 

nggak ada yang ini 

merhatiin. Biasanya kan 

mama disamping Miko 

mulu kan. Disini nggk 

ada rasanya sedihh 

banget ampe nangis 

waktu itu. Sendiri 

ampe nggak ikut 

gereja sampe nangis 

disini. 

Tapi sebenernya pas 

kamu sakit, kayak suster 

terus pengasuh yang lain 

tuh sebenernya perhatian 

nggak sih? 

Perhatian  DS Pengasuh 

memberikan 

perhatian ketika 

subjek sakit. 

Perhatian?  Suster itu  waktu aku 

sakit aja, dikerokin, 

dianterin ke dokter aja 

jam 1 jam 12 aja masih 

dianterinn ke dokter.  

  

Cuma perasaan kamu aja 

kan? 

Perasaan gimana gitu, 

ihh nggak ada mama. 

Beda deh. Bukan mama 

pokoknya. 

  

Ohh gitu. Ee kamu 

bangga nggak sih sama 

hidupmu sekarang ini?  

Bangga banget. BG Subjek merasa 

bangga dengan 

kehidupannya 

yang sekarang. 

Kenapa?  Bangga karena bisa, 

gimana sih dulu itu 

emm sekolah dilupain, 

sekarang tuh nggak. 

Masuk terus, rajin, 

tambah pinter, 

pokoknya ess kerja 

kerasnya  tuuh nggak 

sia-sia kesini. 

BG 

PP 

Subjek 

mengalami 

banyak 

perubahan 

positif dalam 

hidupnya. 

Emm. Kamu pernah 

nggak komunikasi sama 

mama mu apa cerita gitu 

selama kamu tinggal 

disini tu kayak gimana? 

Pernah. sering banget 

kalo mama telepon. 

  

Emm, terus mama mu 

gimana responnya? 

Ya malah mama 

seneng. Puji Tuhan 

sampe bisa disana, 

mudah-mudahan disana 

tambah sukses, tambah 

ingat Tuhan, 

pendidikannya  bagus.  
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Ohh. Apa sih yang kamu 

rasain ketika pertama 

kali kamu dateng kesini? 

Pertama kali dateng 

kesini. Ya biasa aja sih. 

Gugup doang, kayak 

takut gitu. Takut 

gimana. 

TK Subjek takut 

saat pertama di 

panti asuhan. 

Takutnya karena? Ya Beda banget. 

nggak ada mama. 

nggak ada sodara 

nggak ada siapa pun. 

TK Subjek takut 

tinggal di panti 

karena merasa 

sendirian. 

Karena sendiri gitu? Heeh   

Emm, terus selama ini 

apa yang kamu rasakan? 

Kan kamu udah 1 tahun 

tinggal diisini? Perasaan 

apa sih yang muncul 

selama kamu  tinggal 

disini? 

Rasanya, gembira 

terus sih, gak pernah 

ini. Lebih banyak 

gembira, sedihnya tu 

jarang pokoknya. 

GB Selama 1 tahun 

di panti subjek 

merasa senang.  

Kamu merasa gak sih 

kamu itu dicintai sama 

pengasuh, sama suster, 

sama. sekarang kan ada 

bapak pengasuh, terus 

sama temen-temen itu  

kamu merasa dicintai 

gak sih? 

Merasa banget 

soalnya selalu  

mendukung. 

DS Subjek merasa 

dicintai oleh 

pengasuh. 

Mendukung apa nih? Mendukung ya 

pokoknya kalo nggak 

sekolah tuh ayok cepet 

sekolah, bangun M doa, 

ini pokonya selalu deh 

semuanya. 

DS Pengasuh selalu 

mendukung 

subjek untuk 

bersekolah. 

Ehh M, cita-cita mu tuh 

apa to? 

Eee cita-cita Miko tu 

pengenya sih jadi 

pramugara. 

  

Jadi pramugara? Terus 

sekarang kan kamu 

tinggal di panti. Apa sih 

yang kamu pikirin 

tentang masa depanmu? 

Pikirin masa depan?   

Kamu kan sekarang 

statusnya tinggal di panti 

nih, terus kamu mikir 

apa tentang masa depan 

mu? Dengan kamu 

tinggal dipanti? 

Yaaa, nggak mikir sih. 

Pokoknya dipanti  ini 

maunya sekolah 

sampe sukses, terus 

sampe bener-bener  

lulus, nggak ini 

langsung mau jadi 

pekerjaan yang mau 

didapetin ya kerja. 

Tapi ya pengennya sih, 

pengennya banget itu 

TJ Subjek ingin 

lulus dan 

langsung 

bekerja. 
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mengambil pramugara. 

Emm dimana 

sekolahnya? Tau nggak 

sekolah-sekolah  

pramugara itu dimana? 

Kurang tau hehe tapi 

makanya .. 

  

Ohh belum cari cari ya? Heee   

Di panti  tuh ada 

peraturan nggak sih? 

Banyak banget   

Ee, peraturan itu kira-

kira  memberikan 

pengaruh nggak sih  

bagi hidup mu? 

Nggak   

Nggak memberikan 

pengaruh apapun? 

Maksudnya pengaruh 

apa? 

  

Ya kan pengaruh 

banyak, mungkin 

pengaruh yang baik atau 

yang buruk? 

Pengaruh yang baik 

disini. 

PP Peraturan di 

panti membawa 

pengaruh baik 

bagi subjek. 

Emm, contohnya? 

Peraturannya apa terus 

contoh pengaruhnya 

apa? 

Piket.    

Piket? Pengaruhnya ya 

biasanya kan nggak 

nyapu, jarang ngepel, 

sekarang tuh ngepel. 

PP Subjek menjadi 

bisa menyapu, 

mengepel. 

Nggak pernah nyapu? Heeh. Disini tuh sampe 

lantai ini aja di lap  

sampe bersih. 

  

Di pel? Heeh di pel.   

Berarti  sekarang kamu 

jadi anak yang rajin? 

Heeh. Heheh berubah.   

Heheheheh. Emm di 

panti banyak kegiatan 

nggak?  

Banyak    

Contohnya? Terus 

kegiatan apa sih yang 

paling kamu suka? 

Ya kadang-kadang ya 

olahraga. 

  

Olahraga apa? Emm biasanya sih yang 

lain kan ada yang main 

bola, main voli. M mah 

cuma berempat paling 

yang main. 

  

Main apa? Lari-larian. 

Hahahahah itu seneng 

banget kalo lagi main 

lari-larian. Ngeledekin 

orang-orang yang 

main bola. 

KP 

SN 

Subjek merasa 

senang saat 

berolahraga atau 

bermain dengan 

teman-teman. 
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Hehehehe. Ohh 

penghibur ceritanya? 

Heheheh 

Hooo penghibur   

Terus, sekarang kamu 

hidup jauh nih dari 

mama mu dari papa mu.  

Perasaan apa sih yang 

muncul? Kamu hidup 

berjauhan dari papa mu 

dari mama mu? 

Sedih. SD Subjek sedih 

hidup berjauhan 

dari mamahnya. 

Sedih? Kenapa? Ya biasanya kan sama 

mama. 

  

Apa-apa sama mama? Heee   

Ok. Makasih ya Miko Hehehe iya   

 

 

WAWANCARA II : 11 September 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Hallo M Hallo mbak S   

Oiya, mau lanjut 

lagi nih yang 

kemaren. 

   

Emm M, apa sih 

kamu tahu tentang 

panti asuhan 

sebelum kamu 

tinggal disini? 

Tentang panti asuhan, 

panti asuhan itu  kan 

tempat penitipan anak 

atau yang belom punya 

maksudnya yang nggak 

punya orang tua atau 

punya itu disitu, disitu 

kan untuk bersekolah itu 

tujuannya pokoknya 

untuk sekolah. 

  

Kamu sekarang di 

panti udah 1 tahun 

ya? 

Iya.   

Nah, kamu kan 

sekarang tinggal di 

panti, apa sih yang 

kamu tahu, emm 

panti asuhan 

menurut kamu tuh 

apa sih setelah 

kamu tinggal 

disini? 

Panti asuhan itu ya 

tempat kayak orang tua 

menitipkan anaknya 

untuk belajar disini, 

untuk bersekolah 

kembali disini kalo 

misalnya anaknya ada 

yang badung, ada yang 

nggak mampu, ada yang 
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macem-macem 

pokoknya kayak tempat 

penitipan anak gitu tapi 

dipanti itu diurusinnya 

dengan suster gitu. 

Bisa diceritain 

nggak gimana sih 

situasi atau keadaan 

dipanti asuhan ini? 

Di panti asuhan ini 

situasinya sih baik-baik 

aja ya cuman kalo  ada 

yang nakal  ada yang ini 

pasti kena SP gitu ada 

peraturannya pokoknya 

banyak deh tentang 

panti itu. 

  

Misalnya kan tadi 

kamu bilang kena 

SP nih, itu 

peraturan yang 

kayak gimana ya 

yang dilanggar 

terus sampe mereka 

kena SP? 

Contohnya, misalnya 

kayak ngerokok itu pasti 

kena SP, kayak 

misalnya bolos sekolah , 

berantem, apa namanya 

pokoknya banyak deh 

tentang yang melebihi 

batas peraturan disini 

tuh pasti kena SP. 

  

Emm, SP itu ada 

berapa kali  kena ? 

Disini tuh, di panti ini 

ada 3 kali, kalo sampe 3 

itu anaknya bisa 

dipulangin . 

  

Kalo boleh tau juga 

nih apa aja  sih 

fasilitas yang ada di 

panti asuhan ini? 

Fasilitasnya ya, ada, 

buat berangkat sekolah 

ada mobil, keperluannya 

sih mencukupi sih ya 

hampir mencukupi,  

nggak ada yang kurang 

sih fasilitas disini. 

  

Nah, fasilitas-

fasilitas disini itu 

udah kamu gunain 

dengan  baik atau 

belum? Misalnya 

untuk keperluan 

sekolah kamu, atau 

kehidupan sehari-

hari mu? 

Udah. Kayak sekolah, 

alat-alat sekolah udah 

lengkap kok, nggak ada 

yang kurang disini tuh. 

  

Kalo kayak Sudah.    
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kebutuhan sehari-

hari kamu nih, 

makan, mandi nih 

udah terpenuhi atau 

belum? 

Itu, dari panti 

asuhan ini 

memberikan secara 

langsung atau kamu 

harus meminta atau 

bagaimana 

prosedurnya? 

Jadinya kalo makan itu 

kan memang sehari 3 

kali udah disiapin, ada 

yang masak itu, tapi 

kalo minta buku alat 

tulis, alat mandi atau 

segala macem itu tuh 

jadinya minta dulu, 

nyatet sama susternya 

baru abis nyatet itu pasti 

langsung dikasih sama 

suster nya, kayak gitu 

contohnya.  

  

Berarti semua 

kebutuhanmu itu 

sudah terpenuhi 

dengan baik gitu 

ya? 

Ya disini ya itu dipenuhi 

pokoknya kalo minta 

apapun dicatet dulu 

pasti dikasih sama 

suster. 

  

Ohh, coba dong 

ceritain gimana sih 

pengalaman hidup 

kamu sebelum 

kamu tuh masuk di 

panti asuhan ini? 

Sebelum masuk panti 

asuhan ini, saya tuh 

dirumah pokoknya 

orangnya nggak 

sekolah , anak badung, 

minta uang banyak, 

dirumah pokoknya 

badung banget, nakal 

sampe bisa dikirim 

disini tuh ya itu nggak 

sekolah. 

LB Subjek tinggal di 

panti asuhan 

karena 

perilakunya yang 

tidak baik. 

Itu, kamu nakal, 

badung udah 

berapa lama? 

Hampir 2 tahun.   

Dan itu respon 

orang tuamu kayak 

gimana? 

Ya mamah aku, kakak 

aku sampe capek 

katanya, dulu tuh aku 

sampe gak tau ya sampe 

bisa kayak gitu, itu 

semua tuh karena main, 

 Subjek 

menyadari sikap 

dan perilakunya 

dulu tidak baik. 
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gila warnet lah, mamah 

aku aja sampe sedih, 

makanya aku tuh sadar 

aku juga  yang minta 

kesini. 

Apa sih yang kamu 

rasain sama 

kehidupanmu dulu 

ketika dirumah? 

Jadi kalo kamu 

mengingat-ingat itu 

perasaan apa sih 

yang muncul? 

Menyesal. Menyesal 

banget, karena dulu itu 

ihh kemana sih kok 

nggak sekolah kenapa 

baru sadar sekarang 

aturannya kan asli SMP 

sekarang kan  masih 

kelas 6 loh kan 

kebuang waktu 

banyak banget. 

MY Subjek menyesal 

dengan 

perilakunya dulu 

dan sadar bahwa 

banyak waktu 

yang terbuang. 

Apa yang bisa 

kamu pelajari dari 

perilakumu yang 

dulu itu? 

Ya belajarnya tu harus 

itu, kita tuh nggak boleh 

buang-buang  waktu, 

nggak boleh  terlalu 

banyak main,  fokusnya 

tuh harus belajar itu 

nomer 1 harus. 

  

Ee bisa nggak coba 

kamu ceritain apa 

saja sih kegiatan 

mu dulu ketika 

dirumah? 

Kegiatan rumah dulu 

nggak sekolah itu? 

  

Emm bisa nggak 

sekolah, ya 

pokoknya ketika 

kamu dulu dirumah 

itu kamu ngapain 

aja sih? 

Dulu tuh, dirumah 

hanya bangun misalnya 

tuh jam 10 siang aja 

baru bangun, terus habis 

itu tu beli makan 

kadang-kadang nanti 

tidur lagi nanti sore tuh 

baru mandi nanti ya 

pergi main gitu. Ya gitu 

setiap hari. 

  

Jadi kegiatan mu 

main gitu ya tiap 

hari? 

Iya main mulu.   

Itu mamah sama 

papahmu, kakakmu 

itu tau nggak sih 

Ya tau.   
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kamu kayak gitu? 

Seharian tuh kayak 

gitu kegiatannya? 

Awal-awalnya tuh 

responnya mereka 

kayak gimana? 

Ya sebenernya  pertama-

tama sekolah juga 

disana tapi kan 

sekolahnya nggak bener, 

nggak beres ya, jadinya 

gimana sih nggak, 

nggak stabil sama ini 

nya loh, nggak cocok. 

Ini lama-lama tu suruh 

apa berhenti apa,  semua 

permainan, jangan itu, 

ampe pengen diusir 

gara-gara main mulu. 

  

Itu pas pengen 

diusir itu   udah 

ngomong belum sih 

sama kamu? 

Udah, udah ngomong.   

Terus kamu  kayak 

gimana 

nanggepinnya? 

Ya rasanya sedih sih, 

katanya disuruh pilih, 

lebih baik sekolah apa, 

apa itu namanya lebih 

sekolah  apa main, apa 

mau keluar dari sini. 

Ada 2 pilihannya, pergi 

dari rumah apa nggak 

sekolah. Itu aja 2. 

SD Subjek sedih 

ketika dirinya 

pernah ingin 

diusir dari rumah. 

Emm  terus kamu 

akhirnya membuat 

keputusan itu 

karena apa? 

Itu bener-bener nggak 

tau ya, itu  langsung 

dalam hati sebut nggak 

dua-duanya, M pilih-

pilih  mau sekolah, tapi 

nggak mau disini, mau 

di pa nti. 

  

Emm gitu, kalo 

hubungan mu nih 

sama orang tuamu 

gimana sih? Dulu 

sama sekarang? 

Dulu ama sekarang? Ya 

beda sih, kan kalo dulu 

kan deket ya, sama-

sama kayak biasa aja ya, 

sekarang tuh serasa 

sekarang  jauh rasanya 

berbeda aja gitu kayak 
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ahh nggak ada mamah, 

terus sedih, tapi itu ya 

udah lama nggak kok, 

biasa saja. 

Kalo pas dirumah 

nih, kamu suka 

cerita-cerita gitu 

nggak sih sama 

mamah papah mu? 

Cerita-cerita apa  ya?   

Ya mungkin 

keseharianmu, 

kamu ngapain aja, 

atau misal kamu 

lagi suka sama 

cewek nih, atau 

kalo kamu lagi 

berantem sama 

temen-temenmu 

disekolah nih? 

Suka sih, apalagi kalo  

habis main, misalnya 

kayak kan kadang-

kadang latian dance nih 

, “mah tadi habis dance 

nih, latian gerakkan 

baru, ini ini”,  pasti 

cerita . 

  

Kamu terbuka ya 

berarti? 

Iya terbuka.   

Kalo kebutuhan 

dirumah kamu itu  

sudah tercukupi 

dengan baik atau 

belum sih? 

Ya kadang-kadang sih 

belum, ya kadang-

kadang kan mamah kan 

kalo dimintain apa gitu 

pasti bilangnya nanti-

nanti gitu. 

  

Kalo sama disini, 

ketika kamu 

dirumah minta 

sama disini minta 

ada perbedaan 

nggak sih? 

Ada sih.  Kan kalo 

mamah itu pasti bisanya 

tunggu ada duit kan, 

kalo disini nggak kan. 

Jadi paling siang minta 

malemnya udah dikasih. 

  

Kamu dirumah 

punya temen baik 

nggak sih? 

Temen baik banyak. HS Subjek memiliki 

banyak teman 

baik. 

Apa sih yang biasa, 

kegiatann apa sih 

yang biasa kamu 

lakuin sama temen-

temen pas kamu 

dirumah? 

Kalo dirumah tuh 

temen-temen ya, ya 

temen-temen dance, nari 

gitu ada 1 kayak grup 

gitu tari-tari, suka 

kumpul ya nari-nari aja 

ama dia, latihan untuk 
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lomba gitu.  

Itu suka jalan-jalan 

gitu nggak? 

Suka.   

Emm, temen mu 

kira-kira ada berapa 

sih kalo dalam 

grup-grup kayak 

gitu? 

Grup itu ada banyak, itu 

tuh hampir, ee kan ada 

dari yang kecil sampe 

yang besar ya, tapi kalo 

grup aku sendiri itu beda 

kan ya, remaja nya itu 

ada 21. 

  

Kamu pernah 

nggak berantem 

sama temen-temen 

mu itu? 

Nggak. Kalo itu belum 

pernah. kalo temen 

dance itu belum pernah. 

  

Biasanya ya kalo 

grup tadi kan 21 

orang, pasti kan ada 

kelompok didaam 

kelompok nih, 

kamu ngalamin 

kayak gitu nggak? 

Maksudnya?   

Kamu Cuma 

deketnya Cuma 

sama yang berlima. 

Terus kamu suka 

nggrombol sendiri 

gitu. 

Nggak. Nggak. Kalo itu 

langsung bareng-bareng. 

Itu pasti bareng-

bareng semua. 

HS Subjek tidak suka 

kalau hanya 

berkumpul 

dengan teman 

dekatnya saja, 

melainkan 

dengan semua 

teman-temannya. 

Berarti kamu kalo 

sama semua 

temenmu itu 

termasuk deket ya? 

Heem.   

Nah kan kamu 

sekarang udah 

tinggal di panti nih, 

gimana sih keadaan 

hidup mu setelah 

kamu di panti ini? 

Lebih baik. Ya rajin 

sekolah, disiplin. Kan 

disiplin itu pagi-pagi 

aja harus udah nyapu 

udah ngepel,  itu 

kayak gimana ya, 

rasanya berbeda sama 

dirumah. Pokoknya 

lebih disiplin 

PP Subjek menjadi 

lebih disiplin di 

panti asuhan. 

Apa sih yang kamu Lebih mengenal Tuhan, PT Subjek sering 
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ee dapet selama 

disini itu? Kayak 

pelajaran-pelajaran 

apa sih yang kamu 

dapet selain kamu 

jadi lebih disiplin 

atau apa gitu yang 

untuk pribadi mu 

sendiri? 

disini tuh jadi deket 

banget sama Tuhan, 

soalnya kalo dirumah 

ya paling doa itu 

jarang banget, 

benerang ini jarang 

banget buat ke gereja aja 

itu hampir jarang-

jarang, tapi disini setiap 

hari aja kadang-

kadang ke gereja misa 

harian, mau Minggu 

itu pasti ke  gereja , 

nggak ada nggak ke 

gereja, disini aja tiap 

hari doa pagi , makan, 

pasti doa mulu,  ya itu 

lah. 

sekali beribadah 

dan menjadi 

semakin dekat 

dengan Tuhan. 

Jadi Tuhan ee kamu 

sama Tuhan itu 

lebih dekat ya? 

Iya.   

Emm, apa sih yang 

kamu rasain selama 

kamu tinggal  

disini? 

Rasainnya bahagia sih, 

pertama-pertama belom, 

tapi agak lama tu 

rasanya seneng, udah 

ngganggap panti ini 

kayak rumah  sendiri. 

BG Subjek merasa 

bahagia dan 

menganggap 

panti seperti 

rumahnya  

sendiri. 

Apa sih yang bikin 

kamu kok sampe 

seneng tinggal 

disini? 

Temen-temennya sih, 

seru, baik-baik, udah 

pokoknya kayak 

keluarga sendirilah, 

udah nganggap kalo 

satu sedih yang lain 

ikut sedih, kalo yang 

lain ketawa-tawa pasti 

ikut ketawa. 

HS Teman di panti 

sudah dianggap 

seperti keluarga. 

Kamu pernah sedih 

nggak  selama  

disini? 

Pernah. ya 1 karena 

gara-garakangen 

mama doang ya, 

sampe nangis kadang 

sendiri, selain itu kalo 

temen punya masalah 

dia juga ada masalah 

sama keluarganya itu 

SD 

HS 

Subjek sedih 

karena 

merindukan 

mamahnya dan 

karena ia merasa 

simpati 

temannya. 
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sih M juga ngerasain 

gitu, soalnya kan deket 

jadi udah satu kamar nih 

pasti jadi sedih. 

Jadi kayak ikut 

merasakan gitu ya? 

Iya, merasakan banget, 

misalnya kakaknya 

sakit gimana ya jadi 

ikut mikirin, sedih lah 

pokoknya. 

HS 

SD 

Subjek ikut 

merasakan apa 

yang dirasakan 

oleh kakak di 

panti asuhan 

Kalo sekarang ini, 

kapan sih terakhir 

kali kamu sedih? 

Terakhir kali sedih itu 

bulan  kemaren, udah 

lama. 

SD Subjek terakhir 

kali sedih bulan 

kemarin. 

Itu kenapa? Karena,  ya, ya.  ehh 

nggak deh bulan-bulan, 

maksdunya itu kemaren-

kemaren, itu loh gara-

gara ada anak yang 

mau pulang karena 

kena SP kemaren, tapi 

rasanya juga ikut 

sedih, kenapa sih dia 

kan  mau  sekolah  tapi  

tuh pulang nggak  bisa 

sekolah, jadi ikutan 

sedih, kayak gimana 

kalo itu aku. 

SD Subjek merasa 

simpati dengan 

temannya. 

Jadi karena temen 

sedih terus kamu  

ikut  sedih gitu ya? 

Iya.   

Kalo dilihat-lihat 

nih, lebih banyak 

perasaan senang 

atau sedih selama 

kamu tinggal 

disini? 

Lebih banyak senang 

sih, jarang sedih itu. 

SN Subjek lebih 

banyak 

mengalami 

perasaan senang. 

Kamu menikmati 

nggak sih tinggal di 

panti ini? 

Menikmati  aja. MK Subjek 

menikmati 

tinggal di panti 

asuhan. 

Gimana cara kamu 

menikmati itu? 

Ya samain aja kayak  

dirumah, makan ya 

makan. Piket ya piket, 

tidur ya tidur, ya  sama 
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aja kayak aktivitas 

dirumah. 

Kamu pernah 

tertawa nggak 

disini? 

Sering banget malah 

kalo tertawa nomer 1. 

SN Subjek sering 

sekali tertawa 

selama di panti 

asuhan. 

Kalo terakhir kali 

kamu tertawa 

kapan? 

Belum lama, tadi 

disekolah ketawa. 

SN Subjek terakhir 

tertawa tadi 

ketika disekolah. 

Itu  kenapa? Ya lucu, temen-temen 

ngelawak ini, pasti  

gara-gara aku  juga,  

HS Subjek bisa 

membuat 

temannya 

tertawa. 

Berarti kamu orang 

yang suka ngehibur 

ya itungannya? 

Iya. Heheheh   

Kalo boleh  tau apa  

sih kegiatanmu  di 

panti ini? 

Kegiatan  di panti ini 

tiap  hari, kalo pagi itu 

bangun tuh setengah 4 

harus sudah bangun tuh 

di klakson sama Pak M, 

ee itu langsung pada 

bangunn tuh yang piket 

langsung baris,, yang  

mandi, yang nggak  

piket mandi gitu, habis 

itu tuh kadang-kadang 

doa,  habis doa itu ya 

gantian lagi mandi nanti 

makan, makan 

berangkat sekolah, nanti 

berangkat sekolah itu 

pulang sekolah, 

misalkan jam 1, jam 1 

itu kita pulang sekolah 

ganti baju, makan,  nanti 

habis makan itu pasti 

tidur siang, tidur siang 

nanti bangun, nanti agak 

sorean gitu setengah 4 

itu piket lagi habis  piket 

tuh kita semua mandi 

gantian, habis mandi 
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gantian kita nulis buku 

harian,  rekoleksi,  habis 

itu kita doa, doa jam 6 

itu doa  Rosario ya 

ampe setengah 7 makan, 

makan habis itu lanjut 

belajar lagi sampe 

setengah 9, habis 

setengah 9 itu doa 

malam, doa malam kita 

tidur.  Itulah aktivitas 

aku. 

 itu rutinitas setiap 

hari? 

Iya.   

Kamu merasa jenuh 

nggak sih sama 

kegiatanmu kayak 

gitu terus? 

Nggak.    

Kenapa? Nggak tau, biasa saja 

maksudnya 

nganggepnya, udah 

keseringan mungkin. 

  

Emm, kaya udah 

menikmati gitu ya? 

Iya udah menikmati. MK Subjek 

menikmati 

kegiatan yang 

ada di panti 

asuhan. 

Ee tugas utamamu 

yang wajib kamu 

lakukan di panti itu 

apa to? 

Belajar. No 1 tuh 

belajar. 

  

Tadi kan banyak ya 

kegiatan di panti , 

kalo kayak kegiatan 

tambahan gitu ada 

nggak? 

Ada. kayak misalnya 

kadang-kadang kalo  

sore tuh ada olahraga, 

ya gitu tambahannya  

olahraga main-main 

sama pak M, yang voli 

ya voli, futsal ya futsal. 

KP Adanya kegiatan 

didalam panti 

asuhan. 

Kalo kegiatan yang 

paling kamu suka 

apa di panti ini? 

Yang paling suka ya, ya 

itu kalo lagi olahraga 

misalnya. 

  

Ada nggak sih 

perbedaan  

Ya ada perbedaannya. 

Ya perbedaannya kalo 

PP Subjek ketika 

dirumah jarang 
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hidupmu ketika 

sebelum masuk 

panti sama setelah  

di panti ini? 

dulu kan jauh dari 

sekolah, jarang doa, 

apa makan aja ampe 

nggak tertib, nggak 

pernah nyapu sangat 

beda sama disini. 

sekolah, jarang 

doa, makan tidak 

teratur. 

Terus sekarng ini 

jadinya? 

Sekarang ini jadinya 

doa setiap hari, nyapu 

setiap hari juga, 

makan teratur, pagi 

siang sore. 

PP Subjek sekarang 

berdoa setiap 

hari, menyapu 

setiap hari, 

makan juga 

teratur. 

Terus nih, kamu 

lebih suka 

kehidupan mu yang 

mana dirumah apa 

yang dipanti ini? 

Di panti sih sebenernya.  

Ya karena kalo 

dirumah rasanya  

beda, lebih males giitu 

nggak  ada ini 

nya,kayaknya mau 

nyapu aja ahh gimana 

gitu,  tapi kalo disini 

tuh biasa aja nggak 

disuruh aja langsung 

nyapu. 

SN Subjek lebih 

menyukai di 

panti, karena ia 

merasa ketika di 

rumah ia lebih 

males dan di 

panti lebih rajin. 

Kamu kemaren 

sempet pulang 

nggak liburan ini? 

Ya pulang sih Juni 

kemaren. 

  

Nah tadi kan kamu 

bilang kamu udah 

banyak perubahan 

ya sama diri mu.  

Nah ketika kamu 

pulang kerumah, 

perubahna itu kamu 

baw pulang 

kerumah atau 

ketika kamu sampe 

dirumah kamu jadi 

dirimu yang dulu? 

Iya, dibawa pulang, 

perubahan itu dibawa 

pulang.Jadi  gini, sampe 

ini, kan pulang itu 

langsung beresin ini, 

beresin baju, ehh makan 

kan disuruh makan, ada 

piring numpuk tuh 

langsUng M cuciin 

semuanya, kata 

mamah “wah kok 

tumben nyuciin 

piring”. 

PP Subjek membawa 

perubahan positif 

kedalam 

rumahnya. 

Nah terus respon 

mamah muh liat 

kamu kayak gitu 

gimana sih? 

Ya seneng gitu, kok 

berubah kok nggak 

kayak dulu, dulu malah 

dicuciin mulu ampe 
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banyak banget, tapi 

sekarang M bangun itu, 

suruh sama kakak malah 

nanti biar kakak yang 

nyapu saya yang ngepel.  

Berarti jadi  lebih 

bagus ya? 

Iya.   

Kamu merasa 

hidup mu itu 

berguna atau nggak  

sih buat orang lain? 

Berguna sih. Soalnya 

kata guru aja nih ya, M 

tuh orangnya sangat 

berprestasi katanya 

sampe nggak mau 

dilulusin dari sekolahan, 

sampe disekolah aja 

terus, soalnya nggak  ad 

alagi yang kayak kamu, 

dah gitu. Pokoknya 

apapun bisa digunakan 

M, disuruh apapun aja 

langsung bisa ini, 

gitulah. M taunya di situ 

doang. 

BN Subjek merasa 

dirinya berguna 

bagi orang lain. 

Kamu bangga 

nggak sih dengan 

pujian, dengan 

kamu yang 

sekarang? 

Ya gimana ya, bangga 

banget lah, wah kok 

sampe dipuji-puji 

kayak gitu ya, sampe 

disuruh nggak naek 

sekolah ya ampun,. 

BG Subjek bangga 

dengan pujian 

yang ia terima. 

Nah apa sih yang 

kamu rasain sama 

hidupmu yang 

sekarang ini? 

Dengan dirimu 

yang menjadi lebih 

baik ini apa yang 

kamu rasain? 

Seneng, bangga. SN 

BG 

Subjek senang 

dan bangga 

dengan hidupnya 

yang sekarang. 

Kamu puas nggak 

sama hidupmu 

yang sekarang? 

Puas, senengnya itu 

gimana sih, sekolah itu 

ehh semangat banget 

gitu, nggak pernah 

nggak masuk. 

PU Subjek merasa 

puas dengan 

hidupnya yang 

sekarang. 

Selalu masuk terus 

gitu ya? 

Selalu masuk terus.   
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Kamu punya temen 

nggak sh panti?  

temen deket? 

Ada. HS Subjek memiliki 

teman dekat di 

panti. 

Ada berapa? Yang deket banget?  ada 

1. 

  

Gimana hubungan 

mu sama temen-

temen mu di panti 

selain temen deket  

mu itu? Jadi 

hubungan mu sama 

seluruh temen-

temen di panti ini 

gimana? 

Baik-baik saja sama ya 

tapi kan temen deket 

sama temen yang itu 

sama saja sih, tapi 

yang 1 itu kan deket 

banget, tapi yang lain 

kan temen, sama. 

HS Hubungan subjek 

dengan teman-

teman di panti 

baik-baik saja. 

Pernah berantemm 

nggak sih sama 

mereka? 

Pernah.   

Iitu karena apa? Karena ya itu lah 

omong-omongannya, 

gara-gara omongan. 

  

Jadi karena hal 

sepele gitu ya? 

Heee.   

Itu gimana sih cara 

kamu 

menyelesaikan 

masalah itu? 

Menyelesaikannya itu 

kan, kemaren ee suruh 

ini, katanya ada yang 

saling mau maafkan 

atau mengalah, ya 

akhirnya ada yang 

mengalah, mau minta 

maaf ehh yaudah hari itu 

selesai. 

  

Itu apasih yang 

kamu rasakan 

ketika kamu sama 

temenmu biasa 

kemana-mana 

bareng, main 

bareng, cerita, tiba-

tiba kamu tuh 

berantem sama 

mereka? 

Ya itu,  rasanya sakit 

banget, kok bisa 

berantem ya padahal 

deketnya bukan main 

kok berantem sampe ini 

sampe hampir pukul kan 

itu, ya jadinya ada rasa 

menyesal itu kemaren, 

itu kok bisa berantem 

kan deket gini. 

MY Subjek  menyesal 

telah berantem 

dengan teman 

dekatnya. 

 

Ee temen-temen 

mu itu baik nggak 

Baik sih, ampe 

sekarang juga baik-

HS Teman-teman 

subjek bersikap 
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sih sama kamu? baik.  Biasa-biasa saja. baik dengan 

subjek. 

Coba dong 

diceritain gimana 

sikap kamu sama 

temen-temenmu 

dipanti? 

Ya contoh misalkan 

saya itu kan kalo pulang 

duluan ya, saya lagi 

tidur nanti pasti dia 

pulang semua langsung 

satu satu tuh kekasur 

saya langsung goda-

godain ini bangunin, 

cubit-cubit, towel-towel, 

ampe nanti disuruh 

bangun, ayo main gitu. 

  

Berarti itungannya 

kamu itu sama 

semua temen disini 

itu deket gitu ya? 

Iya deket.   

Kamu diluar panti 

ini punya temen 

nggak? 

Punya.    

Nah hubungan mu 

sama mereka kayak 

gimana? 

Ya sama biasa saja gitu, 

ya kan kalo main ama 

didepan itu kalo ada 

kegiatan saja ya kayak 

PIA, PIR, Frateran 

gitu baru ketemu sama 

temen-temen yang 

diluar gitu, jadi ya 

hubungannya baik-

baik. 

PT 

HS 

Subjek mengikuti 

kegiatan rohani 

dari situ subjek 

mampu untuk 

berhubungan 

dengan baik. 

Emm, kamu 

sekarang sekolah 

kelas berapa ya? 

Kelas 6.  LB Subjek 

bersekolah kelas 

6 SD. 

Kalo disekolah itu 

ada yang sesama 

anak panti nggak 

sekolah disitu? 

Nggak ada.   

Berarti kalo kamu 

disekolah itu kamu 

lebih sering main 

sama anak-anak 

yang diluar panti 

ya? 

Iya.   
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Kalo boleh tau apa 

sih M cita-cita 

kamu? 

Pramugara. LB Cita-cita subjek 

ingin menjadi 

pramugara. 

Emm, terus apa sih 

peran panti asuhan 

dalam mendukung 

kamu untuk 

mencapai cita-cita 

kamu itu? 

Peran panti ini, 

pokoknya disini panti 

ini peranya sebagai 

tempat untuk semangat 

belajar, itu harus belajar 

sungguh-sungguh sampe 

harus bisa mendapatkan 

cita-cita yang 

diinginkan. 

  

Usaha mu sendiri 

untuk menggapai 

itu? 

Usahanya mau belajar, 

itu kan pramugara itu 

harus pinter bahasa 

inggris ya, ya itu 

belajar bahasa inggris. 

PP Subjek mulai 

belajar bahasa 

inggris untuk 

mencapai cita-

citanya. 

Kamu udah mulai 

belajar bahasa 

inggris sekarang 

ini? 

Ya dikit-dikit sih, baru 

awal-awalnya. 

  

Emm, sebagai anak 

panti asuhan nih, 

apa sih makna masa 

depan bagi kamu? 

Makna masadepannya 

ya jadi masa depan itu 

harus aku bener-bener 

capai ya, jadi keinginan 

dari kecil. Pokoknya 

pengen banget tuh 

cita-cita itu tercapai, 

itu nanti pengen udah 

gede itu suatu saat wah, 

kok bisa ya sampe 

bener-bener jadi 

pramugara gini, 

senengnya bukan main 

pasti. 

TJ 

SN 

Tujuan subjek 

ingin sekali 

mencapai cita-

citanya. 

Nah rencanamu 

kedepan setelah 

kamu keluar dari 

panti asuhan ini tuh 

apa? 

Ya kalo misalkan kalo 

keluar dari sini udah 

selesai sekolah mah 

lanjut kerja dong, no 1 

itu kerja itu. 

  

Kamu yakin nggak 

sih rencana mu itu 

dapat terwujud? 

Rencana bekerja?   
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Rencana bekerja, 

atau rencanamu 

dalam menggapai 

cita-cita, dalam 

membuat sukses 

masa depan mu itu 

nanti. Yakin nggak 

sih semua itu dapat 

terwujud? 

Yakin. Kalo bener-

bener diiniin dengan 

giat, bener-bener pengen 

itu tuh harus bener mau, 

harus yakin. 

OP Subjek merasa 

optimis dengan 

masa depannya. 

Kalo keluarga mu 

sendiri, tau nggak 

sih cita-cita mu itu 

pengen jadi 

pramugara? 

Tau.   

Itu apa yang 

mereka berikan 

untuk kamu supaya 

kamu bisa 

menggapai itu? 

Selalu dukung bilang 

“ayok kalo mau jadi 

prmaugara harus gini-

gini”, pokoknya 

mendukung, semuanya 

mendukung. 

  

Hal apa sih yang 

paling kamu suka 

selama kamu 

tinggal di panti? 

Hal yang paling aku 

suka itu ya, 

becandanya itu sama 

temen-temen, ketawa-

ketawa, rame banget 

gitu. Beda kalo dirumah 

sendiri sepi, kalo disini 

tuh rame kayak banyak 

kakak gitu. 

HS 

 

 

Subjek suka 

ketika bisa 

bercanda 

bersama teman-

teman. 

Kamu bangga 

nggak jadi anak 

panti? 

Bangga. Karena ya bisa 

lebih baik, kalo dirumah 

aja kan seperti itu, kalo 

di panti itu lebih baik, 

lebih baik kayak gini, 

lebih bangga di panti 

dong dari pada dirumah. 

BG Subjek bangga 

menjadi anak 

panti asuhan.  

Kan tadi kamu 

bilang kamu suka 

berkegiatan ya 

sama temen-temen 

mu. Apa sih yang 

kamu rasakan 

ketika kamu bisa 

Kegiatan di panti atau 

dirumah? 
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berkegiatan sama 

temen-temen mu? 

Iya di panti. Kegiatannya di panti 

kan setiap hari seperti 

itu, diulang-ulang, 

kadang kalo ada 

tambahan doang, ya 

dijalankannya dengan 

baik sih. 

  

Nyaman nggak sih 

kamu tinggal di 

panti? 

Nyaman, kalo dibilang 

nyaman sih nyaman. 

NY Subjek merasa 

nyaman tinggal 

di panti asuhan. 

Apa yang bikin rasa 

nyaman itu ada? 

Dari segi temen-temen, 

suster, 

pengurusnya.Ya itu 

yang bikin nyaman, 

nggak pernah nggak ada 

yang bikin nyaman 

semuanya. 

NY Subjek merasa 

nyaman tinggal 

di panti asuhan 

karena adanya 

teman dan suster. 

Kalo sama ketika 

dirumah, kamu 

lebih nyaman 

tinggal dimana? 

Sama sih kalo menurut 

M, dirumah sama disini 

sama, kecuali cuman 

perilaku M nya aja yang 

beda. 

  

Oiya, kan kamu 

sempet cerita ya, 

mamah papah mu  

bekerja ya? nah 

bisa nggak sih 

diceritain gimana 

keadaan keluarga 

mu dirumah? 

Ya kalo M kan sama 

papah udah jauh ya, 

tinggalnya kan sama 

papah udah nggak 

satu rumah, kalo papah 

kan itu beda lagi, kalo 

papah itu kan Cuma 

kalo ngirim duit itu kalo 

maunya ja dia kirim 

duit, itu yang Cuma bisa 

diandelin Cuma kakak, 

mamah kan nggak 

kerja, kaka pertama 

yang dulu diandelin, 

tapi kan sekarang 

kakak yang kedua 

juga baru lulus, 2 

tahun yang lalu, jadi 

bisa bantu sedikit-

LB Subjek 

mengandalkan 

kedua kakaknya 

untuk membiayai 

kehidupannya 

bersama mamah. 
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sedikit. Ya itu. 

Kamu bersyukur 

nggak sih kamu ada 

ditengah-tengah 

mereka itu? 

Bersyukur sih masih 

bisa sekolah, masih 

bisa makan, itu 

bersyukur sekali. 

BS Subjek bersyukur 

karena masih 

bisa bersekolah 

dan makan. 

Kalo sama papah 

mu nih, kamu deket 

nggak sih? 

Ya deket sih, tapi nggak 

terlalu ini ya, deket 

mungkin kan dari 

waktu kelas 2 itu kan  

udah beda pisah 

rumah ya,ya deket ya 

biasa saja gitu. Ga 

terlalu. 

LB Subjek tidak 

terlalu dekat 

dengan papahnya 

karena sudah 

lama berpisah. 

Suka ngasih kabar 

nggak? Paah mu 

sekarang tau nggak 

sih kamu tinggal di 

panti? 

Tau. Suka sih kadang-

kadang, aku duluan sih 

yang ngasih kabar. 

“siang pah” misalnya 

gitu. 

  

Apa yang kamu 

rasainn ketika 

kamu dulu hidup 

sama papah, terus 

sekarang tiba-tiba 

tuh kamu hanya 

tinggal sama 

mamah? 

Ya iya sih, liatnya kalo 

M liat orang itu ya kan 

banyak orang yang 

punya mamah, papah, 

M itu kadang-kadang 

suka sedih ngeliatnya, 

kok dia bisa ada 

mamah papahnya, 

keluarganya, tapi kalo 

M apa, Cuma bisa 

sama mamah, papah 

itu nggak ada, sedih 

sih rasanya. 

SD Subjek sedih 

karena ia tidak 

bisa tinggal 

bersama mamah 

dan papahnya 

seperti dengan 

orang lain.. 

Kamu pernah 

nggak sih marah 

sama orang tua mu, 

kenapa sih kok 

sampe harus kayak 

gini? 

Pernah sih hampir, 

Cuman gimana sih 

ngerasanya kok bisa 

sih,kenapa M itu Cuma 

maunya ada papah ama 

mamah, disayang sama 

mamah papah juga 

deketan satu rumah, 

pengenya gitu.  Kesel 

kadang-kadang kok 

nggak ada papah ya. 

KS Subjek merasa 

kesal karena 

tidak ada papah. 

Pernah coba Pengen, pernah sih   
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ngomong gitu 

nggak sih? 

“pah, ayo pah tinggal 

sama koko” tapi papah 

itu nggak ngerespon. 

Ya tapi kan kamu 

sekarang udah 

semakin besar ya 

itungannya, kamu 

sekarang menjadi 

orang yang seperti 

apa sih kalo 

nanggepin masalah 

kayak gitu? 

Nenggepin kayak gitu, 

ya nggak usah dibawa 

ini sih, intinya kan 

sekarang jauh dari orang 

tua mau sekolah ya, 

yaudah nggak  usah 

dibawa pusing cuman 

kadang-kadang kangen 

itu doang, terutama 

kangen sama mamah.  

  

Kalo kamu sedih 

nih ya, apa sih yang 

biasa kamun 

lakukan biar rasa 

sedih mu hilang? 

Ya kadang-kadang kalo 

sedih, M  itu kalo sedih 

nggak pernah ada 

temen-temen, sendiri, 

pasti sedihnya selalu 

sendiri, kalo ada temen-

temen itu ilang, kalo 

lagi nangis tuh suka 

bilang “kok nangis sih, 

ngapain sih,” langsung 

kadang-kadang 

langsung bangun, tau 

tau nggak sadar tuh 

langsung nangis, 

akhirnya kadang-kadang 

langsung cuci muka, 

langsung pergi lagi 

main, ketawa-ketawa 

lagi. 

  

Berartii ee tiba-tiba 

rasanya kayak aneh 

ya, kayak bukan  

diri M gitu ya? 

Iya, aneh. Kok gimana 

gitu rasanya uhh sedih 

banget gitu, sendiri gitu. 

  

Terus misalnya 

kalo kamu sedih 

gitu nih kamu 

merasa kok kamu 

nangis gitu loh, 

kamu pernah nggak 

sih ngerasa kalo ini 

bukan aku kayak 

Iya sih pernah waktu 

sakit kan nangis, disini 

kan lagi pada ke gereja 

kan ya, M kan nggak 

ikut misa, pas itu nangis 

liat videonya mamah 

kan waku itu ngirimin 

video lagi baca-baca 
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gitu-gitu? gitu, liat video itu ampe 

nangis gitu, air mata tuh 

jatoh banyak banget  

dan   itu langsung 

nangis udah lama tuh 

aku langsung “dih kok 

nangis sih, mamah kan 

udah pernah nggak usah 

nangis, disini tuh 

belajar” langsung M 

hapus air matanya, 

langsung berusaha 

bangun untuk semangat 

lagi nggak usah nangis. 

Jadi walaupun 

disini tuh, 

mamahmu tuh 

selalu nyemangatin 

kamu gitu ya? 

Iya.   

 Temen-temenmu 

pernah liat nggak 

sih kamu sedih, 

nangis? Ada yang 

tau nggak sih? 

Emm nggak sih.   

Jadi belum pernah 

ada yang tahu kalo 

kamu lagi sedih? 

Belum. Jadi temen-

temen selalu liatnya 

aku tuh tertawa, 

bahagia, heheh 

BH Subjek selalu 

terlihat bahagia. 

Misalnya nih, 

temen mu tuh ada 

yang tahu kamu 

sedih tuh apa sih 

yang akan mereka 

lakukan kalo kamu 

sedih? 

Ya itu sih nggak tau ya, 

itu kan sesuai temen-

temen sendiri. Mungkin 

kalo saya sedih temen 

saya mungkin yang 

deket membantu saya, 

nyemangatin jangan 

sedih gitu, 

DS Teman-teman 

membantu dan 

menyemangati 

ketika  subjek 

sedih. 

Kamu pernah liat 

temen mu sedih 

gitu nggak? 

Pernah.    

Apa yang kamu 

lakuin kalo liat 

temen mu sedih? 

Ee waktu itu kan ada 

yang habis doa itu kan 

ada yang kangen sama 

mamahnya, sakit, nah 

HS Ketika ada teman 

yangsedih, 

subjek 

menyemangati. 
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itu sampe nggak makan 

sendiri di kamar, M 

samperina aja, M 

datengin langsung 

duduk samping dia, 

langsung apa namanya 

bilang “jangan sedih, 

kita tuh disini sama ini, 

pokoknya kamu jangan 

pikirin mamah mu, 

mamh mu disana juga 

senang karena kamu 

disini belajar nggak 

macem-macem, kamu 

nggak usah sedih, nggak 

usah mikirin yang 

macem-macem. Kalo 

mamah mu sakit justru 

kamu harus 

nyemangatin mamah 

jangan sampai bikin 

mamah mu tambah 

sakit, kamu jangan 

mikirin nanti malah 

kamu jadi sakit. Tapi 

aku juga ikut sedih, juga 

pengen nangis,  

ngerasain juga, aduh 

kalo mamah aku juga 

sakit gimana ya. 

Berarti kamu main 

perasaan gitu ya? 

He’e   

Ee kamu tau kalo 

kamu akan tinggal 

di panti itu kapan? 

Setaun yang lalu kok. LB Satu tahun yang 

lalu subjek 

mengetahui 

bahwa 

dirinyaakan 

tinggal di panti 

asuhan. 

Itu maksudnya pas 

kamu lagi apa, 

pengen atau gimana 

sih? 

Ya itu disuruh pilih.   

Ya itu, berarti pas Belum. Saya yang LB Subjek yang 
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kamu disuruh pilih 

itu, kakakmu itu 

udah cari-cari  tau 

dulu atau kamu 

bilang iya dulu baru 

cari tau kalo kamu 

tinggal di panti? 

minta dulu. Baru  cari-

cari. 

meminta untuk 

tinggal di panti 

asuhan. 

Respon apa sih 

yang muncul 

pertama kali ketika 

kamu tau, ohh aku 

akan tinggal di 

panti nih? 

Ya gitu, rasa takut, 

nanti giman nih, kan 

taunya dulu tuh panti 

susternya ada yang 

galak gitu, pasti  anak-

anaknya rame, gimana 

sih pertama-tama ada 

rasa malu gitu. 

TK Subjek takut dan 

malu ketika 

pertama datang 

ke panti asuhan. 

Nah ketika kamu 

masuk nih di panti, 

apa yang kamu 

rasakan? Apakah 

ada yang beda 

dengan yang kamu 

rasakan ketika 

sebelum di panti? 

Ada beda, waktu 

pertama datang itu 

rasanya beda banget, 

kan cuman ada adek 

doang ya, ama kakak 

juga, emm udah pikir 

datang sampe sini ini 

nih pasti mulai hidup 

mulai baru nih, rasanya 

gimana, ohh ternyata 

ngak lama, nggak lama, 

nggak lama itu berbeda 

sama di rumah, kayak 

kegiatannya lebih 

banyak, nggak ada deh 

jam yang kosong nggak 

ada, cuman tidur itu aja 

langsung suruh bangun, 

pokoknya beda.  

  

Kamu pernah 

marah nggak sih 

atau rasanya nggak 

terima kamu 

tinggal disini atau 

gimana gitu? 

Waktu awal itu ya, 

sempet ada, kok bisa 

sih, nggak mau tinggal 

disini, maksudnya gitu 

waktu pertama-pertama, 

baru seminggu lah, 

nggak mau rasanya jauh 

banget. 

  

Terus yang bikin 

kamu akhirnya 

Menerima itu ya 1 dari 

keluarga sih ya, kedua 
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menerima? dari temen-temen. 

Dukungan gitu ya? He’em, dukungan , 

penyemangat. 

  

Pengasuh yang ada 

di panti ini ada 

berapa to? 

Ada, bu B, pak M, 

susternya 2, ada 4, 

kadang-kadang kan kalo 

ada tambahan gitu 

kayak mas J. 

  

Gimana sih sikap 

pengasuh sama 

kamu? 

Sikap pengasuh sih ya 

lucu-lucu, kadang-

kadang malah  diajak 

becanda, sikapnya tuh 

ya baik gitu saling 

kayak orang tua 

sendiri, memang 

apalagi kemaren pak M 

itu udah nganggap kita 

semua itu anaknya, kita 

udah nganggap dia itu  

bapak, udah kayak 

keluarga jadinya. 

DS Pengasuh sangat 

baik dan lucu 

pada subjek dan 

sudah dianggap 

seperti orang tua. 

Kamu pernah 

marah nggak sih 

sama pengasuh? 

Kalo marah nggak 

pernah sih ya, sempet 

marah sih cuman 

kadang-kadang kesel 

doang gitu kalo 

misalnya, contohnya 

kan kadang-kadang 

minta misalkan yang 

lain tuh dapet apa gitu, 

M minta ini ehh nggak 

dikasih gitu, uhh kesel 

gimana sih kok nggak 

dikasih gitu.  

MR 

KS 

Subjek merasa 

marah dan kesal 

pada pengasuh. 

Tapi kalo sampe 

marah yang jengkel 

banget gitu? 

Nggak pernah itu.    

Peraturan-peraturan 

yang di panti ini 

berpengaruh 

ngggak sih buat 

hidup mu? 

Pengaruh baik atau 

buruk? 

  

Ya entah? Pengaruh baik sih ya PP Peraturan di panti 
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peraturan disini itu, 

nggak ada yang buruk, 

soalnya peraturannya 

bener-bener bikin 

lebih disiplin gitu, 

peraturannya baik gitu, 

nggak ada yang macem-

macem. 

asuhan 

memberikan 

pengaruh baik 

bagi subjek. 

Kamu pernah 

ngelanggar 

peraturan nggak 

sih? 

Pernah sih, kayak 

misalkan ee mandi gitu 

sampe mandi bener-

bener kelewat jam gitu 

ampe jam 5 lewat 

setengah 6 itu baru 

mandi, itu tuh tapi agak 

takut uhh cepet-cepet 

banget ampe mandi itu 

asal-asalan. 

TK Subjek merasa 

takut ketika 

melanggar 

peratauran. 

Apa yang kamu 

rasain ketika kamu 

melanggar itu? 

Sebenernya takut, takut 

diomelin, takut diberi 

hukuman ama 

pengasuhnya, ya gitu. 

TK Subjek takut 

diberi hukunan 

ketika melanggar 

peraturan di panti 

asuhan. 

Tapi pernah nggak 

peraturan itu kamu 

langgar lagi? 

Nggak sih nggak.   

Kamu merasa 

dicintai nggak sih 

sama pengasuh-

pengasuh yang 

disini? 

Ngerasa di sayang. E 

sampe waktu itu apanya, 

pak M sampe nangis, 

ampe bilang gara-gara 

kamu udah saya anggep 

kalian anak, kamu itu 

emang bener-bener, 

emang waktu itu ulang 

tahun ya diberi surprice 

gitu dia terharu banget, 

kita juga terharu berat, 

itu tuh bapak kita 

yaampun kita ampe 

nangis kayak gitu, 

semua  pada nangis gitu 

lah, serasa dicintai 

banget. 

DS Subjek merasa 

pengasuh 

mencintainya. 
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Gimana sih cara 

pengasuh itu 

memeberikan 

cintanya sama 

kamu? 

Ya dia selalu ngomelin 

kita ya untuk 

kepentingan kita, 

misalnya kayak kalo 

nggak sekolah “ayok 

sekolah” udah kayak 

orang tua gitu. 

DS Omelan dari 

pengasuh itu 

untuk kebaikan 

subjek. 

Kamu pernah 

berbuat salah nggak 

sih sama pengasuh? 

Pernah  sih. Ya kayak 

berbuat salahnya kayak 

nggak menaati 

peraturan, itu kan 

berbuat salah. 

  

Kalo yang kayak 

secara pribadi gitu? 

Kalo pribadi kayaknya 

belum deh. 

  

Kalo sama 

temenmu, kamu 

pernah berbuat 

salah nggak? 

Ya ada, kan cuman 

berantem. 

  

Kalo misalnya nih 

temen mu nih 

berbuat salah sama 

kamu nih, gimana 

sih sikapmu sama 

mereka itu? 

Misalkan temen berbuat 

salah kepada M?  

  

Iya. Berbuat salahnya ya 

kadang-kadang M iniin, 

M nggak tanggepin sih 

misalnya kayak dia 

duluan berbuat salah ya 

kadang-kadang ngejek-

ngejek kayak gitu, ya 

gini, gini, gini, M sih 

biasa aja kannganggep 

dia kayak biasa aja, 

memang itu temen, nanti 

malah kalo ditanggepin 

malah berantem. 

  

Jadi kayak 

nganggep “ah itu 

hal biasa?” 

Iya biasa aja.   

Emm, 1 tahun di 

panti itu kan bukan 

waktu yang singkat 

Yang nggak pernah aku 

lupain itu pas aku ngisi 

acara itu, yang waktu 

KP 

SN 

Subjek senang 

ketika panti 

mengadakan 
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ya?  peristiwa-

peristiwa apa sih 

yang pernah kamu 

alamin di panti 

yang nggak pernah 

kamu lupain? 

semua panti-panti itu 

pada ngumpul itu, 

diacara 1 tempat itu 

kayak M nya tuh nari, 

itu bener-bener tuh 

dasyat banget sampe 

semua panti-panti 

ngeliat itu, teriak-teriak, 

itu seneng banget deh 

rasanya. Bener-bener 

seneng banget, sampe 

gitu. 

kegiatan 

berkumpul 

dengan panti 

asuhan lain. 

Nah kalo peristiwa 

yang bikin kamu 

kecewa, bikin kamu 

sedih, itu ada nggak 

sih? 

Ya kalo lagi berantem 

sih waktu itu, 1 doang 

yang waktu berantem 

itu, rasanya sedih, 

nggak mau ngulangin 

lagi gitu. Cuma waktu 

itu penyesalannya itu.  

SD 

MY 

Subjek sedih dan 

menyesal 

berantem dengan 

temannya. 

Karena dari dulu itu 

kamu nggak pernah 

berantem ya? 

Iya.   

Kamu mencintai 

pengasuh sama 

temen-temen 

dipanti nggak sih? 

Mencintai. Sama-sama 

udah nganggap 

keluarga. 

HS Subjek mencintai 

pengasuh dan 

teman-teman di 

panti 

Apa bukti kalo 

kamu mencintai 

temen-temen dan 

pengasuh? 

Buktinya tuh kita harus 

taat dibilangin sama dia, 

udah nganggap orang 

tua, misalkan disuruh ini 

ya kita harus taat, temen 

juga itu kita harus saling 

cerita gitu, udah kayak 

kakak atau adek gitu. 

  

Tadi kan kamu 

udah menganggap 

panti asuhan ini 

seperti rumah kamu 

sendiri ya, kenapa 

sih kok perasaan itu 

muncul? 

Ya mengganggap panti 

ini kayak rumah ya 

soalnya gara-gara 

udah kebiasa disini tuh 

kayak rasanya udah 

wah ini udah rumah 

ku, udah sampe ama 

rumah disana aja udah 

lupa, sampe bener-

NY Subjek sudah 

menganggap 

panti asuhan ini 

seperti rumahnya 

sendiri. 
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bener nggak inget, ini 

udah bener-bener kayak 

dari kecil udah disini. 

Tapi seneng to 

kamu punya 

perasaan kayak 

gitu? 

Iya seneng. SN Subjek merasa 

senang tinggal di 

panti asuhan. 

Kalo ngomongin 

tentang dirimu 

sendiri nih, apa sih 

yang kamu suka 

dari pribadi mu, 

dari dirimu? 

Kalo dari pribadi ku itu 

suka membawa temen 

itu seneng-seneng, lalu 

banyak orang yang 

bilang apa namanya “M 

ni emang bener-bener 

pembawa bahagia orang, 

penghilang galau”. 

  

Kalo yang paling 

kamu benci dari 

dirimu itu apa? 

Dulu, males sekolah.   

Kalo sekarang? Kalo sekarang sih agak-

agak males bangun gitu. 

  

Kalo sekolah nggak 

males kan? 

Hahahahha 

Nggak lah. Hehehehhe   

Sejauh mana sih 

kamu kenal dirimu? 

Ya dah jauh sih.   

Kayak gimana? 

Yang kamu kenal 

M itu orang yang 

kayak gimana? 

M itu orangnya kalo 

senengnya becanda gitu, 

selalu apapun itu 

dianggap becanda ama 

dia, nggak pernah 

dianggep serius, dah itu 

orangnya ee saling ini 

sih, orangnya tuh 

maunya saling kumpul 

gitu, nggak mau jauh-

jauh dari temen-temen 

gitu, pokoknya harus 

ada temen M itu. 

  

Kalo sendiri 

misalnya kamu 

tiba-tiba sendiri 

terus apa yang 

kamu rasain? 

Rasanya tuh nggak enak 

banget, yaampun sendiri 

aja tuh ampe keluar cari 

temen sampe ketemu, 

maunya tuh hidupnya 

  



220 
 

 

nggak mau sendiri, 

maunya tuh ada 

temannya gitu. 

Emm, kayak harus 

ada orang yang 

ngerespon kamu, 

kayak gitu-gitu ya? 

He’ee.   

Kamu ada nggak 

sih sosok yang 

kamu idolakan? 

Siapa ya maksudnya 

idola? 

  

Ya idola mu, ada 

nggak sih? 

Mungkin artis atau 

orang tuamu, atau 

suster mungkin, 

atau siapa yang 

menjadi idolamu  

yang 

kepribadiannya itu 

kamu suuka gitu? 

Ee ada sih, kayak bruder 

gitu misalnya. 

  

Kenapa? M itu seneng deh kalo 

liat bruder atau frater 

gitu ya, M itu kayaknya 

bangga kalo liat dia, 

kalo M jadi kayak gitu 

gimana ya? apa 

namanya, itu belajar 

untuk 10 tahun itu 

belajar mau jadi romo 

itu kan lama ya 

waktunya, itu bener-

bener belajar ya, itu 

kayaknya bangga liat 

dia kok bisa bener-bener 

ampe tua hidupnya 

hanya untuk Tuhan, itu 

tuh M bangga, pengen 

gitu jadi kayak dia. 

BG Subjek bangga 

dengan seorang 

Bruder. 

Kamu pengen 

nggak sih jadi frater 

atau bruder gitu? 

Pengen.    

Kalo sosok-sosok 

kayak bruder, frater 

Berpengaruh apa ?   
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berpengaruh nggak 

sih bagi dirimu? 

Ya memberikan 

suatu pengaruh, 

mungkin pengaruh 

baik atau pengaruh 

buruk malah. 

Ada sih pengaruh baik, 

begini “wah M haru 

belajar dari frater nih, 

dia aja udah gitu aja 

masih semangat belajar 

ya, sampe 10 tahun gitu 

waktunya agak lama 

sampai dia tua, 

pokoknya pengen sama 

kayak dia, dia itu deket 

sama Tuhan juga ya, 

namanya farater, bruder 

itu kan doa ini ini gitu, 

itulah  M yang pengen 

dari bruder, bener-bener. 

  

Kamu sekarang 

umur berapa sih? 

14. LB Subjek berusia 

14 tahun. 

Nah kamu kan  

sekarang umur 14 

tahun nih, diumur 

berapa sih kamu 

merasa dirimu 

sangat senang, 

kamu sangat 

gembira? 

Di umur 14  tahun ini. US Subjek merasa 

senang saat 

berusia 14 tahun. 

Karena hal apa? Karena hal ya 

sekolahnya itu jadi 

lebih baik sama 

berprestasinya 

banyak. 

US Subjek senang 

karena 

sekolahnya 

menjadi lebih 

baik dan banyak 

mendapatkan 

prestasi. 

Berarti kamu 

seneng ketika 

dirimu itu 

berprestasi, jadi 

lebih baik gitu ya? 

He’em, lebih maju.   

Nah, kan kamu 

pasti suatu saat 

akan keluar dari 

tempat ini to? Apa 

M itu terutama pasti 

cerita sama keluarga ya, 

pasti bakal cerita kayak 

gini ”wah di panti itu 
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sih yang akan kamu 

ceritakan sama 

orang-orang diluar 

sana tentang panti 

asuhan ini? 

memang bener-bener 

tempat yang luar biasa, 

sampe bisa ngerubah 

siikap orang, tadinya 

buruk bisa menjadi baik 

itu”, pokoknya bakal 

cerita wah gini loh 

kegiatanya, lu nggak 

usah takut, M aja  suatu 

saat nanti ya kalo bisa, 

kalo M udah besar atau 

M udah umur berapa 

gitu, pengen deh ke 

panti, pengen ngasih 

uang atau sembako gitu, 

pengen deh niatnya, kan 

soalnya kita kan udah 

ngerasain ya dikasih 

ama orang tuh seneng 

banget gitu. 

Apa sih yang kamu 

harapkan dari panti 

asuhan ini buat 

dirimu? 

Harapannya ya biar, 

harapan panti ini, M itu 

maunya disini keluar 

dengan sukses, 

membawa apa yang M 

inginkan untuk 

kedepannya nanti, 

pokoknya ingin sukses 

dari itu. 

TJ Harapan subjek 

ingin keluar dari 

panti dengan 

sukses. 

Ee terus itu, ee 

harapan mu untuk 

panti asuhan ini 

apa? Semakin apa? 

Biar semakin 

berkembang ya sampe 

maju, pokoknya 

donaturnya banyak-

banyak gitu lah, soalnya 

ada donatur tuh anak-

anak udah seneng, 

apalagi kalo dikasih 

jajan kayak gitu.  M 

sendiri tuh rasanya ehh 

seneng banget. 

  

Kamu suka nggak 

tinggal disini? 

Suka. Suka soalnya beda 

ama dirumah. Kalo 

dirumah itu kalo apa-

apa harus minta ya 

SN Subjek senang 

tinggal di panti 

asuhan karena 

kalau butuh 
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sama orang tua, tapi 

kalo disini nggak, 

hampir setiap minggu 

datang sendiri, 

kadang-kadang ada 

apa dikasih, roti 

dikasih, ahh seneng 

deh dapet makanan,.  

sesuatu pasti 

dikasih oleh 

suster. 

Kamu punya 

keingan apa, selain 

pengen jadi donatur 

gitu ya. ketika 

kmau sukses nanti, 

kamu pengen apa 

sih ke panti ini? 

Pengen mengenang 

yang dulu itu, oh dulu 

itu pernah ya kayak 

begitu, pengen liat lagi 

nanti kedepannya tuh 

anak-anak kayak 

gimana, apa lebih maju 

apa lebih buruk,  ya itu 

kan nggak tau. 

Pengennya ya gitu, liat 

ini tuh lebih maju. 

  

Ee apa sih pesen 

kamu untuk para 

suster, para 

pengasuh  yang ada 

disini? 

Pokoknya suster tuh 

jangan pernah capek 

untuk ngurusuin anak-

anak, sellau sabar untuk 

pengasuh-pengasuhnya, 

untuk membimbing, 

mengarahkan itulah  

harus sabar, karena kan 

memang anak-anaknya 

kan juga gimana ish, 

anak-anak memang 

harusbandel ya 

memangan. Ya itu ya 

harus sabar ngurusnya.  

  

Ketika kamu 

bandel, ketika 

kamu nakal, kamu 

mikirin nggak  sih 

gimana perasaan 

para suster, para 

pengasuh? 

Mikirin sih misalkan 

kalo itu capek lah pasti 

mereka menasehati 

mulu, masa kita kalo 

udah nakal sekali 

diulang-ulang pasti 

yang ngasih tau pasti 

juga capek dong. Jadi 

kita juga harus sadar 

sendiri. 

PP Subjek 

menyadari kalau 

kenakalan jangan 

diulangi lagi. 

Emm, satu Sosoknya itu M kalo   
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pertanyaan lagi nih. 

Ee coba dong 

ceritakan diri M 

secara utuh gitu, 

disini, dipanti ini, 

kamu itu jadi sosok 

yang seperti apa 

kalo misalkan 

dirangkum semua 

itu? 

dari antara semua 

temen-temen M itu 

pembawa senang, ini 

apa slelau ngebantu 

temen, ngebantu suster 

juga, ya itu kayak 

misalnya M itu mau 

semua temen-temen itu 

jangan sedih, M selalu 

ngomong kan jangan 

pernah sedih, kamu itu 

jangan  pernah sedih 

disini, kita tu kan 

belajar, makanya kita tu 

kalo bener-bener mau 

ketemu orang tua lagi 

kita mau bikin bangga, 

kita tuh harus belajar 

dengan sungguh-

sungguh, jangan 

mengecewakan, M 

selalu bilang gitu sama 

temen-temen M gitu.  

Oh iya, M 

terimakasih ya buat 

waktunya hari ini. 

Terimakasih 

banyak karena 

sudah dibantu. 

Emm mungkin 

nanti kapan nggak 

tau ya, kalo 

memang ini masih 

kurang atau 

bagaimana boleh 

dong kapan-kapan 

masih kesini, masih 

tanya-tanya, kita 

ketemu? 

Iya mbak Sari. Emm  

tentu boleh mbak Sari. 

  

Makasih ya. Iya sama-sama.   
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TRIANGULASI : 26 September 2017 

 

Pertanyaan Jawaban 

Saya mulai tanya-tanya ya suster? Iya. Iya. Iya 

Ee suster Y itu disini  statusnya 

sebagai apa? 

Statusnya sebagai staff pendamping. 

Pendaming anak-anak ya? He’e dengan anak-anak, dengan surat 

keputusan resmi. 

Oiya suster, saya kan mau tanya-

tanya soal M. 

Iya. 

Kalo boleh tau si M itu berasal dari 

mana ya suster? 

Berasal dari Jakarta. 

Nah, kenapa sih M kok bisa sampe 

tinggal disini? 

Kalo soal itu, itu kan pimpinan yang 

menerima ya, saya kurang tahu, yang penting 

yang saya tahu  itu anak itu disana nggak 

sekolah. Agak lama nggak sekolah entah 

karena tau dari mana,  internet atau apa  dia 

disini, diajak untuk di panti ini sama Suster 

F. Kalo penerimaan itu kan sama Suster F. 

Suster F itu kalo ingat cerita kalau tidak ya 

saya tidak tahu apa-apa. 

Tapi kalau untuk pendampingan, 

suster Y lebih tau? 

Nah, tau kalau pendampingannya. 

Si MK ini disini udah berapa lama 

ya suster? 

Bulan apa ya? unda- undi dengan  saya, saya 

duluan Juli tahun 2016. 

Ohh berarti sudah 1 tahun ya 

suster? 

Ya lebih. 

Kalau boleh tau ya suster, 

pekerjaan orang tua MK itu apa ya? 

Bapaknya kan sudah nikah lagi, lalu mama 

nya MK itu tidak punya pekerjaan apa-apa,  

saya melihat foto-foto nya di hp kok kayak 

pakai pakaian yang seperti orang  kaya gitu 

loh. Tidak seperti orang yang ekonominya 

kurang. 

Nah, ee suster  tau nggak berapa 

jumlah saudara kandungnya MK? 

Emm, kalo dari ibunya itu ya Kak NS, kak 

siapa ya. duh llupa. Kak MS, dua perempuan. 

Kalau dari bapaknya juga ada laki-laki. Kan 

bapaknya nikah lagi, kalau cerita sama saya 

loh ya. saya gak tau urutannya, jadinya saya 

saudaranya dari ibu  ungkin 2, ehh 3 sama 

RN, tapi  kalau dari bapaknya 2. Mungkin 

loh ya, saya belum tahu persis. 

Nah, kakaknya, orang tuanya itu 

suka menghubungi suster gitu 

Tidak pernah. paling Suster F itu 

menghubungi kalau memintakan uang saku. 
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nggak untuk tanya-tanya mengenai 

MK ? 

Kan MK itu minta uang, karena tidak punya 

uang. Kemudian suster F menghubungi 

bapaknya, dan kemudian mengirimi uang. Itu 

menurut cerita suster F ya, saya nggak tahu. 

Kalau tidak dihubungi berarti tidak 

menghubungi gitu ya? 

Iya. Nggak. Nah yang sering menghubungi 

itu kakaknya. yang ngopeni, kak NS, tapi dia 

sayangnya sama kak MS. Aneh kan. Kalau 

sama kak NS itu dia ngomel-ngomel, marah-

marah, padahal dia yang membiayai. Nangis-

nangis ke suster F kak NS itu kalau telfon. 

Perhitungan sekali  

Nah gimana sih sikapnya si MK itu 

selama di panti asuhan itu? 

Mungkin sama suster, sama 

pengasuh, atau sama teman-teman 

itu bagaimana to? 

Kalau saya liat umum itu baik. Dia ceria, dia 

ya ramah, dia ya supel, pokoknya baik 

lah,umumnya ya. tapi nanti suatu saat dia ee 

marah atau apa itu baru kelihatan. Marahnya 

paling yo soal ekonomi, uang, paling ya 

minta suster F,  atau dengan  RN. Tapi kalau 

umum itu sama temen-temen itu baik semua. 

Pintar bergaul, pinter menghibur, setiap kali 

itu saya malah sok jengkel baru belajr itu 

pakai anting-anting gitu to, aku jengkel 

banget to. “ehh kamu itu disuruh diam tapi 

kamu malah yang anak lama malah nganu 

kemayu mondar-mandir pakai celana pendek 

itu complang” . aku soko jengkel. Tapi 

dilihat menghibur ya. tapi kan nggak tepat 

waktunya.  

Berarti kalau sama suster itu nggak 

pernah marah, nggak pernah bikin 

suster marah-marah gitu? 

Nggak. Nggak pernah. 

Kalau sama temen-temen itu? Paling 1 atau 2. Dulu sama AL berantem tapi 

AL sendiri juga salah artinya dia itu kalau 

disalahi  marah. 

Kalau dia nggak pernah di ganggu 

dia nggak pernah ngganggu gitu 

ya? 

Nggak, nggak pernah.  

Ehh iseng, sukaknya. 

Iseng gimana ya? Jahil, ndodok-ndodok pintu kamar mandi. 

Terus itu lucu, kadang-kadang aku di 

jongkati, pakai pita, Suster F itu yo iyo 

dikucir kalau suster F nggak pakai kerudung 

itu, kan sosk-sok santtai terus. Aku aja 

dibenak-benake koyo opo. Dia itu nggak 

pernah mandang itu orang tua atau siapa, 
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pokoknya ya MK itu umumnya baik. Tapi 

kadang saya marah, langsung mengerti, 

misalnya seperti kemaren kalau mas JN itu 

kalau ada saya itu kan “selamat makan anak-

anak” kalau tidak ada suster F itu dia 

mengucapkan “selamat makan  anak-anak”, 

terus saya bilang “hei MK kalau ada orang 

tua kamu harus liat orang tuanya itu siapa, 

ada atau nggak. Kalau nggak ada baru kamu, 

ehh  baru ketua kelas, bukan kamu” “ya 

nggak papa to, yang penting kan temen-

temen juga bilang terimakasih” jawabannya 

MK, tapi terus serius “sini, kalau ada 

pendamping Pak MR atau Bu BR pun yang 

itu bu BR, pak MR, punya hak menyelamati 

kamu duluan nanti kalau itu ketua kelas, 

wakil ketua kelas, kalau kamu misalnya 

disuruh itu baru kayak gitu. Jadi ada 

prosedur, jadi ada etika” saya bilang gitu. Itu 

dia mengerti. “maturnuwun suster” 

Jadi kalau dibilangin itu dia nggak 

pernah jengkel gitu ya suster? 

Nggak. Nggak pernah. dia tetep bercanda 

saja. Kalau dengan saya loh. 

Kan di panti itu ada peraturan ya 

suster. Nah pernah nggak sih MK 

itu melanggar peraturan-peraturan 

itu? 

Dia disiplin anaknya. Disiplin doa, disiplin 

piket, pokoknya dia disiplin. Sebagai nganu 

tuh mentaati peraturan. 

Kalau ee suster kan sudah 

mendampingi selama 1 tahun lebih 

ya. kalau sikapnya dari awal dia 

masuk sampai sekarang itu ada 

perubahan nggak sih? 

Ohh banyak sekali. Kalau dulu itu nggak 

begitu ceria itu, melihat saya aja angker 

katanya, “aku liat suster itu pertama kali hihh  

susternya angker, koyok monster” hahahaah 

Orangnya kan terus terang “koyok monster” 

terus tapi sama kakaknya kok bisa ramah, 

terus MK nggak takut itu. Dia kan datang 

yang menyambut saya, suster F pergi. Dia itu 

sama RN itu lihat saya.  

Nah kalau sekarang itu sama yang 

dulu pertama itu berarti MK itu 

banyak perubahan ya suster? 

Sikapnya sama suster, sama temen-

temen? Kalau dulu itu seperti apa 

ya suster? 

Dulu itu agak pendiam, kalau dulu itu belum 

ketahuan punya bakat. Dulu itu ketahuan itu 

dengan saya, saya tuh gini “ehh anak itu kok 

suka nari-nari, ehh mbok yo” dia itu cerita 

punya “sayya itu punya ini loh, HP, itu saya 

disana ikut apa itu dance” “nah disini bisa” 

abaru saya bilang suster F mbok dibolehkan 

punya HP hanya khhusus buat  itu dance. 

Nah terus itu dia mulai gitu saya melihat 
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bakatnya. Saya sering liat nari-nari gitu. 

Terus mau itu ndelalah ada keperluan bisa 

waktu itu di Jogja itu. 

Di Bandungan  itu? Iya di Bandungan itu.  

Suster pernahh nggak sih liat MK 

itu sedih? 

Pernah. 

Itu kenapa ya suster dan kapan? Itu udah agak lama kok. Tapi sekarang 

banyakkan ceria, banyak senang, anak-anak 

datang itu jadi ceria. Dulu itu kan sepi.  

Sedihnya itu karena apa ya suster 

kalau boleh tahu? 

Sedihnya itu karena dulu punya sahabat erat, 

mas AD. Nah itu dicuekin AD, nah dia itu 

mengeluh terus sama saya “uhh aku 

dicuekin” menegeluh terus waktu ada AD. 

Kakn dia itu dekat, erat banget. terus sama 

Romo SN itu ya dekat. Romo SN pergi itu 

dia ya sedih. Jadi dia kalau tidak punya yang 

didekati sedih. Sekarang kan ada AL. 

Jadi sedihnya itu bukan karena 

tinggal disini? 

Bukan. 

Tapi pebih karena tidak ada temen  

untuk bercerita ya? 

Ya itu betul. 

Kalau dia tinggal disini itu ya dia 

merasa senang? 

Iyya. Merasa senang. Wong dia mau  SMP 

disini  kok. SMP N disitu.  Sneng dia. 

Nyaman  dia. 

Jadi dia itu kayak sudah menikmati 

ya suster tinggal disini? 

Iya. 

Pernah nggak sih dia itu cerita sama 

suster, “saya tuh seneng suster 

tinggal  disini” kayak gitu? 

Kadang iya. Dulu waktu ada msalah dengan  

siapa itu ya kepengen pulang. “pulang, saya 

pengen pulang” hehehe 

Itu berarti kalau ada masalah? Iya. 

Kalau nggak ya biasa saja ya 

suster? 

Iya. Biasa saja. Dia itu dekatnya sama suster 

F, kalau sama saya biasa-biasa saja. 

Suster tau nggak sih kelebihan 

sama kekurangan MK itu apa? 

Ya kelebihannya tadi itu. Supel, ceria. 

Kekeurangannya itu kurang berbagi, 

sosialnya kurang, terus apa itu menangan  

jadi seperti kemaren itu gitu itu terlihat jelas 

sekali. RN diberi dompet, itu contoh nyata 

ya, RN diberi dompet suster F  kan direbut, 

sudah direbut saya kan bilang “ojo direbut, 

balekke RN, itu hak RN” terus udah dibawa 

pergi, lari.  Lalu RN diberi lagi 2 “RN kowe 

iki, kae ben dipek MK” bener terus direbut 

lagi alasannya itu, terus dibawa kabur lagi 
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“ojo mbok rebut kui wek e RN hak e RN” 

ehh dia itu bilang gini “pinjam sebentar aja 

kok nggak boleh” “pinjam sebentar kok RN, 

biar” kata saya. “nggak, nggak pinjam 

sebentar itu kan nanti di pek” RN bilang gitu. 

“sebentar kok RN, kamu jangan pelit to, 

dipinjem kakaknya kok nggak 

boleh”,”nggak, diibawa lari kok itu”. Jadi 

berantem, RN di nganu sampe berdarah-

darah, “ini tak kandakke bu guru” berdarah 

banyak sekali. Kejam to. Suruh ngasih gula 

gini diemut-emut. RN nya terima itu. Saya 

nek ndelok itu duh, itu gara-gara dompet. Ya 

itu. 

Ya kadang dia juga kasar ya suster? Iya. Kasar banget. medeni nek kasar.  Itu 

termasuk kejiwaan apa ya? 

Mungkin kalau itu kayak 

pelampiasan gitu suster biasanya.  

Tapi kok merebut-rebut itu ya. nggk puas to 

dengan miliknya.  

Tapi kalau sama suster sendiri dia 

nggak pernah kasar? 

Nggak, nggak pernah. nggak pernah. Cuma 

kalau dengan saya itu dia ketok nggak begitu, 

dominannya ke suster F, kan yang dimintain 

apa-apa itu ke suster F. Banyak anak yang 

seperti itu, nggak hanya dia. Cara nya orang 

merayu sing nduwe. Sama yang nggak punya 

dikesampingkan. Saya tuh nggak papa, saya 

sudah pernah merasakan gitu ya jadinya gak 

papa, ngapain kayak gitu. Wes rak wayahe. 

Kalau mau cari sesuatu itu 

pendekatan dulu. 

Iya. Itu dia kalau dengan saya itu ya dekat 

biasa saja. Kalau misalnya kayak 

mebgintimewakan ya, ehh bukan ada 

prioritas. Itu pertama suster F, jadi dia 

membedakan antara suster F dengan 

pendamping. 

Paling kayak cerita gitu ya yang 

beda? 

Wah bukan, kalau cerita malah banyak anak 

yang cerita ke saya, tapi Cuma kayak 

bangsanya memberi, memberi surprise kalau 

ulang tahun suster F misalnya, oleh-oleh 

misalnya kalau suster F it  u dibedakan. Tapi 

saya sih nggak masalah. Tapi sudah mulai 

nggak ya sekarang. Dulu itu kan dia beli 

lendang ini untuk suster YN, ini untuk suster 

F, memang beda tasnya, tapi dia langsung 

bilang “aku nyari tas yang seperti suster F itu 
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kok nggak ada”, tapi dia membela sendiri, 

aku nggak tanya, tapi kan saya juga tau, ini 

kan orang tuanya yang membedakan ini 

suster pimpinan, ini suster pendamping. 

Nggak masalah,tahu saya ini. Ndelalah saya 

bawa ke Tegal hilang, heheheh yo  iki nek 

carane wong Jowo rak ikhlas iki.  Ini itu loh, 

bangsanya prioritas bangsanya nganu, gitu.  

MK itu di panti sama temen—

temennya itu ndaan pernah kayak 

jengkel sekali gitu suster? 

Pertama anak-anak Nias datang itu dia iri, 

bilang sama saya “kok nganu to, sekarang 

aku dikesampingkan to, sekarang anak-anak 

baru terus” itu itu awal-awal, sekarang udah 

nggak. Dia marah terus, tapi sama saya. 

Kebanyakan anak-anak itu cerita sama saya, 

sama suster F itu nggak berani. Itu anak-anak 

Nias yang berantem itu ceritanya ke saya, 

tapi saya kan kalau dilapori nggak langsung 

bilang Pak MR, kalau saya bilang kan 

langsung jadi masalah, kan pak MR itu kan 

kalau nesu medeni wong.  

Waktu di awal-awal MK datang itu 

dia itu kayak kepengen pulang gitu 

nggak? 

Iya. Yya Cuma gitu aja biasa karena awal-

awal. Hampir agak sering sih pengen pulang 

gitu. Baru akhir-akhir ini pengen  ke SMP, ke 

anu, saya seneng  disini, saya seneng disini.  

Pernah nggak sih suster, dia itu 

cerita “saya tuh sudah mulai 

betahah disinni” begitu? 

Sudah pernah. ya itu “saya kepengen disini”. 

Tapi ya  itu dia itu seneng nya itu saya rasa 

kalau ada teman dia itu senan. Misalnya 

kayak romo SN, itu dia paling berkesan, 

diajak kemana itu dia itu seneng. Kaalau dulu 

itu kan pasti bilang “sepi, sepi, sepi”  

sebelum ada romo SN kan gitu. 

Ngeluh sepi begitu ya suster? Ya. kan disini jarang rekreasi ya, kurang. 

Banyak anak-anak itu ya saya lihat di buku 

hariannya  itu, banyak yang seneng mbak SR, 

disebut nama “mbak SR mengajak saya 

outbond, saya senang  sekali, bahagia sekali” 

oh ini anak-anak butuh. 

Iya  suster, anak-anak butuh 

hiburan. 

Iya, diajak ke Klaten itu seneng banget.  

Terimakasih ya suster. Iya mbak. 
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Lampiran 1.2Verbatim Subjek 2 

 

VERBATIM SUBJEK 2 

 

WAWANCARA 1 : 09 Agustus 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Emm.. kita mulai 

ya. 

Iya   

A umur mu 

sekarang berapa? 
16 tahun LB Subjek berusia 

16 tahun. 

16 tahun. Emm 

kamu berapa 

bersaudara ik? 

2 LB Subjek 2 

bersaudara. 

Kamu nomor? 1 LB Subjek anak 

pertama. 

Ohh nomor 1. Adek 

mu masih kecil? 
kecil. Umur 5 tahun LB Adik subjek 

berusia 5 tahun. 

Emm. Apa orang 

tua mu masih 

lengkap? 

Masih LB Subjek masih 

memiliki orang 

tua yang lengkap. 

Kerja apa bapak ibu 

mu dirumah? 
Ibu ku nggak kerja. 

Ibu ku dirumah. Terus 

nek bapak ku nyupir. 

Nyupir truk bawain 

pasir. Truk tanah. 

LB Ibu subjek tidak 

bekerja dan 

bapak subjek 

bekerja sebagai 

supir truk. 

Itu kerjanya 

dimana? Jalan terus 

atau? 

Ya jalan terus. 

Seminggu pulangnya 

tu 1 kali doang tiap 

hari Jumat. 

LB Bapak subjek 

pulang hanya 1 

kali dalam 

seminggu. 

Kamu kok bisa 

sampe tinggal di 

panti asuhan. apa 

sih yang bikin 

kamu kok sampe 

disini? 

Dulunya tuh saya 

sebernya nggak mau 

sih di panti karena 

saya tu, dari dulu dari 

SMP udah hidupnya di 

panti, nggak tau 

kenapa orang tua saya 

memberikan saya di 

panti. Kan saya punya 

kelemahan dan 

kelebihan. Kelemahan 

saya tu nakal, bandel, 

nggak nurut sama 

orang tua pokoknya.  

Ya gitu yang bikin 

orang tua saya 

masukin saya ke panti 

itu. 

LB Subjek dulu itu 

anak yang nakal, 

bandel, tidak 

nurut dengan 

orang tuanya, 

subjek juga 

sudah sejak smp 

tinggal di panti.. 
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Berarti karena 

kamu sendiri? 

Iya    

Kalo  dibilang, 

keluarga mu tu 

termasuk keluarga 

yang berkecukupan 

atau notabene 

kurang? 

Ya, agak kurang, tapi 

nggak kurang banget. 

berkecukupan. 

LB Leluarga subjek 

termasuk 

keluarga yang 

berkecukupan. 

Udah cukup gitu 

ya? Emm kamu 

udah berapa lama 

ik tinggal di panti? 

Dari SMK ini atau  dari 

SMP dulu? 

  

Di panti ini, Santo 

Thomas ini? 
1 tahun LB Subjek sudah 1 

tahun tinggal di 

panti asuhan. 

Baru 1 tahun ya? Iya   

Eee kalo boleh tau 

nih, apa sih cita-

cita mu? 

Cita-citaku dari kecil 

tu TNI 

LB Cita-cita subjek 

menjadi TNI. 

Pengen jadi TNI. 

Ohh. Terus kamu 

kan tinggal di panti 

nih, apa sih yang 

kamu piukirin 

tentang cita-cita mu 

itu tentang masa 

depan mu itu?  

Kamu berfikir apa 

dengan kamu 

tinggal di panti ini? 

Saya nggak memandang 

di  panti  tuh mesti suruh 

apa, suruh apa. 

Pokoknya saya manut di 

panti tu. Kan kita disini 

tuh ikut orang, 

bukannya ikut orang tua 

kita sendiri. Jadi 

makanya tuh nggak 

seenanknya, ada 

aturannya. Harus di  

patuhi. 

  

Jadi di panti tuh 

ada pertaurannya? 

Iya    

Nah peraturan yang 

ada di panti itu 

sebenernya ngasih 

pengaruh nggak sih 

buat hidup mu? 

Ya sebenarnya sih 

pengaruh. Tapi itu kan 

demi kebaikan aku 

makanya. 

PP Subjek 

memandang 

bahwa peraturan 

yang ada di panti 

berguna untuk 

kebaikannya. 

Nah  pengaruhnya 

kayak gimana? 

Ya misalnya, kalo 

dirumah kan paling 

sehabis pulang sekolah 

tidur, seenaknya sendiri 

pokoknya. Kalo dipanti 

habis pulang sekolah 

makan, habis makan 

Cuma dikasih istirahat 1 

jam, nanti piket, masih 

doa, belajar sampe 

malam, malam itu 
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paling sampe jam 9,tapi 

itu kan belajar juga. 

Terus pagi, pagi tu 

bangunya tuh setengah 

4. 

Kok pagi sekali? Iya, la karena ikut 

jemputan 

  

Berarti kamu jadi 

lebih disiplin gitu 

ya sama adanya 

peraturan. 

Iya   

 Ee terus, gimana 

sih gambaran 

hidupmu sebelum 

kamu masuk 

kedalam panti 

asuhan Santo 

Thomas ini? Kamu 

tu orangnya seperti 

apa? 

Aku sih orangnya, aku 

sih nakal tapi aku tu 

punya tujuan  itu. Aku 

tu punya tujuan tu habis 

lulus SMK ini mau 

cari kerjaan dulu, 

terus mbantu adekku 

yang masih sekolah, 

mbantu mbiyayani 

orang tua biar gantian. 

TJ Subjek memiliki 

tujuan yaitu ingin 

menyekolahkan 

adeknya dan 

membantu orang 

tuanya setelah 

lulus SMK. 

Terus, sekarang 

kamu udah tinggal 

di panti nih, coba 

ceritain dong 

gimana hidupmu 

setelah kamu 

tinggal di panti ini, 

selama kamu 

tinggal di panti ini? 

Setelah aku tinggal di 

panti ini mempunyai 

rasa kebersamaan, terus 

juga banyak temen-

temen yang dari luar 

jawa. Aku melihat 

mereka tuh salut, karena 

mereka masih kecil tapi 

udah dibuang ke Jawa, 

sedangkan aku dekat, 

aku kan nggak boleh apa 

namanya. Emm nggak 

boleh mengeluh lah 

karena kan ada temen-

temen yang lebih jauh 

dari aku rumahnya. 

  

Jadi kamu sekarang 

jadi orang yang 

lebih bersyukur? 

Iya   

Emm, selama kamu 

tinggal di panti nih,  

eee pernah nggak 

kamu tertawa? 

Tertawa-tertawa 

gitu pernah? 

Sering.   

Apa sih yang bikin 

kamu sampe 

tertawa gitu selama 

kamu tinggal di 

Karena kalo di panti 

tuh teman-teman tuh 

banyak, terus asyik, 

suka bercanda-

DS 

 

Subjek merasa di 

panti itu banyak 

sekali hiburan 

bersama teman-
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panti? canda.Kalo sedangkan 

dirumah adanya 

bapak, ibu, adek kan 

sepi. tapi kan kalo 

disini banyak hiburan 

sama teman-teman. 

teman tidak 

seperti dirumah. 

Terus, kamu pernah 

sedih? 

Pernah  SD Subjek pernah 

sedih selama di 

panti asuhan. 

Kenapa? Selama 

kamu tinggal 

dipanti loh? Hal 

apa yang bikin 

kamu sedih? 

Karena aku itu liat 

sodara-sodaraku sekolah 

dirumah, laju, dekat 

sekolahnya. Terus 

kenapa aku bisa sampe 

di buang jauh 

disini.Jadi punya rasa 

sedih.Terkadang tu 

sedih-sedih sendiri, tapi 

untungnya banyak 

temen-temen juga 

yang dari luar jawa 

luar jawa itu bisa 

menghibur. 

SD 

DS 

Subjek sedih 

karena ia merasa 

bahwa dirinya 

dibuang di panti 

asuhan tetapi 

subjek merasa 

ada semangat 

dari teman. 

Kamu  menikmati 

nggak hidup mu di 

panti? 

Ya menikmati sih, tapi 

kan kurang. 

MK Subjek 

menikmati 

tinggal di panti 

asuhan, tetapi 

kurang terlalu. 

Kenapa? Karena nggak ada orang 

tua, masih butuh kasih 

sayang. 

  

Ohh. Heheheh iya. 

Kamu bangga 

nggak sih sama 

hidup mu yang 

sekarang ini? 

Iyaa aku sih bangga, 

karena aku sudah 

mempunyai prinsip-

prinsip itu. Pokoknya 

aku tuh bangga di 

panti ini, hidupku tuh 

bisa teratur, disiplin. 

BG Subjek merasa 

bangga dengan 

kehidupannya di 

panti asuhan 

yang menjadi 

lebih teratur. 

Apa yang kamu 

rasain ketika kamu 

pertama kali tinggal  

di panti ini? 

Rasanya tu sedih, 

karena sedihnya tuh 

pas  waktu datang 

kesini bingung nggak 

tau, nggak ngerti ini 

nggak ngerti  itu, terus 

orang tua pulang pergi 

kan, itu gimana ya? 

Pokoknya sedih 

melihat keadaan yang 

belum cocok kan . 

SD Subjek merasa 

sedih dan belum 

cocok dengan 

keadaan di panti 

asuhan. 

Emm.  Masih Iya.   
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belum cocok sama 

tempat  baru ya? 

Terus, bapak ibu 

suka jenguk kamu  

disini nggak?  

Jarang. Adanya sih 

cuman itu aku kadang 

kalo kangen sih pinjam 

hape bapak  

pendamping, kadang 

telpon kadang sms. 

  

Kalo pulang? Boleh 

kamu ijin pulang? 

Boleh.   

Selama satu tahun 

ini kamu sudah 

berapa kali pulang? 

Kayaknya udah berapa 

kali ya? Liburan-liburan 

pas kemarin kenaikan 

kelas, sama pas itu, apa, 

hari lebaran, sam ahri 

natal.  Udah 3 kali. 

  

3 kali pulang  ya. 

Kamu sebenernya 

merasa dicintai 

nggak  sih sama 

bapak 

penndamping, sama 

pengasuh yang lain 

terus juga sama 

temen-temen kamu 

merasa dicintai 

nggak? 

Ya saya merasa 

dicintai, tapi kan 

anaknya banyak. Bapak 

pendamping kan 

mencintai semua anak,  

jadi nggak. Nggak 

harus, apa. Melihat 

bapak ibu pendamping 

mencintai saya atau 

tidak.  

DS Subjek merasa 

bahwa 

pendamping dan 

pengasuh 

mencintainya. 

Tapi kamu pernah 

merasakan kalo 

mereka itu cinta 

sama kamu? 

Iya. Mereka tu pasti 

cinta dan sayang. 

  

Emm.  Kamu 

pernah nggak  sih 

ngerasa pengasuh 

atau pendamping 

itu ngasih 

perhatian, ngasih 

kasih sayang itu 

nggak seimbang 

antar satu dama 

yang lainnya? 

Pernah.   

Apa? Contohnya 

kayak gimana? 

Contohnya tuh ya itu, 

pilih kasih. 

  

Emm, dalam hal 

apa kok kami bisa 

bilang pilih kasih? 

Contohnya, misalnya 

kalo aku nggak ada terus 

anak ini ada, nanti 

bapak pendamping tuh 

gini gitu lah, kan kita 

nggak, nggak apa, 

nggak ngerti tuh dia 
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bilang apa, terus saya 

merasa lihat anak itu tuh 

ya itu merasa paling 

disayang , jadi anak 

emas. 

Emm, emang ada to 

yang jadi anak 

emas disini kalo 

menurut mu? 

Menurut ku sih ada.     

Emm ada. tapi 

kamu tetep 

bertemen baik  

sama annak  itu? 

Iya.    

Emm kamu sudah 1 

tahun tinggal disini. 

Apa sih yang kamu 

rasain selama 1  

tahun tinggal 

disini? 

Seneng. Kadang 

seneng kadang sedih 

kadang merasa apa? 

Merasa dicampakkan. 

SN 

SD 

Terkadang subjek 

merasa senang 

tinggal di panti 

asuhan, namun  

terkadang merasa 

dicampakkan. 

Kenapa?  Kok bisa? Ya karena anaknya tu 

banyak, jadinya bapak 

pendamping atau ibu 

pendamping tu juga to 

apa. Bingung 

ngurusinnya. 

  

Terus apa sih 

perasaaan mu, 

kamu harus hidup 

jauh dari bapak ibu 

mu, dari adek mu? 

Perasaan mu tu 

gimana sih? 

Perasaan ku sih nggak 

enak, rasanya tuh 

sedih, perasaan tu 

nggak enak pokoknya. 

SD Subjek sedih 

hidup berjauhan 

dengan orang tua. 

Kangen? Iya, kangen sama adek    

Hehehe, kamu 

sama adekmu jauh 

ya umurnya ya? 

Iya    

Kamu sekrang 

umurnnya 16? 

Iya   

Nah, menurut kamu 

dengan 

bertambahnya usia 

kamu, hidup mu itu 

menjadi lebih 

menyenangkan atau 

nggak? 

Iya.   

Kenapa? Karena setiap apa. Ya 

ada senangnya ada 

nggak nya. 

SN 

SD 

Subjek 

memandang 

bahwa setiap 

bertambahnya 

usia pasti ada 
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senang dan 

sedihnya. 

Iya. Apa? Bisa 

tolong diceritakan? 

Sekarang kalo misalnya 

ulang tahun kalo 

misalnya dirumah. 

Dirumah kan pasti 

dirayain sama orang tua, 

disini cuman sama 

teman-teman. Adanya 

cuma gitu gitu. Jadinya 

ada senanngnya ada 

nggaknya. 

 

 

 

Kalo buat hidupmu 

sendiri 

bertambahnya usia 

itu ee buat hidupmu 

jadi lebih apa?  

Lebih bahagia. BG Semakin 

bertambah usia, 

subjek merasa 

lebih bahagia. 

Oh lebih bahagia. 

Terus kamu kenal 

nggak dirimu itu? 

Kamu mengenali 

nggak sih dirimu 

itu seperti apa? 

Belum.   

Kamu kenal dirimu 

tuh sampe dimana? 

Sejauh mana? 

Aku ngerasa tuh aku  

tuh banyak banget 

kelemahanku dari pada 

kelebihanku. 

  

Tapi kamu sudah 

mulai mengenali 

dirimu? 

Bisa mengenali.   

Kamu, orangnya 

lebih suka 

berkelompok atau 

menyendiri? 

Sukanya menyendiri.    

Menyendiri? Kalo 

misalnya. Kamu  

sekolah kan 

sekarang? 

Iya   

Kalo ada kerja 

kelompok ni, kamu 

itu orangnya lebih 

aktif atau lebih 

pasif? 

Aku sih orangnnya  

lebih pasif si. 

  

Berarti  lebih 

banyak diam? 

Iya.   

Kenapa sih kok 

kamu bisa lebih 

suka menyendiri? 

Hal apa yang bikin 

kamu lebih sukak 

Karena menyendiri tuh 

merasaku tuh lebiih 

tenang, lebih nyaman. 

NY Subjek merasa 

nyaman ketika 

sendiri. 
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menyendiri? 

Kalo didalam 

kelompok? Kamu 

tu disekolah sama 

di panti  tuh ikut 

kegiatan yang harus 

kamu didalam 

kelompok? 

Ya harus. Ya misalnya 

kelompok piket kalo di 

panti asuhan. kalo  

disekolah gurunya 

nyuruh bikin kelompok 

gini gitu gini gitu, ya  

aku nurut aja. 

  

Itu kamu kalo 

didalam kelompok 

kamu jadi orang 

yang seperti apa 

sih? 

Kalo aku sih kalo dalam 

kelompok, jadinya 

orang yang itu. 

Orangnya pendiam kalo 

nggak ditanya tuh nggak 

nanya misalnya kalo  

temanku umpamanya 

pada nanya to kamu 

bagiannya ini bagiannya 

itu tapi aku malah 

pendiem, nanti apa? 

Nunggu temenku nunjuk 

aku dikasih apa? 

Dikasih tugas yang apa. 

  

Nah. Kalo kamu 

lebih suka  

menyendiri terus 

hubungan mu sama 

teman-teman 

gimana? Relasi mu 

sama temen-temen 

gimana? Apalagi 

sama yang baru? 

Ya aku berusaha 

mengauin dia. Tapi kan 

walaupun aku orangnya 

pendiam kalo dia nanya 

ya aku jawab, kalo aku 

butuh apa ya aku nanya. 

  

Ohh, berarti kalo 

Cuma kalo ada 

butuh gitu ya? 

Iya.   

Kamu sudah 

merancang masa 

depanmu dengan 

baik atau belum? 

Sejauh ini? 

Iya sudah.  Sedikit 

demi sedikit aku udah 

merancang masa 

depan. 

TJ Subjek sudah 

mulai merancang 

masa depannya. 

Gimana? Kayak 

gimana? 

Misalnya hal hal kecil. 

Disuruh disiplin aja 

kan biasanya susah. 

Nah sekarang saya 

harus berusaha bisa 

disiplin biar bisa 

dipercaya orang. 

PP Masa depan 

subjek di mulai 

dengan belajar 

disiplin. 

Semua dari hal-hal 

kecil ya? 

Iya   

Agamamu apa ya 

kalo boleh tau? 

Kalo  aku Islam.   
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Kamu sering 

beribadah nggak? 

Sering berdoa gitu? 

Sering. Setiap malam 

kadang berdoa untuk 

orang tua, untuk 

keluarga sama untuk 

bapak pengasuh juga. 

PT Subjek sering 

berdoa untuk 

orang tua, 

keluarga dan 

bapak pengasuh. 

Kamu selama 

tinggal di panti  ni, 

kamu pernah nggak 

sih sakit? 

Pernah,, sering. Tapi 

sakitnya nggak sampe 

parah-parang banget.  

KH Subjek pernah 

mengalami sakit. 

Pas kamu sakit apa 

orang-orang 

disekitarmu dipanti, 

bapak pengasuh mu 

atau ibu pengasuh 

mu memberikan 

perhatian nggak sih 

sama kamu? 

Iya. Ya memberikan. 

Ya dia melayani aku 

dengan baik, sabar, 

perhatian, tapi kalo 

sudah ya sudah, nggak 

lagi.  

DS Subjek diberikan 

perhatian dan 

pelayanan ketika 

ia sakit. 

Kamu yakin nggak, 

kamu mampu untuk 

mencapai masa 

depan mu? 

Yakin pasti bisa.  OP Subjek yakin 

masa depannya 

bisa tercapai. 

Apa sih harapanmu 

tinggal  di panti 

asuhan? 

Harapan ku sih menjadi 

lebih baik tidak apa 

tidak buruk pas sebelum 

dipanti.Karena di panti 

tu walaupun begini 

gitu kan teratur, ada 

peraturan jadi mulai 

dari hidup saya 

menjadi orang yang 

lebih baik. 

PP Subjek 

memandang 

bahwa panti 

asuhan memiliki 

peraturan yang 

dapat membuat 

hidiupnya 

menjadi lebih 

baik. 

Ok.  Mungkin 

cukup sampe disini 

.  terimakasih. 

Besok kalo itu 

dateng lagi boleh? 

Boleh.     

 

 

WAWANCARA II : 12 Agustus 2017 

Pertanyaan Jawaban  Koding  Keterangan  

Selamat malam Malam juga mbak   

Ngggak ganggu to? Nggak   

Aku mau lanjut 

yang kemaren nih. 

Iya.   

Apa sih yang kamu 

tau tentang panti 

asuhan? menurut 

kamu tuh panti 

Menurut ku sih panti 

asuhan tu tempat anak 

yatim, anak yang 

keluarganya nggak 
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asuhan apa to? mempunyai apa-apa, 

panti asuhan tu 

pokoknya  tempat-

tempat itulah yang buat 

bantu anak-anak yang 

nggak punya orang tua. 

Nah, kalo sekarang 

nih kan kamu udah 

tinggal di panti 

asuhan nih, 

menurut kamu 

sendiri panti asuhan 

itu apa setelah 

kamu melihat 

kehidupan di panti? 

Setau ku itu panti 

asuhan tu khusus buat 

anak yang tidak 

mempunyai orang tua, 

ternyata setelah aku 

kesini tidak taunya 

anak-anaknya itu jarang 

yang nggak 

memppunyai orang tua, 

tapi masih banyak yang 

mempunyai orang tua 

tapi banyak yang tinggal  

di panti. 

  

Coba dong 

diceritain gimana 

sih situasi atau 

keadaan di panti 

asuhan ini? 

Situasinya kayak 

gimana to? 

Ohiya itu situasinya tu 

biasanya tu anak-anak 

suka rame-rame, berisik, 

kalo pas waku belajar 

kadang pada berisik 

sendiri, mainan sendiri, 

tapi kadang ya juga 

serius kalo  ada tamu ya 

mereka bersenang-

senang, masalahnya 

biasanya dapet 

makanan, atau apa gitu, 

pokoknya senang.  

  

Di panti itu ada 

fasilitas-fasilitas 

apa aja sih? 

Fasilitasnya meja belajar 

lengkap, TV, bed, terus 

alat musik, gitar, organ, 

piano, keyboard, terus 

gitar, gitar yang bass  

yang listrik itu, 

sayangnya itu panti 

kurang alat musik 1 

yang buat senang anak 

laki-laki drum, kurang 

drum fasilitasnya, tapi 

seadanya saja kan kita di 

panti. 

  

Nah, fasiitas itu 

kamu udah pakai 

dengan baik atau 

belum? 

Kadang ada yang 

memakainya 

sembarangan terus ada 

yang baik, kalo aku sih 

kadang ya  ikut 
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temannya kadang baik 

kadang tidak. 

Kamu biasa pake 

apa kalo main 

musik? 

Aku biasa mainan 

gitar, sukanya paling 

mainan gitar. 

LB Subjek suka 

bermain gitar. 

Em, nah di panti ini 

kebutuhan sehari-

hari kamu tu sudah 

terpenuhi atau 

belum to? 

Ya sudah, misalnya 

makan 3 kali sehari itu 

kan termasuk tercukupi, 

terus buat itu apa, 

kebersihan untuk 

mandi misalnya sabun, 

sampo, itu kami udah 

di cukupi sama suster, 

kalo habis tinggal bilang 

suster nanti pasti  

dikasih, tapi kami harus 

nulis di buku, 

dikasihkan ke suster biar 

suster tahu, ya gitu. 

PU 

 

Subjek melihat 

bahwa 

kebutuhannya 

selama di panti 

sudah terpenuhi 

dengan  baik. 

Berarti semua itu 

sudah tercukupi 

dengan baik ya? 

Iya.   

Boleh diceritain 

nggak gimana sih 

pengalaman hidup 

kamu sebelum 

kamu masuk di 

panti asuhan ini? 

Pengalaman hidup aku 

sebelum  masuk ke panti 

asuhan ini, aku nggak 

teratur, apa kurang 

bersikap baik, 

pokoknya liar 

hidupnya diluar, 

nggak itu apa, nggak 

suka disiplin, tapi itu 

apa, setelah aku masuk 

di panti ini aku 

merasakan itu 

mempunyai apa itu 

namanya, hidupku tuh 

serasa teratur, terdidik 

di panti, bisa disiplin, 
bangun pagi jam 4, nanti 

harus misa ke 

gerejabareng teman-

teman, sama para suster-

para suster itu. 

LB 

PP 

Kehidupan 

subjek ketika 

dirumah sangat 

liar dan kurang 

teratur, namun 

setelah  di panti 

kehidupan subjek 

menjadi teratur 

dan terdidik. 

Apa sih yang kamu 

rasain sama 

hidupmu yang dulu 

ketika dirumah? 

Apa yang kamu 

rasain? 

Kalo dirumah sih 

rasanya enak, bahagia, 

tapi ya itu nggak 

teratur, nggak 

terdidik,kalo di panti 

kan walaupun rasanya 

sedih sering ngeluh 

PU 

PP 

Subjek merasa 

bahwa walaupun 

sedih tinggal di 

panti tetapi 

sikapnya mampu 

berubah menjai 

disiplin. 
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tapikan bisa bersikap 

baik sama orang lain, 

sama suster, 

mempunyai sikap 

disiplin, pokoknya 

nggak males-malesan 

kalo di panti tuh. 

Nah, tadi ketika 

kamu merasakan 

ketika dulu itu 

hidupmu itu nggak  

teratur, itu apa yang 

kamu rasain dalam 

hidupmu kalo kamu 

mengingat-ingat 

ternata kamu 

orangnya seperti itu 

dulu? 

Rasanya itu tu apa 

rasanya itu menyesal 
karena nggak dari dulu 

hidup teratur kayak gitu, 

dulu pas waktu sama 

orang tua dirumah, aku 

tu menghabiskan waktu 

yang tidak baik, 

rasanya tuh pengen 

terulang lagi waktunya 

tapi nggak mau hidup 

yang liar nggak  punya 

pendidikan yang itu 

yang tidak terdidik. 

MY Subjek menyesal 

dengan 

kehidupannya 

yang dulu. 

Nah pas kamu jadi 

anak yang itu, 

nggak teratur, liar , 

gitu orang tua mu 

kayak gimana 

responya? 

Orang tua ku sih udah 

sering bilangin aku, 

marahin aku, tapi aku di 

apa, aku tu dimarahin 

aku cuman dengerin itu 

masuk kuping kanan 

keluar kuping kiri ya 

gitu. 

  

Boleh diceritain 

juga nggak apa sih 

kegiatan mu selama 

dirumah dulu? 

Kegiatannya itu adanya 

bangun pagi tuh jam 6 

lewat, terus mandi habis 

mandi kan pagi-pagi 

mau sekolah kan dulu 

pas waktu SMP  terus 

itu apa namanya 

berangkat sama teman-

teman, pokoknya liar 

hidupnya tuh, nggak 

terdidik yang kayak 

disini sekarang ini  

  

oiya dek gimana sih 

hubungan mu sama 

orang tua mu dulu 

pas dirumah sama 

pas sekarang ketika 

kamu dipanti? 

Hubungan ku dulu 

sama orang tuaku tu 

ya namanya orang tua 

ya baik-baik saja, tapi 

tu pas waktu dulu itu 

kebanyakan 

dimarahin waktu 

dirumah tapi tu 

sekarang tu merasa 

LB Hubungan subjek  

dengan orang  tua 

nya baik-baik 

saja, namun 

subjek sering 

dimarahi oleh 

ibunya. 
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kadang kangen, orang 

tua juga kangen, 

pokoknya sekarang 

jarang dimarahi, kalo 

dirumah dulu pasti udah 

dimarah-marahin, 

disalah-salahin, 

sekarang aku disini tuh 

udah nggak dimarahin 

terus itu di puji suruh 

apa ckk apa namanya 

cari pengalaman. 

Emm, gimana sih 

keadaan orang tua 

mu dirumah saat 

ini? 

Keadaan orang  tuaku 

dirumah, keadaanya tuh 

sehat, ya mereka 

tercukupi lah makanan 

sehari-hari 3 kali sehari 

tercukupi, pokoknya 

sehat. 

  

Kamu dulu pas 

dirumah itu punya 

temen nggak sih? 

Temen ku? Kalo temen 

banyak aku kalo 

temen. 

HS Subjek memiliki 

banyak teman. 

Kalo temen akrab 

gitu temen baik? 

Ya banyak.   

Hal apa aja sih 

yang biasa kamu 

lakuin sama 

temmen-temen mu 

dirumah? 

Biasanya sih jalan-jalan, 

pokoknnya tu menggila 

sama temen-temenku, 

pokoknya tuh asyik 

seru, ya pokoknya itu 

kan namanya anak laki-

laki kadang ada yang 

suka ngerokok, kadang 

ada yang suka itu, tapi 

kan namanya teman 

pasti apa nawar-

nawarinn terus kan, 

namanya juga temen. 

  

Coba dong 

diceritain 1 atau 2 

pengalaman mu 

main sama temen-

temen tuh main 

yang kayak gimana 

sih? Jalan-jalan 

apa? 

Biasanya tuh jalan-jalan 

pas waktu terakhir 

kemaren aku pulang aku 

diajak touring ke pantai 

sama temen-temen, pas 

hari lebaran kemaren, ya 

apa mumpung ada 

waktu tu main. 

  

Terus rasanya tu 

apa ketika kamu 

main sama temen-

temen mu itu? 

Rasanya senang dan 

rasanya nggak mau 

pulang ke panti lagi. 

SN Subjek merasa 

senang ketika 

dirumah, dan 

tidak ingin 

kembali ke panti. 
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Loh kenapa kok 

rasanya  nggak mau 

pulang ke panti 

lagi? 

La itu, di rumah terus 

bisa main sama temen-

temen kayak dulu, 

pokoknya bercanda 

bareng, enak, pokoknya 

terasa lebih bebas dari 

pada di panti. 

  

Emm, kalo keadaan 

hidup kamu setelah 

kamu masuk di 

panti itu kayak 

gimana? 

Keadaan hidup aku? 

Keadaanya sih sekarang 

kalo dulu dirumah tuh 

banyak waktu untuk 

bermain, tapi sekarang 

tuh aku di panti tuh 

harus belajar, belajar, 

terus belajar, karena 

di panti tuh tujuannya 

untuk belajar, 

makanya harus belajar 

yang benar. Suster juga 

suruh nyuruhnya anak-

anak itu serius dalam 

belajar. Biar nanti kalo 

udah gede biar jadi anak 

yang sukses, jadi anak 

yang baik. Gitu. 

TJ Saat ini subjek 

mulai belajar 

dengan baik 

untuk masa 

depannya. 

Oiya kamu disini 

itu udah 2 tahun 

ya? 

Iya, aku udah  2 tahun 

disini. 

LB Subjek sudah 2 

tahun tinggal di 

panti asuhan. 

Apa sih yangkamu 

rasain selama 2 

tahun kamu  tinggal 

disini? 

Rasanya sih ada sedih, 

pokoknya ada sedih, 

ada senangnya, kalo 

senangnya itu  pas 

waktu berkumpul 

sama teman-teman di 

sekolahan sama di 

panti kalo lagi megang 

alat musik itu pasti ceria 

semua, karena anak-

anak dipanti ini suka 

bernyanyi. 

SD 

SN 

DS 

KP 

Perasaan senang 

dan sedih sering 

dialami subjek. 

 

Subjek merasa 

senang ketika 

berkumpul  

bersama teman-

temannya dan 

bermain musik 

bersama. 

Nah kalo sedihnya? Sedihnya kadang kalo 

kangen sama orang 

tua, kadang kalo sakit 

itu kalo dirumah itu 

orang tua tu 

perhatianbanget sama 

kita, sama aku, tapi 

kalo disini karena 

anak-anaknnya 

banyak kalo aku sakit 

SD Subjek  sedih 

karena kurang 

diperhatian 

ketika sakit dan 

saat subjek rindu 

dengan orang 

tuanya. 



245 
 

 

atau temen ku yang 

sakit itu suster tuh 

nggk terlalu ngurusin 
karena teman-teman ku 

tuh banyak jadi susah 

kalo mau 

memperhatikan anak 1 

doang. 

Kalo disuruh milih 

nih, kamu lebih 

milih lebih banyak 

perasaaan 

senengnya apa 

perasaan sedihnya 

kalo tinggal disini? 

Lebih itu banyak apa, 

banyak senangnya 

juga. 

SN Subjek lebih 

banyak merasa 

senang tinggal di 

panti asuhan. 

Kamu menikmati 

nggak sih tinggal di 

panti ini? 

Ya aku disini 

menikmati hidup di 

panti, karena  disini tuh 

itu peraturannya itu 

ketat padat jadi kalo 

nggak baik itu ya,  

nggak bisa menjalani 

aturan dengan baik. 

MK Subjek 

menikmati 

kehidupan di 

panti. 

Kamu pernah 

tertawa atau ngga 

selama  kamu di 

panti ini? 

Sering aku tertawa di 

panti ini. Tertawa 

sama temen-temen. 

HS Subjek sering 

tertawa bersama 

teman-teman. 

Kapan terakhir kali 

kamu tertawa? 

Tadi, tadi aku bisa 

ketawa sama temen-

temen.  Ya itu tadi kan 

itu ada latian menari 

kan buat itu katanya 

ulang tahunnya apa 

biara nya suster, 

disuruh latihan nari 

terus pada saat nari itu 

ada yang lucu jadi 

pada ketawa-ketawa 

jadinya tuh ceria. 

KP Banyak hal yang 

membuat subjek 

tertawa saat 

berlatih menari. 

Oiya di panti itu 

banyak kegiatan-

kegiatan nggak sih? 

Kalo itu  kegiatannya 

sehabis kita pulang 

sekolah kita makan, 

terus istirahat 30 menit, 

nanti piket, kalo nggak 

nyapu ngepel, ada yang 

nyapu ada yang ngepel, 

ada yang  lap-lap meja 

kalo apa ckk depan 

asrama kotor ya disapu, 

banyak daun-daun yang 
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berjatuhan itu.  

Kalo misalnya 

kegiatan-kegiatan 

yang lain gitu ada 

nggak? 

Kegiatan yang lain? 

Kalo kegiatan yang lain 

biasanya itu biasanya 

sih kalo ada waktu itu 

sama perempuan-

perempuan tuh buat 

latian koor untuk itu 

apa kalo itu nanti ada 

tamu, atau apa, kan 

kita kan sudah siap. 

KP Subjek mengikuti 

kegiatan koor 

bersama teman 

perempuan. 

 

 

 

Oiya di panti tu 

tugas yang paling 

utama itu apa to? 

Tugasku yang paling 

utama itu belajar. 

TJ Tugas utama 

subjek yaitu 

belajar. 

Kan tadi kamu juga 

bilang banyak 

kegiatan-kegiatan 

ya, kegiatan  apa 

sih yang paling aku 

suka di panti? 

Kegiatan yang paling 

aku suka pada saat 

berolahraga kan aku 

orangnya suka 

berolahraga sama 

teman-temana, apalagi 

itu sama temen-temen 

laki, pasti banyak yang 

suka itu olahraga. 

Biasanya pas hari 

Kamis itu kan kari 

kamis kan hari 

olahraga  kan jadi itu 

seneng. 

SN 

KP 

Subjek senang 

ketika 

berolahraga. 

Olahraga apa 

biasanya? 

Itu sepakbola, kalo 

nggak futsal, voli ya itu. 

  

Ada perbedaan 

nggak sih 

kehidupanmu 

ketika sebelum 

masuk di panti ini 

sama kamu pas di 

panti ini? 

Perbedaan kehidupanku 

dulu itu ya ada 

perbedaan mbak,  

kayak yang tadi kalo 

dulu itu aku nggak 

teratur, tapi kalo 

sekarang tuh aku 

masuk di panti ini, 

udah bisa disiplin, 

terdidik pokoknya. 

PP 

 

Ada perbedaan 

pada hidup 

subjek selama 

tinggal di panti. 

Dek, kamu itu 

merasa nggak sih 

hidup mu itu 

berguna bagi orang 

lain? 

Aku sih belum bisa 

merasakan itu, tapi 

nggak tau kalo orang 

lain apa udah ngerasain 

itu. 

  

Berarti kalo kamu  

sendiri itu nggak 

tau ya, berarti  yang 

menilai itu orang 

lain ya? 

He’em   
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Tadi kan kamu 

cerita ni hidupmu 

sekrang jadi lebih 

disiplin, lebih 

teratur lah ya. apa 

sih perasaan mu 

kalo melihat dirimu 

yang seperti ini? 

Ya rasanya itu 

dipandang orang itu 

baik, kalo dulu itu kan 

dipandang orang anak 

itu kok nakal banget. 

tapi kan kalo sekarang 

nggak bakal ada orang 

yang bilang seperti itu, 

paling kadang aku yang 

bilang seperti itu. 

PP Subjek melihat 

bahwa dulu 

banyak orang 

yang memandang 

bahwa dirinya 

nakal, tapi 

sekarang tidak 

ada yang 

memandang 

seperti itu. 

Nah kalo kamu 

sendiri, kamu 

merasa senang, atau 

nggka senang sama 

perubahanmu 

sekarang ini? 

Malah senang, 

sekarang aku 

bersyukur bisa 

berubah seperti 

sekarang ini, tidak 

seperti dulu lagi. 

SN 

BS 

PP 

Subjek merasa 

sangat bersyukur 

karena dirinya 

telah berubah. 

Bersyukurnya 

kayak gimana? 

Ya itu bersyukur bisa 

masuk panti terus bisa 

berubah menjadi 

hidup yang disiplin 

hidup yang terdidik, 

pokoknya dipanti tuh 

terdidik banget. 

BS 

PP 

Subjek merasa 

bersyukur karena 

hidupnya 

menjadi lebih 

disiplin. 

Nah hidupmu 

sekrang kan udah 

disiplin sudah lebih 

baik kan ya. kamu 

puas atau nggak 

sama hidupmu 

yang sekarang? 

Aku sih di panti ini 

belum puas karena aku 

tuh masih terus berusaha 

biar lebih apa namanya 

ahh biar bisa lebih apa, 

apa namanya, masih 

ingin lebih lagi dari apa 

dari yang sekarang ini. 

Sekarang ini 

perasaannya belum 

puas, ingin lebih dari 

ini. 

  

Di panti asuhan ini 

kamu punya teman 

dekat nggak sih? 

Punya aku. HS Subjek memiliki 

teman dekat di 

panti asuhan. 

Gimana sih 

hubungan mu sama 

teman-teman di 

panti asuhan ini? 

Semuanya baik,tapi 

kadang kalo ada salah 

paham  pasti ribut 

sama teman sendiri. 

HS Hubungan subjek 

dengan temannya  

baik-baik saja,  

terkadang ada 

salah paham. 

Emm, berarti kamu 

pernah berantem ya 

sama temen-

temenmu sendiri? 

Kalo berantem sih 

belum, paling kita tu 

itu apa,  mengatasi 

masalahnya itu dengan 

baik-baik, belum 

pernah berantem. 

HS Subjek mampu 

menyelesaikan 

masalah dengan 

temannya secara 

baik-baik. 

Paling Cuma adu Iya, terus dipisah.   
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mulut ya? 

Nah sebaliknya nih, 

temen-temenmu itu 

baik nggak sih 

sama kamu? 

Temen-temenku tuh 

baik, pada peduli 

teman semua, saling 

mengasihi, berbagi, 

pokoknya peduli 

teman disini tuh. 

DS Teman-teman di 

panti asuhan 

peduli dan baik 

pada subjek. 

Coba kasih contoh 

dong pedulinya 

kayak gimana, mau 

berbaginya kayak 

gimana? 

Pedulinya kadang kalo 

mau makan itu kan 

nasinya udah habis terus 

ada teman yang 

biasanya berbaik  hati, 

peduli teman, dia tuh 

apa walaupun dia juga 

lapar, dia juga mau 

mbagi makanannya 

buat aku. 

DS Teman subjek  

mau berbagi 

makanan dengan 

subjek. 

Kalo sikapmu sama 

temen-temen mu 

gimana? 

Sikapku? Sikapku tu 

kadang pendiam, 

kadang ya biasa kadang 

berisik kadang cerewet. 

  

Kalo sama temen-

temenmu tuh 

gimana sikapmu? 

Kalo sama temen-

temenku?  Pendiam 

aku. 

LB Subjek lebih 

banyak diam saat 

bersama teman-

temannya. 

Pernah nggak 

kamu, misalnya 

minta bantuan terus 

kamu tolong atau 

apa gitu?  

Iya kadang temenku tuh 

belum dikirimkan apa 

uang saku dari orang 

tua, kadang itu 

habis,orang tuanya 

ngirimnya lambatr, lalu 

temenku tuh mau jajan 

tapi nggak punya uang, 

jadi aku apa namanya, 

aku pinjamin. 

  

Kalo temen diluar 

panti asuhan ini 

kamu punya 

nggak? 

Temen luar ya punya 

aku, satu dua tapi nggak 

banyak. 

  

Disekolah kamu itu 

lebih banyak temen 

dari panti atau dari 

luar ? 

Dari panti.   

Nah kalo disekolah 

nih, kamu lebih 

sering main sama 

yang anak panti 

atau kalo disekolah 

ya kamu main 

dengan anak-anak 

Sering sama anak panti 

aku, jarang sama anak 

luar. 
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yang diluar? 

Kenapa sih kamu 

lebih senang yang 

sesama anak panti? 

Karena kan itu kan satu 

panti jadi kan satu 

rumah, kalo mandi ya 

mandi bareng tidur 

bareng, maksudnya 

bareng tu bukan bareng 

gitu, tapi kan satu panti 

jadi seperti keluarga 

atau saudara. 

  

Jadi tuh kamu lebih 

nyaman sama anak-

anak panti gitu ya? 

Iya.   

Oiya, cita-citamu 

tuh apa sih? 
Cita-cita ku tuh 

menjadi TNI. 

LB Cita-cita subjek 

yaitu mejadi TNI. 

Para pengasuh, 

temen-temen tau 

nggak sih kamu 

mau jadi TNI? 

Iya, banyak yang tau 

aku sering bilang. 

  

Nah misalnya kan 

mereka tau nih, apa 

sih yang mereka 

berikan sama kamu 

agar kamu bisa 

mencapai cita-

citamu itu? Jadi tuh 

peran panti asuhan 

ini apa sih dalam 

kmau mencapai 

cita-citamu itu? 

Ya itu kayak tadi 

misalnya dulu tu 

hidupku nggak bisa 

disiplin kan itu mau 

menjadi TNI tuh harus 

disiplin, tegas, ya gitu 

dipanti itu kan gitu 

ditanamkan itu 

bersikap disiplin, jadi 

itu yang bisa 

mendorong aku,  dan 

juga teman-teman ku 

tuh juga mendukung 

biar aku tuh bisa 

menjadi TNI. 

PP 

DS 

Panti asuhan dan 

teman-teman 

mendukung cita-

cita subjek. 

Nah kalo dari kamu 

sendiri, usahamu 

tuh apa sih dalam 

kamu mencapai 

cita-citamu itu? 

Usahaku tuh dari mulai 

sekarang, yang pertama 

aku tuh usaha biar 

usaha lebih 

disiplinnya, kalo TNI 

itu harus punya fisik 

yang kuat kalo setiap 

sore aku tuh 

menyiapkan waktu 

untuk lari-lari sore 

biar nantinya tuh 

nggak kaget, biasanya 

kan minggu itu banyak 

waktu luang, ya itu 

renang biar tumbuh, 

terus itu juga biar kuat 

KP Subejek belajar 

disiplin dan 

berolahraga 

untuk mencapai 

cita-citanya. 
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itu fisiknya. 

Menurut kamu 

masa depan itu apa 

sih? 

Masa depan adalah 

impian kita. 

  

Rencana mu 

kedepan nih setelah 

kamu keluar dari 

panti asuhan ini 

kamu mau ngapain 

sih? Kamu mau 

buat apa? 

Nggak ada tujuan mau 

buat apa gitu, tujuan ku 

sih itu Mu jadi TNI. 

TJ Subjek ingin 

menjadi tentara. 

Jadi kalo kamu 

keluar dari sini, 

kamu mau berusaha 

capai cita-cita mu 

itu? 

Iya.   

Kamu yakin nggak 

sih rencanamu itu 

akan terwujud? 

Yakin, pasti bisa 

tercapai. karena tidak 

ada yang tidak yakin 

kalo kita serius, kalo 

kita yakin dengan itu 

pasti kita bisa. 

OP Subjek yakin 

bahwa 

rencananya 

kedepan dapat 

tercapai. 

2 tahun di panti itu 

kan waktunya 

nggak singkat ya? 

Iya.   

Apa sih, hal-hal apa 

yang paling kamu 

suka selama kamu 

dipanti ini? 

Hal-hal yang aku suka, 

ya itu yang kayak  tadi 

kalo ada waktu luang 

bercanda-canda 

bareng, pokoknya 

ketawa-ketawa  

bareng, susah-susah 

bareng, seneng bareng 

itu yang buat aku 

bahagia. 

DS Subjek bahagia 

saat berkumpul 

dengan teman-

teman di panti. 

Kalo yang nggak 

kamu suka di panti 

ini tuh apa to? 

Yang nggak aku suka 

kalo susternya marah-

marah itu paling nggak 

suka aku. 

  

Marah karena apa? Marah ya karena anak-

anak tuh salah tapi 

nggak mau disalahkan 

sama suster ya itu yang 

bikin kami kesel, ya 

suster ya juga bikin 

suster  kesel juga. 

KS Subjek kesal 

ketika suster 

marah. 

Kan kamu tadi 

cerita ya, kamu 

sering berkegiatan 

sama temen-temen, 

Ya seneng karena 

melihat temen-temen 

bergembira, senang-

senang, masa aku 

SN 

HS 

Subjek senang 

ketika melihat 

teman-teman 

bergembira. 
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sering main bareng, 

yang kamu rasain 

apa sih? 

sedih ya pasti seneng. 

Emm, kamu bangga 

nggak sih kamu 

menjadi anak 

panti? 

Ya aku bangga, karena 

bisa terdidik 

hidupnya, bisa lebih 

teratur, tapi kalo di 

pandang orang luar tuh 

gimana gitu, tapi kan 

mereka nggak tau 

kehidupan kita..  

sebenernya tuh 

kehidupan kita lebih 

baik dari pada mereka. 

BG 

 

Subjek bangga 

menjadi anak 

panti asuhan. 

Kamu nyaman 

tinggal di panti ini? 

Nyaman banget. NY Subjek merasa 

nyaman tinggal  

di panti asuhan. 

Apa yang bikin 

kamu nyaman? 
Karena disini tuh itu 

ada pendamping, terus 

tidurnya juga di kasur 

empuk, juga ada 

kamarnya, nggak apa, 

nyaman pokoknya 

tempatnya. 

PU 

NY 

Subjek nyaman 

tinggal di panti 

asuhan dengan 

semua fasilitas 

yang ada. 

Kamu selama di 

panti ini pernah 

sedih nggak sih? 

Pernah sedih, ya 

pernah. 

SD Subjek pernah 

merasa sedih. 

Kapan itu terjadi? Waktu pas kemaren-

kemaren ada sedih juga. 

  

Kenapa kok kamu 

sedih? 

Karena aku tuh kangen 

sama orang tua yang 

dirumah. 

  

Ketika kamu sedih 

apa sih yang kamu 

lakuin? 

Yang aku lakuin, aku 

diam, kadang mulai itu 

apa berkumpul sama 

teman-teman, 

menghilangkan rasa 

sedih itu, tapi kadang 

tidak bisa tapi kadang 

bisa. 

  

Ketika kamu sedih 

itu, temen-temen 

mu ada yang tau 

nggak sih? 

Kadang ada yang tau 

kadang ada yang tidak, 

terus tapi kalo ada yang 

tau tuh biasanya 

nanya kamu tuh 

kenapa kok diam saja, 

terus tapi aku nggak 

jawab, terus diam aja. 

DS Teman-teman 

subjek peduli 

ketika melihat ia 

sedih. 

Kamu ketika 

pertama kali 
Perasaanya sih sedih 
karena apa, karena mau 

SD Subjek sedih saat 

pertama kali 
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dibawa kesini nih 

apa sih perasaaan 

yang  muncul atau 

respon apa yang 

muncul dari 

dirimu? 

pisah sama orang tua, 

karena agak jauh juga. 
Terus tidak merasakan 

bahagia sama orang tua 

lagi, kan kita udah itu, 

tinggal di panti tidak 

tinggal sama orang tua 

dirumah. 

datang ke panti 

asuhan karena 

berpisah dengan 

orang tuanya. 

Selama di panti ini 

kamu lebih banyak 

merasakan 

kegembiraan atau 

kesedihan? 

Banyak kegembiraan, 

karena banyak teman-

teman tidak sepi. 

GB Tinggal di panti 

asuhan membawa 

kegembiraan bagi 

subjek. 

Pengasuh yang ada 

di panti tuh ada 

berapa to? 

Ada 2.   

Pernah marah 

nggak sama para 

pengasuh? 

Siapa?   

Kamu. Kadang pernah, tapi 

marahnya cuman 

diam, karena kesel 
karena dia biasanya 

marah-marah tapi 

marah-marahnya dia 

tuh karena dia tu apa 

mau didik kami 

dengan benar, tapi 

kadang kami malah 

nanggepinnya beda. 

MR 

KS 

subjek tidak bisa 

mengungkapkan 

kemarahannya 

pada pengasuh. 

Jadi kalo kamu 

marah Cuma kamu 

pendem sendiri gitu 

ya? 

Iya.   

Nah ketika kamu 

mendem perasaan 

itu, marah, jengkel, 

apa sih yang kamu 

rasain? 

Yang aku rasain ya itu 

kesel rasanya tuh mau 

marahin 

pendampinya, tapi 

nggak bagus juga 

namanya juga wali itu 

kan juga dianggap 

bapak ibu juga. 

KS Subjek merasa 

kesal pada 

pendamping, 

namun subjek 

menyadari bahwa 

itu tidak baik. 

Ee waktu itu kamu 

bilang di panti ada 

peraturannya ya? 

Iya.   

Peraturannya kayak 

gimana aja sih? 

Peraturannya, kesatu 

dilarang membawa 

handphone, yang ke dua 

itu dilarang merokok, 

pokoknya yang aneh-
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aneh itu dilarang. 

Nah, dengan 

adanya peraturan 

seperti itu kamu tuh 

malah senang atau 

malah sebel gitu? 

Ya merasa sebelnya, 

sebelnya 1 nggak boleh 

bawa handphone tapi 

kayak bisa bayangin kan 

kalo dirumah kita bebas 

bisa mainan,  tapi kalo 

dipanti tuh adanya 

melihat catetan  melihat 

buku, ya suruh belajar 

suruh fokus belajar, 

tidak boleh yang aneh-

aneh. 

  

Nah, emm dengan 

peraturan-peraturan 

seperti itu tuh 

berpengaruh apasih 

buat hidupmu? 

Peraturan-peraturan 

apa? 

  

Ya itu tadi, nggak 

boleh bawa 

handphone, terus 

nggak boleh 

ngerokok. 

Berpengaruh apa 

sih buat hidupmu? 

Kamu jadi kayak 

gimana? 

Ya nggak berpengaruh, 

karena rokok, 

handphone itu kan juga 

nggak baik kan buat 

apa, buat masa-masa 

namanya apa namnaya 

masa muda  kayak gini 

kan apa lagi rokok, 

rokok itu kan nggak 

baik kan buat paru-paru 

kita, merusak badan itu. 

  

Berarti dengan 

adanya peraturan 

nggak boleh 

merokok itu malah 

bikin kamu tambah 

baik gitu ya? 

Iya.   

Kamu pernah 

nggak sih 

melanggar 

peraturan-peraturan 

yang ada di panti 

itu? 

Ya pernah aku, aku 

pernah 1 kali bawa hp 

itu, tapi hp nya ketahuan 

suster udah itu aku 

melanggarnya itu. 

  

Terus yang kamu 

rasain nih pas kamu 

ngelanggar itu apa? 

 Rasanya itu apa apa 

tadi pas aku ngelanggar 

itu? Rasanya nyesel 

udah ngelanggar 

peraturan itu, tapi 

mau gimana lagi wong 

sudah  terjadi kan. 

MY Subjek menyesal 

telah melanggar 

peraturan di panti 

asuhan. 

Pernah nggak sih 

kamu pengen 

Nggak, karena aku 

udah nyesel kayak gitu 

MY Subjek menyesal 

telah melanggar 
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ngulang kayak gitu 

lagi? 

lagi. Udah kapok, buat 

apa ngelanggar lagi 

kan gak ada gunanya. 

peraturan dan 

berfikir kalau itu 

tidak ada 

gunanya.  

Bisa diceritain 

nggak sih gimana 

sikap para 

pengasuh yang ada 

di panti ini sama 

kamu? 

Sikapnya sih ya itu kalo 

suster tuh sikapnya baik, 

tapi mau gimana lagi 

kalo kita buat kesalahan 

ya pasti marah semua 

orang ya pasti kayak 

gitu, kalo kita salah ya 

pasti dimarahin,  tapi 

kalo kita benar kan pasti 

nggak marah, dia baik 

sebenernya. 

  

Kamu merasa 

nggak sih kalo 

pengasuh itu 

mencintai kamu? 

Iya merasa, karena 

dengan dia mencintai 

aku mencintai anak-

anak itu mereka dengan 

itu apa, ckk, 

ngeliatinnya itu 

dengan rasa marahnya 

itu, kan mereka masih 

peduli sama kita, mau 

marah-marahiin kita 

mau ndidik kita. 

DS Subjek 

mengetahui 

bahwa ketika 

pengasuh marah, 

mereka itu peduli 

dan mencintai 

subjek. 

Berarti cara 

pengasuh kalo 

mencintai kalian 

itu, mencintai kamu 

itu dengan cara 

mereka marah, 

kasih perhatian gitu 

ya? 

Iya.    

Kalo temen-temen 

nih, kamu merasa 

nggak sih temen-

temen itu mencintai 

kamu? 

Ya temen-temen tuh 

saling mencintai, aku 

bisa merasakan itu. 

DS Subjek merasa 

temen-temen itu 

mencintai subjek. 

Gimana caranya 

temen-temen cinta 

sama kamu tuh 

gimana to? 

Ya misalnya itu mereka 

tu perhatian, suka 

berbagi, kasih, ya 

pokoknya aku bisa 

merasakan dari itu, 

kalo mereka nggak 

cinta pasti mereka 

nggak bakal kayak 

gitu. 

DS Teman-teman 

menunjukkan 

perhatiannya 

dengan cara mau 

berbagi. 

Kamu pernah 

nggak  sih berbuat 

Pernah, paling 

kesalahannya jailin 
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salah sama temen-

temenmu? 

teman itu aku biasanya 

kayak gitu. 

Kalo masalah-

masalah besar gitu 

nggak ada? 

Nggak ada, jarang.   

Gimana sih 

sikapmu kalo 

temen mu brbuat 

salah sama kamu? 

Kalo temen ku berbuat 

salah dengan aku? 

  

 

He’em. Sikapmu 

kayak gimana? 

Mau marah tapi mereka 

udah terlanjur salah kan, 

tapi bisa nahan marah 

karena dia itu teman aku 

jadi nggak dikeluarin 

tapi paling Cuma 

disenyumin aja. 

  

Emm, peristiwa 

yang paing 

menyenagkan 

selama  kamu di 

panti ada nggak 

sih? 

Yang nggak bisa 

dilupain itu pas waktu 

dulu aku kelas 10 itu 

diajak suster semuanya 

itu satu panti kita 

refreshing kita jalan-

jalan di apa, di Jogja 

disana bersenang-

senang sma teman, apa 

itu kan juga namanya 

membuat kita senang 

kan. 

KP 

SN 

Pengalaman 

menyenangan 

dan tidak 

terlupakan. 

Kamu mencintai 

para pengasuh 

nggak sih? 

Iya sangat mencintai, 

karena dia itu  

orangnya masih mau 

apa, masih mau 

mendidik kita, 

mengajari kita yang 

baik-baik itu, 

pokoknya cinta sama 

pendamping. 

DS Subjek mencintai 

pengasuh karena 

perhatian yang 

sudah diberikan 

pada subjek. 

Kalo sama temen-

temen, kamu cinta 

nggak sama 

mereka? 

Iyaa.   

Apa sih bukti kalo 

kamu mencintai 

pengasuh, 

mencintai teman-

teman? Buktinya 

apa? 

Kalo aku sama teman-

teman misalnya kalo 

temen lagi sakit juga 

ikut memperhatiin, 

perhatian, kan dia juga 

temen, nanti kalo apa 

kita juga sakit kan pasti 

temen-temen kita juga 

gitu ya kan. Kalo sama 
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pengasuh sih kalo 

disuruh gini gitu nurut 

aja. Biar pengasuhnya 

tuh nggak marah-marah. 

Kamu kalo 

misalnya nih 

melihat temen mu 

sedih nih kamu 

biasanya ngapain? 

Kalo misalnya nih 

kamu melihat 

teman mu buth 

bantuan kamu 

ngapain nih? 

Sikapmu kayak 

gimana? 

Sikap nya sih aku bisa 

menghibur dia, 

walaupun nggak 

seberapa kan itu bisa 

menghibur dia jadi 

nggak kayak gitu, jadi 

kalo temen-temen lagi 

butuh ya misalnya kita  

bisa bantu  ya kita 

bantuin.  

  

Kamu merasa 

nggak  sih kalo 

panti ini udah 

kayak rumah, udah 

kayak keluarga 

buat kamu? 

Iya tempat ini udah aku 

ngerasain udah kayak 

rumah aku sendiri, 

udah kayak 1 keluarga 

sama temen-temen, 

udah kayak keluarga 

sendiri. 

NY Panti asuhan 

sudah seperti 

rumah sendiri 

bagi subjek. 

Kenapa sih? Karena aku disini tuh 

udah kayak 

merasakan udah 

kayak bapak  ibu 

sendiri, bapak ibu 

pendamping ku tu, 

teman-temanku tuh 

juga udah ada yang 

aku anggep kakak 

adek ku sendiri, aku 

kan juga udah kelas 11 

jadikan punya kakak 

kelas juga punya adek 

kelas. 

NY Subjek merasa 

pengasuhn sudah 

seperti bapak dan 

ibu sendiri begitu 

juga dengan 

teman-teman 

sudah seperti 

kakak dan adik 

bagi subjek. 

Kalo sekarang balik 

kedirimu sendiri ya. 

ada nggak sih yang 

kamu suka dari 

dirimu? 

Ya aku suka sama diriku 

itu, apa soalnya aku tuh 

orangnya rajin, terus aku 

tuh apa namanya, baik, 

tidak sombong, nggak 

suka marah-marah tapi 

itu aku yang nggak suka  

tuh kadang-kadang 

pendiam orangnya ya 

gitu. 

  

Ya berarti yang 

paling kamu suka 

itu ya ketika kamu 

Iya, karena dengan kita 

pendiam itu jarang apa 

banyak teman, apa kan 
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pendiam itu ya? orangnya pendiam pasti 

kan orang yang nggak 

pendiam kan banyak 

teman sana-sini. 

Kenapa sih kamu 

kok bisa jadi orang 

yang pendiam? 

Nggak tau dari dulu 

tuh kalo gini gitu tu 

sukanya pendiam. 

LB Subjek  adalah 

seorang yang 

pendiam. 

Emm, kamu ada 

nggak sih sosok 

orang yang kamu 

idolakan? 

Ya aku mengidolakan 

suster, karena dia tu 

udah baik sama anak-

anak, ada anak yang 

nggak apa namanya, 

nggak mampu 

disekolahin itu kan baik 

banget kan kalo kayak 

gitu, yang aku bangga 

sama suster karena 

suster tu orangnya baik, 

salut jadinya. 

  

Selama 2 tahun di 

panti ini nih, kamu 

udah ngelakuin 

apasih untuk 

membuat orang-

orang yang ada di 

panti ini tuh bangga 

sama kamu? 

Ya aku ngelakuin itu, ya 

aku nunjukkin itu aku tu 

orangnya baik, dan juga 

nggak males-malesan 

terus bisa mentaati 

peraturan, kalo disuruh 

sana-sini itu iya mau 

ngikutin aja 

omongannya, 

pokoknnya kalo 

dimarahin kita tu diam 

aja nggak usah mbantah 

karena apa marahnya itu 

buat kebaikan kita, buat 

kebaikan aku. 

  

Kamu sekarang 

umurnya berapa 

ya? 

Umurku 16 .   

Selama kamu umur 

16 tahun nih, umur 

berapa sih kamu 

merasa kamu itu 

sangat bahagia, 

kamu itu sangat 

gembira, sangat 

senang gitu? 

Pada saat umur 9 

tahun.  Pas waktu 

masih SD aku tu 

sangat senang karena 

aku tu masih didalam 

apa, didalam itu hidup 

sama orang tua, masih 

bisa diatur, pas waktu 

umur berapa, 13 14 itu 

kan udah masuk SMP 

kan itu udah masuk  

umur udah mulai gede, 

jadinya tuh susah diatur, 

US 

SN 

Usia 9 tahun 

subjek merasa 

sangat bahagia. 

Subjek merasa 

bahagia ketika ia 

SD. 
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maunya semaunya 

sendiri. Jadi senengnya 

tu pas masih SD dulu. 

Kamu kan sekrang 

di panti, menurut 

mu kan dipanti itu 

nggak bebas ya 

kan? 

Iya.   

Kamu pernah 

nggak sih kayak 

mebandingkan 

dirimu dengan 

teman mu diluar, 

wah temen ku 

diluar tuh bisa gini 

kok aku nggak? 

Ya kadang aku merasa 

apa, iri sama temanku, 

temanku yang diluar 

itu bisa pegang hp, 

motor, bebas 

pokoknya. Kalo di panti 

ya nggak boleh gitu, 

nggak booleh gini, jadi 

kurang bebas, kalo 

diluar itu kan bebas, 

kalo mau pulang 

semaunya sendiri, kalo 

dipanti sehabis pulang 

sekolah kan ya udah ada 

jemputan  jadi harus 

langsung pulang. 

IH Subjek merasa 

iri, subjek ingin 

bebas seperti 

teman-teman di 

luar panti. 

Tapi karena melihat 

perbedaan itu, 

perbandingan itu, 

apa sih yang kamu 

pelajari dari itu? 

Yang aku pelajari sih itu 

dari itu belajar dari 

misalnya kayak kalo 

temen-temenku tuh 

pulang sekolah kan bisa 

nongkrong-nongkrong 

sama temen diiluar juga 

kalo aku langsung 

pulang, tapi aku bisa 

kalo nongkrong-

nongkrong cuma 

nongkrong bisa 

menghabiskan waktu 

yang tidak berguna buat 

kita, buat aku belajar 

juga, ya itu. 

  

Emm, apa sih yang 

aku harapin dari 

panti asuhan ini 

untuk kamu 

kedepannya? Kamu 

berharap panti 

asuhan ini dapat 

memberikan apa 

sih buat kamu? 

Dapat memberikan 

kebaikan dan 

kesuksesan buat aku. 

  

Nah kalo dari kamu Bakal aku nanti kalo   
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sendiri, apa yang 

bakalan kamu 

berikan untuk panti 

asuhan ini? 

udah selesai mau apa, 

memberikan selebihnya 

dari apa yang panti 

berikan ke aku, kalo aku 

udah sukses nantinya. 

Nanti misalnya 

suatu saat kamu 

keluar dari tempat 

ini, dari panti 

asuhan ini, apa 

yang bakal kamu 

ceritain sama orang 

diluar sna tenatang 

panti asuhan ini? 

Aku bakal ceritain kalo 

di panti tu tidak hanya 

anak-anak yang tidak 

mempunyai ayah, ibu 

tapi bisa siapa saja 

karena di panti tuh 

mendidik orang untuk 

menjadi lebih baik dari 

pada yang dulunya tidak 

apa, hidupnya tidak 

teratur, tidak terdidik 

itu, aku akan nyeritain 

kalo di panti itu 

hiidupnya teratur, 

terididik, dan tidak 

bebas erus pokoknya 

belajar terus, udah itu 

jadinya baik itu di panti 

tidak jelek. 

  

Pertanyaan terakhir 

nih, kamu bahagia 

atau nggak sih 

tinggal di panti ini? 

Aku sangat bahagia di 

panti ini. 

BH Subjek bahagia 

tinggal di panti 

asuhan. 

Emm gitu ya dek, 

terimakasih ya 

karena nyempetin 

waktunya buat 

wawancara malam 

hari ini. 

Iya sama-sama mbak.   

 

TRIANGULASI : 11 Oktober 2017 

 

PERTANYAAN JAWABAN 

Selamat malam pak? Selamat malam juga. 

Kita mulai ya pak. Oh iya. 

Bapak disini bekerja sudah 

berapa lama ya pak? 

Emm kurang lebih 2 tahun mbak. 

Nah, kalau boleh tau pak, anak-

anak disini jumlahnya ada 

berapa ya? 

Emm kalau yang perempuan ada 77 kalau yang 

laki-laki ada sekitar 55 orang. Gitu sih kayaknya 

sekitar itu. 

Wah banyak ya pak? Ya lumayan juga sih mbak. 
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Nah, bapak deket nggak sih 

sama semua anak-anak yang ada 

di panti? 

Ya lumayan mbak, tappi nggak terlalu sih 

deketnya kan saya juga ada kerjaan yang lain.  

Nah kalau sama AP pak? 

Gimana? 

Emm, kalau sama AP ya lumayan deket sih 

mbak. Ia itu sering bantuin saya kerja mbak. 

Berarti di rajin gitu ya pak ya? Iya 

Pak gimana sih sifatnya AP pas 

pertama kali datang kesini? 

Wah dia itu pendiam bangetlah mbak seperti 

pemalu juga yang itu apa dia itu baik, kalau 

disuruh itu langusng apa namanya   langsung 

berangkat langsung iya gitu. 

Kalau boleh tau ya pak, 

pendiamnya itu kayak gimana 

ya pak? 

Kalau itu ditanya apa ya jarang itu, ibaratnya 

kalau tidak dditanya di itu jarang ngomong gitu, 

tapi kalau ada suster atau pengasuh gitu yang 

nyapa, ramah gitu, tapi intinya dia itu baiklah. 

Nah kalau sikapnya nih pak 

waktu pertama kali datang? 

Sikapnya sama bapak, sam 

apengasuh yang lain, itu gimana 

ya ppak? 

Kalau sikapnya dia itu cenderung baik  mbak. 

Dia itu orangnya, karakternya itu kalau lihat 

sebagai pembimbing atau suster datang itu dia 

selalu menyapa, dia itu sopan orange,. 

Ya jadi waktu pertama kali 

datang itu dia baik  ya pak? 

Iya seperti itu. 

AP sendiri udah beraqpa lama 

ya tinggal di panti? 

Emm kurang lebih setahu saya itu 1 bulan, ehh 1 

tahun lebih lah mbak. 

Kenapa sih kok AP sampe 

tingagl di panti asuhan ini? 

Setahu saya itu, pernah sih mbak ngmong saya 

saya karena ekonomi keluarganya itu kurang 

mampu makanya dia itu tinnggal disini, kan dia 

itu juga waktu SMP dia tinggal di panti asuhan,  

tapi bukan disini mbak.  Setahu saya ya seperti 

itu, soalnya saya gimana ya, kan pernah sih 

ngomong-ngomong atau curhat gitu kan bisa 

jadi bapaknya mungkin saya, karna sudah tua 

ini.  

Ohh jadi gitu ya pak? Iya mbak. Tapi kan itu setahu saya, soalnya kan 

yang menerima anak itu pemimpin panti mbak. 

Jadi saya kalau pas nya kurang tahu. 

AP pernah nggak melanggar 

peraturan di panti asuhan ini? 

Mungkin kalau ngelanggar itu ya nggak, 

cenderung mungkin ya namanya anak itu pernah 

lah melakukan kesalahan tapi tidak terlalu fatal. 

Kalau ngelanggar sih Cuma mungkin kalau pagi 

itu kan doa, kalau ada ekstra disekolah itu kan 

anak capek, jadi bangunnya telat jadi ya kita 

maklumi saja namanya aja anak-anak. Yang 

penting konsisten dalam belajar mbak.  
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Nah pak, pernah nggak sih 

bapak lihat AP itu sedih, 

menangis gitu? 

Ya pernah sih mbak, mungkinn dia itu karena 

jauh dari orang tuanya. Jadi dia itu kalau ada 

apa-apa ceritanya sama saya, dia itu mungkin 

diwaktu sedih dia itu ngomong saya itu kangen 

sama keluarga mas, gimana mas, kalau saya 

ngomongnya ya gini aja “waktu keluarga itu 

pasti ada, kan kamu ibarat di asrama, jarang 

ketemu orang tua”. tapi ya dari pihak panti 

ngasih waktu untuk bertemu walaupun 1 bulan 

itu hanya 1 atau 2 kali itu pasti bisa.   

Ohh jadi waktu bapak lihat dia 

sedih itu dia cerita sama bapak 

ya?  sering curhat gitu ya? 

Iya. Ya gitu mbak. Dia itu sering curhatnyva 

sama saya. 

Pernah nggak pak,  dia itu cerita 

sama bapak tentang perasaannya 

selama di panti ini? 

Emm kalau AP itu yang jelas itu pernah, soalnya 

ya itu tadi kita itu ibaratnya sudah keluarga. dia 

itu kalau merasakan apapun itu pasti ngomong 

sama saya, ya mungkin kalau hiidup di panti 

asuhan apa kita di asrama itu pasti pernah 

merasakan susah dan senangnya mbak. Tapi 

kebanyakan ya, alhamdulilahnya itu AP itu 

banyak senangnya. Senangnya itu dalam arti dia 

itu ya disini itu banyak kumpul sama temen-

temen bahagia karena  bisa menyalurkan kan 

kita itu banyak dari berbagai daerah, 1 

Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa 

bertukar mungkin bahasa kah, mungkin disana 

itu ada ini ada itu. Pokokny saling bertukar. 

Ohh gitu ya pak ya? Iya 

Berarti dia itu terbuka ya pak 

sama bapak? 

Ya seperti itu ya mbak, soalnya itu pernah ya 

mbak saya melihat dia itu pertama kali saya 

masuk dan dia mungkin juga baru masuk, dia itu 

sedih kadang sampe merenung menangis, nah itu 

kemaren itu saya itu iseng, saya tanya “kok 

kowe wes rak tau nangis neh to AP?” terus dia 

itu anu menjawabnya “yo orak to pak wong saya 

disini ibaratnya udah seneng, udah banyak 

temen, yo moso aku nangis meneh, yo orak lah 

pak. Hahahaa” aku sampe ketawa sendiri mbak 

melihat itu. Perbedaannya itu mungkin bisa 

dibilang dia itu berbeda sama dulu. Sekarang itu 

dia itu terlihat ceria ndak ppendiam seperti dulu.  

Nah dia pernah nggak sih pak di 

aitu bilang “aku itu saiki wes 

Pernah sih mbak. Pernahnya itu dalam arti itu 

disini itu kan ada piket ya kan dulu itu tidak ada 
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betah neng kene” ya kayask 

udah nyaman, udah seneng? 

kayak menanam sayuran kayak apa nyangkul 

gitu. Kkan kita itu ppunya planning  itu kita bisa 

meningkatkan daya kerja anak, kita daris edikit-

sedikit kita bantu dnegan itu, mungkin secara 

detailnya itu mungkin kita bantu dalam bertani, 

ibaratnya kan kita juga melatih. Itu mungkin dia 

sekrang jadi memahami kalau mencari uang itu 

mungkin agak susah, mungkin dia itu merasakan 

bahwa bapak atau keluarganya kalau susahnya 

mencari uang sennag itu dalam arti dia itu bisa 

merasakan jerih payahnya orang tuanya.dan dia 

bisa melakukan hal  seperti orang tuanya, 

ibaratnya bisa menanam sawi dan dia mulai bisa 

menghargai lebih sosok orang tua, betapa 

susahnya mencari uang mbak. 

Jadi ibaratnya dia udah nyaman,, 

udah betah ya pak? 

Ya. allhamdulilah sekarang udah amat sangat 

betah. 

Nah, tadi kan bapak bilang dia 

jadi berubah ya pak. Dari awal 

sampe sekrang banyak  yang 

berubah. Selain dia tambah 

ceria, dia tambah gimana sih pak 

orangnya? 

Mungkin bisa jadi emm,, mungkin tambah 

wawasan dia, dia bisa berpikir semakin lama dia 

kan semakin dewasa jadi dia bisa memilih dan 

memilah mana yang baik dan mana yang buruk. 

Emm selain itu?  Dia itu rajin, dalam arti rajin belajar, dia itu amat 

sangat sering membantu saya, walaupun itu 

tidak saya suruh. 

Emm, pernah nggak AP itu 

bikin bapak marah? 

Kalau bikin marah itu ya untuk saaat ini tuh 

belum. Karena dia itu cenderung belum saya 

suruh itu dia kerjakan mungkin apa yang akan 

dia kerjakan. 

Berarti dia itu anaknya baik ya 

pak disini? 

Bisa dibilang sperti itu. 

Kalau hubunganya AP sama 

temen-temennya itu gimana sih 

pak? 

Kalau sama temen-temennya ish ya baik mbak. 

Ya itu sih suka diam dulu gitu. Tapi ya sering 

gabung sih sama temen-temnnya itu walaupun 

dia itu nggak terlalu banyak omong tapi dia itu 

orangnya itu enak, bisa memahami maksudnya 

mencari-cari apa namanya itu antara bergaul itu 

masuk dalam kategori itu mungkin kan sekrang 

itu b anyak pergaulan yang salah tapi dia itu 

kalau saya pribadi menilai itu dia itu bagus 

mencari teman yang baik. 

Jadi kalau sama temen itu dia itu Baik. Walaupun dia itu pernah disakitin tapi dia 



263 
 

 

baik ya pak? itu tetep baik, nggak pernah membalas gitu m 

bak. 

Kalau hubungannya sama 

bapak, sama pengasuh yang lain, 

sama suster, itu gimana pak? 

Hubungan kita itu baik, karena kita  itu ibaratnya 

disini tu nggak membanding-bandingkan satu 

sama yang lain . kita itu saling terbuka. Sama 

siapa aja kita itu terbuka mbak. 

Dia nggak pernah melawan pak? Dia itu nggak pernah melaawan. Dia itu kalau 

ada unek-unek itu mungkinn ya mbak kalau ada 

unek-unek itu nggak mau ngomong  ya mungkin 

dia itu orangnya cenderung diam. 

Bapak tau nggak sih cita-citanya 

AP itu  apa? 

Cita-citanya? Kalau cita-citanya itu saya belum 

tau mbak, kurang tau itu mbak. 

Ohh gitu.  Ya tapi kalau bapak 

lihat-lihat, bapak rasakan itu 

selama ini AP itu selallu jadi 

anak yang baik gitu ya pak? 

Iya bisa seperti itu, soalnya itu sepengaetahuan 

saya soalnya oarangnya amat sangat baik. 

Ohh gitu. Terimakasih ya pak 

untuk waktunya malam ini. 

Iya, sama-sama mbak. 
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Lampiran 1.3 Verbatim Subjek 3 

 

VERBATIM SUBJEK 3 

 

WAWANCARA 1 : 11 Agustus 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Saya mulai ya. Emm 

umur kamu sekarang 

berapa  to? 

Sekarang 15. LB Subjek berusia 

15 tahun. 

Ee kalo boleh tau 

kamu berapa 

bersaudara sih? 

Saya anak ke 3 dari  6 

bersaudara.  

LB Subjek anak 

nomor 3 dari 6 

bersaudara. 

Waww, anak ke 3? 

Berarti adek-adek  

mu? 

Adek-adek saya yang 

dua SMP, yang satu SD. 

LB Saat ini adik 

subjek sedang 

duduk dibangku 

SMP dan SD. 

Kakak mu? Kakak  saya yang dua 

sudah berkeluarga.  

LB Kakak subjek 

sudah hidup 

berkeluarga. 

Sekrang mereka 

tinggal dimana? 
Sekarang mereka 

tinggal di Kalimantan  

Barat, di Kabupaten 

Ketapang, Kecamatan 

Tumangtiti. 

LB Kakak subjek 

tinggal di 

Kalimantan 

Barat. 

Emm. Kalo boleh tau 

nih orang tua kamu 

masih lengkap ga 

sih? 

Masih. LB Subjek masih 

memiliki orang 

tua yang 

lengkap. 

Sekkrang mereka 

tinggal  dimana? 

Sekarang tinggal di 

Kalimantan  Barat, 

Provinsi Pontianak ee  

Kabupaten Ketapang, 

Kecamatan Waismata. 

LB Orangn tua 

subjek tinggal 

di Kalimantan 

Barat. 

Ooo. Pekerjaan 

mereka apa sih? 

Bapak ibu mu? 

Pekerjaan mereka, kalo 

ibu saya ibu Rumah 

tangga,  kalo  ayah saya 

buruh sawit.  

LB Ayah subjek 

bekerja sebagai 

buruh sawit 

sedangkan  

ibunya seorang 

ibu rumah 

tangga. 

Buruh sa wit itu, 

sawitnya sendiri atau  

sawitnyaorang? 

Sawitnya perusahaan.   

Sawitnya erusahaan? 

Emm kalo boleh tau, 

Ya saya dulunya pernah 

mau kesini tu cita-cita 

LB Subjek sudah 

sejak lama ingin 
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kenapa to kok kamu 

sampe tinggal  di 

panti asuhan? apalagi 

kan kamu dari 

kalimantan nih.  Kan 

jauh. Kenapa sih 

kamu sampe 

ketempat ini? 

saya dari lulus SMP itu 

saya mau, mau keluar 

pulau. Disitu saya harus 

berpisah sama orang tua, 

demi keinginan saya 

untuk keluar pulau itu 

saya rela pisah sama 

orang tua. terus 

kemudian ada Bruder 

nah Bruder itu 

menawarkan untuk 

sekolah disini, ya saya 

mau ikut. Terus  Bruder 

bilang “kamu betah atau 

nggak  disana?” Ya kan 

saya sama teman  saya, ya 

saya akan usahakan betah 

disini. 

keluar pulau 

dan ada bruder 

yang 

menawarkan 

untuk sekolah, 

oleh sebab itu ia 

mau untuk 

tinggal di panti 

asuhan. 

Loh kamu kenal 

Bruder dimana? 

Bruder itu di  SMP. 3 

tahun di SMP kan sekolah 

saya sekolah PL, saya tu, 

Brudernya itu kan 3, 

Bruder A, Bruder Y,  

Bruder S. Saya tu deket 

saya Bruder Y. Ngapa-

ngapain tu sama beliau. 

Biasa kalo ada kegiatan 

apa disekolah itu saya 

biasa bantu-bantu 

Bruder di Bruderan, 

saya masak kadang apa 

membersihkan kapel-

kapel bruder. 

LB Subjek dekat 

dengan bruder 

yang ada di 

sekolahnya dan 

subjek biasa 

membantu di 

bruderan. 

Emm. Kalo bisa 

dibilang, keluarga 

mu itu keluarga yang 

berkecukupan atau 

yang kurang?  

Emm kalo dari segi 

ekonomi  keluarga saya 

tu emang kurang, 

karena kan ayah saya 

itu  bekrja di buruh 

sawit, apa itu kadnag 

nentu kadang nggak. 

Apalagi kan belum biaya 

sekolah untuk adek-adek 

saya, untuk saya, terus 

untuk makan sehari-hari, 

terus belum lagi hutang 

ini itu. 

LB Keadaan 

ekonomi 

keluarga subjek 

termasuk 

kurang  

Emm.  Berarti kamu 

kesini untuk 

merantau 

Iya. Mencari 

pengalaman-

pengalaman baru. 

TJ Subjek ke luar 

pulau dengan 

tujuan mencari 

pengalaman 
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baru. 

Emm. Agamamu apa 

sih? 

Kalo saya tuh katolik.   

Emm. Bisa diceritain 

nggak gimana sih 

pengalaman hidupmu 

sebelum kamu 

tinggal di panti 

asuhan ? 

Sebelum saya tinggal di 

panti asuhan, waktu saya 

SMP saya tuh anak yang 

bandel, kalo dibilangin 

tuh sulit, tapi setelah 

saya kesini, saya mulai 

mendalami iman, terus 

kesini tuh saya udah 

mulai rajin, mulai deket 

sama Tuhan, terus saya 

ingin lebih mendalami 

iman lagi. 

LB 

PT 

PP 

Sujek dulu itu 

anak  yang 

bandel namun 

sekarang subjek 

mulai rajin. 

 

Subjek mulai 

dekat dengan 

Tuhan. 

Emm, nah itu kan 

tadi sebelum, kalo 

sekarang kamu sudah 

berapa lama tinggal 

disini? 

1 tahun lebih. LB Subjek sudah 1 

tahun tinggal di 

panti asuhan. 

 Berarti dari kelas ? Kelas 1 SMK.   

Tolong dong ceritain 

pengalaman hidup 

mu selama kamu 

tinggal di panti 

asuhan ini gimana? 

Pertama saya kesini saya 

tuh rasanya kayak di 

neraka. Ya kan waktu 

pertama masuk panti itu 

kan ehh gimana ya? 

Heemm sulit rasanya 

waktu pertama pisah sama 

orang tua tuh emang sakit. 

Terus setelah itu ada 

seorang kakak kelas yang 

motivasi saya ee nggak 

selamanya itu hidup disini 

itu nggak selamanya sulit. 

Terus kalo liat kakak-

kakak kelas itu kan 

biasanya tuh kayak judes, 

tapi kalo setelah itu ada 

itu. Apa. Ada kakak kelas 

mbak E.  Dia yang 

memotivasi saya. 

Dideket-deketin aja 

jangan dijauhin, mereka 

itu nggak sejudes yang 

kamu pikir. Mereka itu 

baik. Dan setelah itu,  

setelah lama-kelamaan 

setelah kenal sama 

mereka, sama suster, 

sekarang udah nggak lagi. 
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Udah dekat soalnya.  

Kira-kira ada nggak 

sih perbedaan pada 

dirimu antara 

sebelum dan selama 

kamu tinggal di 

panti? 

Banyak sih perbedaannya. 

Pertama, kalo dulu itu, 

dulu itu aku belum 

terlalu dekat dengan 

orang tua, dulu tuh orang 

tua ya orang tua, saya ya 

saya. Terus setelah disini 

saya tuh belajar  

memahami orang tua 

saya tuh kayak gimana, 

udah mulai dewasa-

dewasa sedikit. 

LB 

PP 

Selama di 

rumah, subjek 

belum terlalu 

dekat dengan 

orang  tuanya,   

namun setelah 

di  panti subjek 

belajar 

memahami 

orang tuanya. 

Emm. Kamu 

menikmati 

kehidupanmu nggak 

sih di panti asuhan 

ini? 

Menikmati. Kalo disini 

ini itu kan susah senang 

selalu bersama, kalo  

biasa dirumah sama 

adek-adek kadang 

bertengkar kadang 

berantem, terus kalo 

disini itu kadang 

berantem tapi cuma 

sebentar-sebentar nggak  

lama-lama. 

MK Subjek 

menikmati 

kehidupan di  

panti asuhan. 

Terus, di panti 

asuhan ini ada 

peraturan nggak  sih? 

Banyak sih peraturan   

Nah, peraturan di 

panti itu memberikan 

pengasruh nggak sih 

bagi  hidupmu? 

Pengaruhnya itu bukan 

pengaruh yang negatif 

tapi pengaruh 

itupengaruh yang 

positif.  Untuk membuat 

diri kita semakin 

disiplin semakin 

menjadi anak yang lebih 

baik lah bagi 

kedepannya. 

PP Peraturan di 

panti membawa 

pengaruh 

positif. 

Emm. Kalo boleh tau 

kamu cita-citanyaa 

apa sih?  

Cita-cita saya itu pengen 

jadi guru PL. 

LB Subjek bercita-

cita menjadi 

guru PL. 

Jadi kamu pengen 

pulang, pengen jadi 

guru disana? 

Iya.   

Selama kamu tinggal 

di panti asuhan  nih  

ee kamu pernah 

tertawa gak sih? 

   

Hal apa sih yang 

bikin kamu sampe 

tertawa? 

Ahh saya kan orangnya 

itu selalu ceria. Apapun 

yang membuat saya 

LB 

PT 

DS 

Subjek seorang 

yang selalu 

ceria, jika ada 
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selalu sedih itu kadang-

kadang kalo saya udah 

doa dan saya udah 

curahkan ke buku 

harian udah ilang. Terus 

kadang-kadang saya tuh 

sering curhat sama 

teman  terus teman tuh 

beri motivasi ya saya 

ambil baiknya yang itu 

saya tinggalin. 

masalah, subjek 

berdoa,dan 

mencurahkan 

isi hati pada 

teman. 

Kamu pernah sedih 

nggak? 
   

Itu kenapa, kok kamu 

bisa sampe sedih? 
Saya sedih itu biasa 

masalah sama keluarga, 

masalah sama temen-

temen terus ya masalah 

pribadi tapi setelah saya 

pikir lebih dalam lagi 

buat apa dipikirkan 

lebih baik ceria-ceria 

aja.  

SD Subjek sedih 

karena masalah 

dengan 

keluarga dan 

teman-teman 

tetapi subjek 

berfikir untuk 

tidak 

memikirkan itu. 

Kamu bangga gak 

sama hidupmu 

sekarang? 

Saya sekarang, saya 

sangat bangga. Karena 

saya bisa sedikit-sedikit 

merubah hidup saya 

yang dulu, yang bandel, 

terus sekarang bisa 

sedikit-sedikit menurut. 

BG 

PP 

Subjek bangga 

dengan 

hidupnya 

sekarang karena 

ia bisa berubah 

dari yang 

bandel menjadi 

penurut. 

Berubah itu karena 

kamu tinggal di panti 

asuhan atau karena 

apa? 

Ya awalnya sih tinggal di 

panti,  soalnya kanpanti 

itu selalu ketat terus 

banyak pengetahuan-

pengetahuan yang baru, 
pengalaman-pengalaman, 

terussuster-

susternyasering motivasi 

sering juga beri nasihat. 

Berbeda dari 

lingkungan keluarga. 

DS Panti asuhan 

memberikan 

motivasi dan 

nasihat bagi 

subjek. 

Dulu waktu pertama 

kali kamu dateng 

kesini, apa sih yang 

kamu rasain? 

Rasanya tuh, sedih terus 

rasa menyesal tuh juga 

ada, karena gimana ya, 

kan kalo pertama saya 

datang kesini , saya tuh 

selalu menangis,mau 

makan mau apa tuh 

saya selalu menangis. 

Tapi setelah lama-

SD 

MY 

KP 

Subjek merasa 

sedih saat 

pertama tinggal 

di panti asuhan 

dan setelah 

lama 

berkegiatan 

bersama teman-

teman sekarang 
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kelamaan setelah saya 

alami berbagai kegiatan 

bersama teman-teman 

sekarang udah nggak 

lagi.  

subjek sudah 

tidak merasakan 

sedih lagi. 

Berarti teman-teman 

mu ini ndukung 

kamu ya? 

Iya.   

Kalo selama 1 tahun 

ini. Apasih yang 

kamu rasain? 

Yang saya rasain, 

kadang sedih karena kan 

sudah terpisah sama orang 

tua. tapi yang paling saya 

rasakan sekarang ini, 

rasa senang karena bisa 

bersama sama teman-

teman terus sama 

lingkungan  juga saya 

senang.  

SD 

SN 

Subjek 

merasakan 

perasaan senang 

dan sedih 

selama 1 tahun 

di panti. 

Kamu kangen nggak  

sih sama 

keluargamu? 

Kalo kangen ya pasti 

kangen, tapi karena dari 

SMP saya tuh udah 

pisah sama orang tua. 

Saya itu SMP tinggal 

sama kakak saya, orang 

tua saya tuh jauh dari 

saya. Sekarang saya tuh 

udah biasa.  

LB 

 

Sudah sejak 

SMP subjek 

tinggal terpisah 

dengan orang 

tuanya. 

Di panti asuhan ini 

kamu sebenernya 

merasa dicintai 

nggak sih sama 

pengasuh, sama 

temen-temen di 

panti? 

Merasa banget. 
contohnya waktu saya 

melakukan kesalahan saya 

ditegur sama suster. 

Meskipun kadang saya 

tuh marah sama 

sustertapi setelah saya 

menyadari kalo suster 

tuh melakukan itu 

untuk kebaikan 

saya.Terus sama temen-

temen juga mendukung 

saya dalam belajar 

misalnya saya nggak 

tau, temen-temen beri 

saya itu, bantu saya 

dalam mengerjakan 

tugas. Terus kalo saya 

lagi sedih, temen-temen 

menghibur saya. 

MR 

DS 

Pengasuh 

mencintai 

subjek. 

 

Subjek marah 

pada pengasuh 

karena di tegur, 

tapi setelah itu 

subjek 

menyadari 

kalau hal 

tersebut demi 

kebaikan 

subjek. 

Terus nih, dengan 

tinggal di panti 

asuhan apa sih yang 

Kedepannya tuh saya 

lebih dewasa terus bisa 

membanggakan kedua 

TJ Subjek ingin 

membanggakan 

orang tua dan 
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kamu pikirin tentang 

masa depan mu? 

orang tua saya dan bisa 

jadi anak yang lebih 

baik lagi, lebih disiplin 

dalam mengatur waktu. 

menjadi lebih 

disiplin. 

Kalo boleh tau di 

panti asuhan ini ada 

berapa pengasuh sih? 

Kalo di panti asuhan ini 

ada 5 pengasuh. 

  

Nah, pengasuh itu 

sebenernya sudah 

memberiikan 

perhatian, kasih 

sayang yang 

seimbang belum sih 

antara satu sama 

lainnya? 

Kalo saya rasa sih sudah. 

Karena mereka tuh 

mendidik dan 

mendampingi meskipun 

nggak satu per  satu anak 

tapi mereka tuh kalo ada 

anak-anak yang kurang 

berkenan di mata mereka 

pasti mengingatkan. 

  

Sekarang kan umur 

mu 15 tahun, nah 

dengan 

bertambahnya usia 

mu itu hidup mu itu 

menjadi lebih 

menyenangkan apa 

tidak to? 

Lebih menyenangkan.  US Semakin 

bertamnbahnya 

usia, kehidupan 

subjek menjadi 

lebih 

menyenangkan. 

Kenapa? Karena saya lebih 

bertambah dewasa, bisa 

berpikir kedepan tuh 

kayak gimana 

US Bertambahnya 

usia, 

menjadikan 

subjek semakin 

betambha 

dewasa dan 

mampu berfikir 

untuk masa 

depannya. 

Kalo boleh di 

ceritain nih, dirimu 

dulu itu seorang yang 

seperti apa to? 

Saya itu susah 

dibilangin, terus kadang 

suka marah-marah 

nggak jelas, terus 

orangnya tuh penyabar,  

terus kadang-kadang 

pemalu, kadang-kadang 

cuek, terus kadang-

kadang juga suka 

menolong terus suka 

membuat lelucon. 

LB Subjek seorang 

yang suka 

marah, 

penyabar, 

pemalu, cuek, 

suka menolong, 

dan suka 

membaut 

lelucon. 

Kalo didalam 

kelompok nih, kamu 

tuh termasuk orang 

yang aktiv atau yang 

pasif? 

Kadang aktif kadang 

pasif. Jadi ggak nentu. 

  

Kok bisa nggak Tergantung dari   
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menentu? kelompoknya. Kalo 

kelompoknya kompak 

saya juga ikut kompak. 

Tapi kalo kelompoknya 

tuh ada satu yang nggak 

kompak ya saya ikut-

ikutan. 

Kamu sekarang 

sudah mulai 

merancang masa 

depan mu dengan 

baik  atau belum? 

Kalo saya merancangya 

tuh masih bingung . 

  

Kenapa? Ee karena kedepannya 

itu saya masih berpikir 

takut gagal terus takut 

bahwa saya tuh nggak 

berhasil. 

TK Subjek takut 

gagal mencapai 

masa depannya. 

Kamu berarti merasa 

dirimu itu belum 

mampu mencapai 

msa depan yang 

lebih baik? 

Iya.   

Kenapa kok bisa 

timbul perasaaan 

seperti itu? 

   

Kurang percaya sama 

kemampuanmu? 

Iya.   

Kalo relasi mu sama 

temen-temen di panti 

asuhan gimana? 

Eee kalo relasi saya 

bersama temen-temen 

tuh ya baik-baik saja. 

HS Relasi subjek 

dengan teman-

temannya baik-

baik saja. 

Kamu lebih suka 

kumpul sama  temen-

temen apa lebih suka 

menyendiri? 

Kadang suka kumpul 

sama temen-temen, 

tertawa bareng, 

bercanda bareng terus 

kadang-kadang juga 

suka menyendiri. 

LB Subjek 

mempunyai 

waktu untuk 

bersama dan 

sendiri. 

Berarti tergantung 

dari situasi kamu? 

Situasi hati.   

Selama kamu di 

panti, kamu pernah 

sakit nggak sih? 

Pernah. waktu itu sakit 

malaria. Terus dibawa 

ke klinik terus dikasih 

obat terus dirawat sama 

suster-suster,  terus 

berdoa juga, terus 

setelah itu sembuh. 

KH 

PT 

Subjek 

menderita sakit 

malaria dan 

suster 

membawanya 

ke kliinik. 

Berarti selama kamu 

sakit di panti itu, 

para pengasuh itu 

peduli sama kamu? 

Iya.   
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Terus ya, harapannya 

kamusetelah  keluar 

dari panti kamu itu 

pengen apa sih ? 

Setelah saya keluar dari 

sini saya mau mencari 

pekerjaan, terus kalo 

ada kesempatan untuk 

kuliah saya kuliah terus 

kalo misalnya saya  

udah jadi orang, udah 

punya usaha sendiri 

saya tuh mau mengajak 

keluarga saya liburan, 

mau membahagiakan 

mereka, terus kalo 

misalnya itu saya mau 

kesini terus mau berbagi 

juga sama temen-temen 

yang disini. 

TJ Setelah keluar 

dari panti 

subjek  ingin 

mencari 

pekerjaan atau 

kuliah setelah 

itu ingin 

membahagiakan 

orang tua dan 

juga ingin 

berbagi. 

Kamu  selama 1 

lebih ini udah berapa 

kali pulang? 

Saya belum pernah 

pulang. 

  

Kenapa? Karena kalo saya pulang 

orang tua saya kan 

uangnya tuh, ya 

ekonominya tuh nggak 

memungkinkan jadi saya 

lebih baik memilih 

pulangnya setelah lulus  

saja. 

  

Berarti lama ya? Ya.  heheh   

Mmungkin hari ini 

cukup disini. 

Terimaksih. 

Iya.    

 

WAWANCARA II : 25 Agustus 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Halo dek Haii   

Oiya aku mau lanjut 

lagi nih 

   

Apa sih yang kamu 

tau tentang  panti 

asuhan sebelum 

kamu tinggal di 

panti? 

Emmm. Sebelumnya saya 

di kasih bruder kabar, 

disana itu tinggal, kalo 

tinggal disana itu enak, 

terus suster-susternya itu 

baik, terus sama temen-

temennya juga baik-baik 

sama saya. 

  

Nah, kalo menurut 

pengetahuan kamu 

nih, panti asuhan itu 

apa to? 

Emm. Kalo panti asuhan 

itu menurut saya, tempat 

atau perkumpulan untuk 

anak-anak yang kurang 
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mampu. 

Emm. Nah terus 

sekarng nih, setelah 

kamu tinggal di 

panti, panti asuhan 

itu apa to ternyata? 

Ternyata panti itu, tempat 

yang menyenangkan 

karena berkumpul 

bersama temen-temen 

yang berbeda agama,  

berbeda tempat tinggal. 

  

Sebelumnya kamu 

waktu dirumah 

pernah nggak sih 

kunjungan ke panti 

asuhan? 

Kalo dirumah nggak 

pernah. 

  

Oiya nih, kan kamu  

sekarang tinggal di 

panti asuhan, gimana 

sih situasi atau 

keadaan di panti 

asuhan itu? 

Situasi atau keadaannya  

itu sangat 

menyenangkan karena 

di panti asuhan itu kita 

bersama-sama teman 

melakukan segala 

sesuatu itu bersama-

sama teman. 

KP 

DS 

Menurut subjek 

keadaan di panti 

asuhan sangat 

menyennangkan. 

Emm gitu. Kalo 

boleh tau apa aja sih 

fasilitas yang ada di 

panti asuhan? 

Ee mulai dari peralatan 

musik tuh kayak gitar, 

keyboard, pianika terus 

peralatan masak, emm 

tempat tidur,  terus lemari, 

rak buku, setelah itu 

komputer, terus peralatan 

dapur dan lain-lain. 

  

Nah segalanya 

fasilitas itu sudah 

kamu gunakan 

dengan baik atau 

belum? 

Belum.    

Kenapa? Emm karena kadang-

kadang saya itu orangnya 

kadang-kadang cuek sama 

peralatan itu, nggak mau 

tau soalnya.  

  

Nah, tadi kan ada 

gitar, ada keyboard. 

Kamu pernah nggak 

pake itu untuk 

belajar? 

Pernah. gitar sama 

keyboard.  

  

Kalo peralatan-

peralatan itu, ee 

sudah berguna belum 

sih bagi kamu? 

Mungkin untuk tugas 

sekolah  atau untuk 

hobi mu atau untuk  

Kalo untuk keyboard itu 

memang hobi saya itu 

untuk memainkan 

keyboard, tapi kalo hal-

hal lain itu belum berguna 

bagi saya.  

LB Subjek hobi 

bermain 

keyboard. 
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apa. Suddah 

berguna? 

Kenapa dan hal apa 

yang belum berguna? 

Emm karena saya itu 

selalu berpikiran untuk 

selalu tidak bisa, terus 

karena tidak berguna, 

saya tu jarang 

menggunakannya. 

  

Nah ketika kamu 

dirumah, kamu 

mendapatkan 

fasilitas seperti itu  

atau nggak sih? 

Nggak.   

Nah berarti dipanti 

ini sebenernya emm 

memberikan apa 

yang nggak pernah 

kamu dapat dirumah? 

Iya.    

Nah di panti asuhan 

ini, kebutuhan  

sehari-hari mu sudah 

terpenuhi atau 

belum? 

Sudah.    

Kebutuhan sehari-

hari yang seperti 

apa? 

Misalnya itu sabun 

mandi, terus sabun 

mandi, pakaian, terus 

tempat tidur, setelah itu 

makanan dan minuman 

yang sudah tersedia. 

PU Semua 

kebutuhan sudah 

terpenuhi. 

Aku mau tanya lagi 

nih. Gimana sih 

pengalaman hidupmu 

sebelum kamu tuh 

masuk ke panti 

asuhan? 

Pengalaman hidup saya  

sebelum masuk kepanti 

asuhan tuh, saya anaknya 

tuh kurang baik, yaitu 

bandel kalo dibilangin 

tuh hari ini dengerin 

terus besok udah 

dilupain.  

LB Sebelum tinggal 

di panti asuhan, 

subjek adalah 

anak yang 

kurang baik,  

bandel, dan 

sering lupa jika 

dinasehati. 

Emm, kalo dirumah, 

apa sih yang kamu 

rasakan dengan 

kehidupanmu ketika 

dirumah? 

Dirumah itu senang, 

karena bisa berkumpul 

sama keluarga, meskipun 

nggak terlalu dekat sama 

mereka. 

  

Perasaan mu apa 

yang muncul ketika 

itu? Dirumah? 

Ketika dirumah, saat 

senang saya bisa 

bercanda, tertawa, terus 

kalo saat susah saya 

kadang-kadang mengeluh, 

terus sedih. 

  

Kalo boleh tau, 

peristiwa apa sih 

Ketika dirumah, peristiwa 

yang paling saya suka 
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yang paling kamu 

suka ketika dirumah? 

berkumpul bersama 

keluarga saat  acara-acara 

keluarga. 

Emm, itu sering 

kayak gitu? 

Jarang.    

Nah kalo boleh tau. 

Kegiatanmu dulu  

ketika dirumah tuh 

apa aja sih? 

Mulai dari pagi tu 

biasanya bangun, kalo 

sekolah sarapan, setelah 

sarapan terus mandi, 

pakai seragam terus 

beerangkat sekolah. Kalo 

hari-hari  libur biasanya 

itu bangunnya jam 5 lewat 

terus setelah itu 

melanjutkan aktivitas-

aktivitas selanjutnya.   

  

Oiya, gimana sih 

hubunganmu sama 

orang tua mu? 

Waktu dulu tuh saya 

kurang dekat sama 

orang tua, karena orang 

tua saya tuh sibuk 

dengan pekerjaan  terus 

saya tuh sibuk dengan 

kenakalan-kenakalan 

remaja. 

LB Subjek kurang 

dekat dengan 

orang tuanya 

karena 

kesibukan 

masing-masing. 

Terus kamu kalo 

dirumah paling deket 

sama siapa? 

Paling dekat itu sama 

adik saya. 

LB Subjek paling 

dekat dengan  

adiknya. 

Sama kakak nggak 

ya? 
Nggak. Soalnya kadang 

sering berantem sama 

mereka. 

LB Subjek tidak 

dekat dengan 

kakaknya karena 

sering berantem. 

Oiya, gimana sih 

keadaan orang tua 

mu dirumah?  

Kalo keadaan orang tua 

saya dirumah, mereka 

sangat baik sama saya, 

terus kalo lagi ada 

masalah mereka tu 

jarang perhatikan saya 

kadang-kadang. 
Mungkin mereka tu punya 

cara tersendiri untuk 

perhatikan saya. 

LB Keadaan orang 

tua subjek baik-

baik saja, kalau 

orang tua 

subbjek sedang 

ada masalah, 

subjek merasa 

jarang di 

perhatikan. 

Tapi kamu sadar 

nggak kalo misalnya 

orang tua mu tu lagi 

ada masalah atau 

gimana? 

Kadang sadar kadang 

nggak. 

  

Ketika kamu sadar, 

apa siih yang kamu 

lakuin? 

Saya nggak berani 

ngelakuin apa-apa, Cuma 

saya hanya berdoa supaya 

nggak ada apa-apa untuk 
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mereka. 

Nah untuk kebutuhan 

dirumah, itu sudah 

tercukupi dengan 

baik atau belum? 

Belum.  LB Kebutuhan 

keluarga subjek 

belum tercukupi 

dengan baik. 

Kenapa? Karena keluarga saya tu 

masih banyak 

kekurangan-

kekurangan yang harus 

dipenuhi . 

LB Masih banyak 

yang harus 

dipenuhi oleh 

keluarga subjek. 

Misalnya kayak apa? Misalnya itu fasilitas-

fasilitasnya tuh masih 

kurang. Dulu tuh waktu 

belum ada listrik tuh 

Cuma pake lampu-

lampu biasa. 

LB Subjek pernah 

mengalami 

hidup tanpa 

listrik. 

Emm belum ada 

listrik? Berarti tu 

tempat kamu pernah 

nggak ada listrik? 

Pernah. tapi sekarang 

mulai ada listrik. 

  

Berarti dulu pake 

lampu itu, lampu 

yang pake minyak 

itu? 

Iya.   

Itu berapa lama? Waktu saya dari kelas 1 

SD sampe kelas 4. Terus 

kan saya pindah 

ketempat lain. Terus 

setelah saya kembali lagi 

udah ada listrik. 

LB Subjek 

mengalamai 

hidup tanpa 

listrik mulai  

dari kelas 1 

sampai 4 SD, 

kemudian subjek 

pindah tempat. 

Ohh. Sepet kayak 

jaman dulu ya? 

Iya.   

Ketika kamu 

dirumah, kamu 

memiliki teman baik 

nggak sih? 

Banyak. HS Subjek memiliki 

banyak teman. 

Boleh diceritain 

nggak, siapa aja 

orangnya kayak 

gimana? 

Dia itu namanya R, dia itu 

sahabat saya dari kecil. 

Orang tuanya tuh 

berkecukupan, meskipun 

berkecukupan dia nggak 

pernah mbeda-bedain 

saya. Dia selalu 

menopang saya ketika 

saya sedih, orangnya 

ramah, baik, terus setelah  

itu murah senyum.  

  

Emm, hal apa sih Biasanya  tuh main   
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yang biasa kamu 

lakuin sama temen-

temenmu dirumah? 

bareng, terus kalo kadang-

kadang itu belajar bareng, 

terus kalo lagi ada 

masalah kita itu biasa 

curhat, terus kalo ketemu 

jalan keluarnya  kami 

biasa lakukan bersama-

sama.  

Kalo peristiwa-

peristiwa yang 

pernah kamu alami 

dirumah sama 

teemen-temen mu 

nih yang nggak 

pernah kamu lupain 

itu apa? 

Eee,kenakalan kami 

waktu SD. Yaitu main di 

air, terus main di air 

diatas perahu itu 

tenggelam, terus kami 

nggak bisa apa-apa, terus 

ditolong sama seorang 

bapak-bapak. Kami di 

bawa kedaratan. 

  

Uhh ngeri. Itu kamu 

umur berapa? 

Sekitar 9 tahun.   

Itu dalam banget 

nggak? 

Banget, kan sungai.   

Ngeri. Ngeri. Tapi 

setelah itu kamu 

main disana lagi atau 

nggak? 

Kesitu lagi.   

Nggak kapok berarti? Nggak.   

Ee, kamu pernah 

dimarahin orang 

tuamu nggak sih 

waktu dirumah? 

Ohh sering.    

Karena apa? Karena saya itu anaknya 

bandel, nggak bisa 

dibilangin, kalo paling 

jengkel orang tua saya 

sama saya tuh, kalo saya 

nggak bisa belajar 

pengennya tuh main terus. 

Itu yang membuat orang 

tua saya sering memarahi 

saya. 

  

Emm, tapi walaupun 

kamu sering 

dimarahi, kamu 

sayang nggak sama 

mereka? 

Sayang banget.   

Apa sih bukti kamu 

sayang banget sama 

orang tua mu? 

Buktinya saya selalu 

berdoa untuk mereka, 

semoga mereka selalu 

diberikan kesehatan 

terus selalu dijaga sama 

PT Subjek selalu 

berdoa untuk 

kedua 

orangtuanya. 
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Tuhan. 

Nah kamu kan 

sekarang sudah 

tinggal di panti 

asuhan nih, keadaan 

hidupmu setelah 

kamu masuk panti 

asuhan tuh jadi 

kayak giman? 

Jadinya itu ee lebih agak 

berubah, saya biasa 

agak disiplin, terus 

setelah itu iman saya 

mulai berkembang terus 

pengalaman-

pengalaman yang baru 

itu banyak saya 

dapatkan. 

PP 

PT 

Subjek menjadi 

lebih disiplin 

dan juga 

imannya 

semakin 

berkembang. 

Pengalaman-

pengalaman yang 

baru yang kayak 

gimana? 

Misalnya kalo, misalnya 

itu memanfaatkan waktu 

dengan baik, kalo 

misalnya itu jam segini 

harus melakukan kegiatan 

apa, teus setelah jam 

selanjutnya tuh 

melanjutkan kegiatan apa 

dan seterusnya.  

  

Emm, apa sih yang 

kamu rasakan selama 

kamu tinggal di panti 

asuhan ini? 

Ee rasanya tuh 

kebanyakan senang, 

karena temen-temen disini 

tuh banyak terus bisa 

belajar sama mereka terus 

bersama-sama, bareng 

kemana-mana. 

SN Subjek merasa 

senang tinnggal 

di panti asuhan. 

Selama di panti 

asuhan nih kamu 

lebih banyak 

perasaan senang atau 

sedih? 

Perasaannya itu 

banyaknya seneng. 

SN Subjek lebih 

banyak 

merasakan 

perasaan senang 

tinggal di panti 

asuhan. 

Coba bisa diceritain 

nggak? 

Karena saya itu orangnya 

kalo sedih nggak terlalu 

kelamaan. Soalnya saya 

itu orangnya suka 

bercanda, terus saya 

punya prinsip kalo punya 

sedih itu ya ditinggalkan 

dan apa yang membuat 

kita bahagia itu 

pertahankan. 

  

Ehh, sip sip. Kamu 

menikmati nggak sih 

tinggal di panti 

asuhan ini? 

Menikmati banget. MK Subjek 

menikmati 

tinggal di  panti 

asuhan. 

Gimana cara kamu 

menikmatinya? 
Cara ku menikmatinya, 

ya santai-santai tapi  

serius.  

MK Cara subjek 

menikmati 

kehidupannya 

yaitu dijalani 
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dengan santai 

tapi serius 

Emm santai-santai 

tapi serius itu 

maksudnya gimana? 

Maksudnya, kalo lagi ada 

masalah, saya itu biasa 

cerita sama teman saya, 

terus kalo temen saya 

memberitahu gimana-

giman harus saya 

lakukan, saya biasa 

mencoba lalu setelah itu 

kalo jalan itu memang 

bener ya saya lakukan 

untuk itu. 

HS 

DS 

Subjek akan 

cerita dengan 

teman jika ada 

masalah, dan 

melakukan 

nasehat yang 

baik. 

Emm, kamu sudah 

berapa tahun di panti 

aushan iinni? 

Udah 1 tahun 2 bulan. LB Subjek sudah 1 

tahun 2 bulan 

tinggal di panti 

asuhan. 

Kamu pernah tertawa 

nggak selama itu? 

Sering.   

Kapan sih kamu 

terakhir kali tertawa? 

Terakhir kali tertawa, tadi 

siang. 

  

Hal  apa yang bikin 

kamu tertawa? 

Yaitu saat pramuka, 

pramuka itu saya kan jadi 

bantara, terus setelah itu 

ada adek-adek kelas saya 

itu main kayu, terus main 

kayu itu kayunya jatuh 

terus menimpa dia, terus 

dia itu anehnya tuh nggak 

kesakitan, malah dia lari 

kesana kemari terus 

bilang kalo dia itu hebat. 

  

Ohh itu di sekolah? Iya.   

Kalo di panti, kapan 

kmau terakhir kali 

tertawa? 

Terakhir tertawa itu tadi 

malem,. 

  

Kenapa? Karena ada teman saya , 

teman saya itu dia berlari, 

setelah berlari nggak tau 

kenapa terjatuh terus 

setelah itu dia tertawa-

tertawa sendiri, setelah itu 

saya juga ikutan ketawa. 

  

Emm, ketika kamu 

bisa tertawa sama 

ttemen-temen, apa 

sih yang kamu 

rasain? 

Senang.  SN Subjek merasa 

senang ketika 

bisa tertawa 

bersama dengan 

teman-

temannya. 

Oiya kalo boleh tau Kegiatannya itu mulai KP Kegiatan selama 
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nih, apa aja sih 

kegiatan mu  di panti 

asuhan ini? 

dari bangun pagi, terus 

setelah itu mandi, 

setealah mandi siap-siap 

ke gereja untuk misa 

kudus, setelah pulang 

misa kami itu sarapan 

pagi, setelah sarapan 

pagi piket-piket dulu 

sebentar terus 

berangkkat sekolah. 

subjek di panti 

asuhan. 

Wahh padet ya? Iya.   

Kalo dipanti ini, 

tugas apa sih yang 

paling utama yang 

wajib kamu harus 

lakukan? 

Doa, terus piket-piket, 

terus mengikuti segala 

kegiatan yang ditentukan 

sama suster. 

  

Itu nggak boleh 

terlewatkan? 

Nggak boleh.   

Kamu nyaman nggak 

sih dengan kegiatan-

kegiatan itu? 

Kalo lagi seneng ya 

nyaman, tapi kalo lagi 

susah-susah itu rasanya 

tuh nggak nyaman. Tapi 

ya banyak nyamannya. 

SN 

NY 

Rasa nyaman 

subjek dengan 

kegiatan di panti 

itu tergantung 

dari perasaan 

yang sedang 

dirasakan subjek 

saat itu, yaitu 

senang atau 

tidak. 

Nah di panti kan tadi 

kamu bilang banyak 

kegiatan, kegiatan 

apa sih yang paling 

kamu suka? 

Yang paling saya suka 

itu doa, soalnya doa itu 

bisa berbicara sama 

Tuhan dalam 

keheningan. 

PT Subjek merasa 

dapat berbicara 

dengan Tuhan 

ketika suasana 

hening. 

Berarti kamu rajin 

berdoa ya? 

Ya kan karena doa itu 

sudah saya percayakan 

untuk selalu bersama 

Tuhan. 

PT Subjek percaya 

kalau ia selalu 

bersama Tuhan. 

Ee, ada nggak sih 

perbedaan kehidupan 

mu ketika sebelum 

masuk panti dengan 

sekrang kamu sudah 

dipanti? 

Ada. contohnya itu waktu 

saya masih dirumah, 

saya itu kalo lagi ada 

masalah, saya itu susah 

untuk mengungkapkan, 

terus setelah saya di 

panti saya tuh bisa 

berkomunikasi sama 

teman-teman, kalo ada 

masalah saya curhat, 

terus setelah itu teman 

saya itu bisa membantu 

saya kejalan yang benar. 

PP 

HS 

DS 

Subjek menjadi 

orang yang lebih 

terbuka dengan  

teman di panti. 
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Nah, perbedaan-

perbedaan itu yang 

kamu rasain, 

membawa hidupmu 

menjadi lebih baik 

atau tidak? 

Ya menjadi lebih baik.  PP Perbedaan  

dalam 

kehidupan 

subjek, 

membawa 

subjek menjadi 

lebih baik. 

Kamu senang sama 

perubahan mu itu? 
Senang.  SN Subjek merasa 

senang dengan 

perubahan 

dalam dirinya. 

Nah, kira-kira hidup 

mu itu berguna atau 

nggak sih bagi orang 

lain saat ini? 

Berguna. Karena bisa 

mungkin kalo mereka 

membutuhkan bantuan, 

saya bisa membantu 

mereka.  

BG Subjek merasa 

dirinya berguna 

bagi orang lain. 

Ee, berarti kalo 

misalnya temenmu 

minta bantuan, kamu 

akan siap untuk 

menolong mereka? 

Selagi saya bisa, saya 

akan membantu mereka. 

  

Apa sih yang kamu 

rasakan dengan 

hidup mu yang 

sekarang ini, 

terutama dengan 

hidup mu di panti  

asuhan ini? 

Hidup saya itu  

kebanyakan senang, 

soalnya kalo saya itu 

kan orangnya nggak 

suka kalo sedih terlalu 

berlebihan, karena saya 

itu orangnya suka 

bercanda. 

SN Subjek 

memandang 

bahwa hidupnya 

lebih banyak 

merasakan 

perasaan senang. 

Kamu puas nggak sih 

sama hidupmu yang 

sekarang ini? 

Belum terlalu puas.   

Kenapa? Hal apa 

yang bikin kamu 

nggak puas? 

Karena masih banyak 

kekurangan-kekurangan 

yang belum terpenuhi 

dalam hidup saya. 

  

Emm, misalnya 

kekurangan seperti 

apa? 

Misalnya itu kadang-

kadang malas belajar, 

terus kalo lagi malas 

kayak itu saya itu 

biasanya kalo udah males 

belajar kayak gitu kadang 

pikiran saya itu udah ke 

lain, terus nggak bisa 

mengendalikan diri. 

  

Emm, oiya kamu di 

panti punya teman 

dekat? 

Punya.  HS Subjek memiliki 

teman di  panti 

asuhan. 

Kalo boleh tau 

gimana sih hubungan 

Baik-baik saja. Kadang-

kadang sih ya kadang 

HS Hubungan 

subjek dengan 
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mu dengan teman-

temanmu di panti? 

juga bertengkar terus 

kalo udah lama-

kelamaan juga baikan. 

teman-teman di 

panti baik-baik 

saja, walau 

terkadang 

bertengkar. 

Tadi kamu bilang 

kamu suka 

bertengkar, gimana 

sih cara kamu 

menyelesaikannya? 

Cara menyelessaikannya 

itu berjabatan tangan 

dengan dia, terus 

mengucapkan permintaan 

maaf. 

  

Itu kamu dulu yang 

mulai atau temanmu? 

Ya kadang-kadang tu 

saya, kadang-kadang tu 

temen saya.  

  

Emm, kamu merasa 

nggak sih temen-

temen mu di panti 

asuhan itu baik sama 

kamu? 

Merasa. Contohnya 

waktu saya lagi 

kesulitan dalam belajar, 

mereka tu bantu  saya, 

saat saya nggak tau 

dalam mengerjakan 

tugas mereka itu 

membantu saya dan 

mengajari saya. 

DS Teman-teman 

subjek 

membantu 

ketika subjek 

kesulitan dalam 

belajar. 

Nah, kalo boleh tau 

sikap mu sama 

temen-temen mu itu 

gimana sih di panti? 

Sikap  saya sama temen-

temen di panti itu kadang 

suka jail sama mereka, 

terus buat mereka ssuka 

marah, kadang-kadang 

juga baik sama mereka. 

  

Nah, kalo 

sikaptemen-temenmu 

sama kamu? 

Sikap temen-temen saya 

sama saya itu  mereka 

baik-baik sama saya, 

kadang-kadang rajin 

nyapa saya, terus kalo 

mereka punya masalah 

tu mereka cerita sama 

saya. 

HS Teman-teman 

bersikap baik 

pada subjek. 

Ada nggak sih orang 

kamu benci di panti 

ini? 

Kalo masalah orang yang 

saya benci itu nggak ada, 

soalnya saya tu kadang-

kadang kalo dibenci pun 

saya cuek aja. 

  

Berarti loe loe gue 

gue? 

Iya. Kalo mereka benci 

sama saya ya sudahlah 

mungkin kalo itu buat 

mereka baik ya nggak 

papa. 

  

Emm, berapa sih 

jumlah teman dekat 

mu di panti ini? 

Jumlah teman dekat itu 

ada 10 orang.  

  

Boleh tau siapa aja? Paling dekat itu Al, terus   
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Mi, Yo, setelah itu Vi, 

Vik, terus Del, sama In, 

terus Es, setelah itu Ci, Li, 

Del. 

Nah kamu pernah 

berantem nggak 

sama temen dekat 

mu itu? 

Pernah.   

Itu yang salah kamu 

atau temen mu? 

Kadang saya, kadang juga 

mereka. 

  

Nah kalo kalian lagi 

berantem nih, kan 

tadinya kalian temen 

dekat terus tiba-tiba 

kalian berantem nih, 

apa sih yang kamu 

rasain? 

Rasanya itu kadang buat 

nggak bisa nahan dihati 

buat jengkel,terus 

kadang-kadang juga 

sedih bisa berantem 

sama mereka nggak bisa 

bersama, kadang tu cuek-

cuekkan sama mereka. 

SD Muncul 

perasaan sedih 

ketika subjek 

dan teman-

temannya 

bertengkar. 

Nah kamu tu 

baikannya gimana? 

Baikannya tuh kadang-

kadang minta bantuan 

sama teman lain. 

  

Nah yang mulai 

siapa? 

Kadang-kadang saya, 

terus setelah itu kalo udah 

baikan kami jalani seperti 

biasanya.  

  

Berapa lama sih 

biasanya kamu tuh 

kalo berantem sama 

temen mu? 

Biasanya tuh 3 hari terus 

bisa juga sampai 1 

minggu. 

  

Wuhh lama juga ya, 

padahal kalian kan 

satu rumah to? Kok 

bisa diem-dieman 

selama itu? 

Ya bisa, karena satu 

persatu mungkin belum 

bisa jadi anak yang 

rendah hati untuk 

meminta maaf dahulu. 

  

Emm, tapi kamu 

punya keinginan 

untuk nggak 

marahan, untuk 

damai gitu? 

Ya punya, kadang saya 

tuh juga menyesal bisa 

ngelakuin itu sama 

mereka, terus sebenarnya 

didalam hati saya tuh 

saya tuh nggak bisa 

untuk diem-dieman 

sama mereka . 

MY Subjek menyesal 

karena 

bertengkar 

dengn 

temannya. 

Apalagi kan tadi 

kamu bilang, kamu 

itu orangnya suka 

tertawa, ceria gitu to, 

nah kalo melihat 

temen jauh itu kan 

pasti nggak enak ya? 

Iya.   

Nah kalo hubungan Ya baik-baik aja. Soalnya HS Subjek selalu 
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mu sama temen-

temenmu diluar panti 

gimana? 

mereka kan biasanya 

selalu bersama-sama 

saya terus kalo mereka 

lagi bersenang-senang 

kan suka ngajak saya, 

terus seneng-senengnya 

juga bareng.  

bersama dan 

bersenang-

senang bersama 

teman-teman. 

Nah kalo disekolah 

biasanya kamu lebih 

sering main sama 

anak-anak diluar 

panti atau anak-anak 

panti? 

Kebanyakan itu dari anak-

anak panti. 

  

Tapi hubungna mu 

sama mereka ya 

sama seperti kamu 

main sama temen-

temen dipanti kan? 

Iya.   

Kalo boleh tau 

jumlah temenmu 

disekolah ada berapa 

selain anak panti? 

Ada 10 orang lebih.   

Kamu sama mereka 

dekat? 

Dekat.   

Eee  pernah nggak 

sih kamu  sama 

ttemen-temenmu 

disekolah itu ee 

ngelakuin sesuatu 

yang nggak pernah 

kamu lupain? 

Pernah, yaitu waktu itu 

kami nakal bersama yaitu 

ngambil  pepaya 

dibelakang sekolahan. 

  

Nakal juga ya? 

Hehehe 

Iyah.   

Emm, waktu itu 

kamu bilanng cita-

citamu jadi guru ya? 

Iya.   

Nah, apa sih peran 

panti asuhan dalam 

kamu mencapi cita-

citamu itu? 

Perannya itu membuat 

saya lebih disiplin, terus 

setelah itu mewujudkan 

cita-cita saya untuk 

bersama-sama setelah 

saya keluar dari panti. 

PP 

DS 

Panti asuhan 

dapat membuat 

subjek menjadi 

lebih disiplin. 

Bearti panti ini 

sebenarnya 

mendukung kamu? 

Iya.   

Nah kalo dari dirimu 

sendiri, usaha apa sih 

yang udah kamu 

lakukan untuk 

mencapai cita-cita 

Emm, usahanya itu saya 

akan lebih giat lagi belajar 

meskipun kadang rasa 

malas itu ada tapi saya 

akan tetap berusaha. 
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mu itu? 

Kalo boleh tau 

kenapa sih kok kamu 

pengen jadi guru? 

Emm karena kalo jadi 

guru itu  ilmu-ilmu yang 

kita dapatkan terus itu 

bisa kita itu berbagi sama 

anak-anak yang kita ajar, 

terus mereka itu bisa tau 

dari pengalaman-

pengalaman yang kita 

dapatkan terus mereka 

bisa mengembangkan 

nya. 

  

Emm, nah sebagai 

anak panti asuhan 

nih apa sih makna 

masa depan untuk 

kamu? 

Makna masa depan itu 

saya jadi anak yang lebih 

baik jadi lebih sukses lagi 

terus iman saya selalu 

berkembang.  

  

Nah kalo masa depan 

menurut kamu 

sendiri itu apa to? 

Masa depan itu suatu hal 

yang ingin kita capai 

dikemudian hari dan itu 

suatu kehidupan yang 

abadi untuk kita 

laksankan. 

  

Kalo boleh cerita ini, 

kamu pengen masa 

depan mu seperti apa 

to? Kehidupan mu 

dimasa depan itu 

seperti apa? 

Pengenya itu  setelah saya 

keluar dari panti ini, saya 

bisa bekerja terus 

menghasilakn pekerjaan 

sendiri dan 

mendapatkan berbagai 

macam fasilitas terus 

setelah itu saya ingin  

menyekolahkan adek-

adek saya bersama-

sama keponakan   saya 

juga. 

TJ Subjek bertujuan  

untuk 

menyekolahkan  

adik-adik dan 

keponakannya. 

Kamu punya banyak 

keponakan dirumah? 
Keponakan saya cuma 

2. 

LB Subjek memiliki 

2 keponakan. 

Kamu yakin nggak 

sih tadi rencamau itu 

untuk 

menyekolahkan 

adek, untuk cari  

pekerjaan itu dapat 

terwujud? 

Eee. Kalo saya berusaha 

pasti akan terwujud. 

OP Subjek yakin 

bahwa jika 

dirinya berusaha 

maka 

rencananya akan 

tercapai. 

Tapi kamu udah 

usaha? 

Belum terlalu maksimal.   

Seberapa kerasnya 

sih usaha mu itu? 

Kalo dalam usaha itu saya 

belum terlalu keras dalam 

berusaha, karena 

kemalasan selalu 
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menghalangi saya. 

Jadi kendalamu itu 

malas? 

Iya.   

Pernah nggak kamu 

menghilangkan rasa 

malas itu? 

Pernah, waktu itu saya 

untuk mengusir malas itu 

dengan mengangkat diri 

saya untuk 

menghilangkan rasa malas 

itu dan saya berfikir saya 

itu harus bisa 

menghilangkan rasa 

malas.  

  

Tadi kamu bilang  1 

tahun 2 bulan di 

panti asuhan, hal apa 

sih yang paling kamu 

suka selama tinggal 

disini? 

Pertama saya tinggal 

disini itu kebersamaan 

sama teman-teman. 

HS Subjek 

menyukai ketika 

mengalami 

kebersamaan 

bersama teman-

teman di panti. 

Selain itu? Selain itu saya 

mendapatkan 

pengalaman yang baru 

terus tempat-tempatnya 

juga baru saya 

dapatkan terus juga bisa 

berkunjung ke tempat 

wisata. 

KP Subjek juga 

menyukai 

pengalaman 

baru yang ia 

peroleh, 

kunjungan ke 

tempat wisata 

yang baru. 

Nah, peristiwa apa 

sih yang nggak 

pernah kamu lupain? 

Peristiwa yang nggak 

pernah saya lupain itu saat 

saya ingin keluar pulau 

terus bisa kepulau lain itu 

yang nggak bisa saya 

lupakan. 

  

Maksudnya gimana 

itu? 

Maksudnya itu kan saya 

itu dari pulau kalimantan 

terus saya kan kalo lulus 

smp itu mau ke pulau 

Jawa terus itu bisa saya 

wujudkan dan saya bisa 

ke pulau Jawa saat ini. 

  

Nah di pulau Jawa 

nih, kamu udah 

jalan-jalan sampe 

mana aja? 

Udah sampe Jogja terus 

sampe Semarang. 

  

Emm kamu betah 

nggak sih tinggal 

disini? Di Jawa? 

Betah. MK Subjek merasa 

betah tinggal di 

pulau Jawa. 

Apa yang bikin kamu 

betah kerasan tinggal 

di pulau Jawa ini? 

Soalnya saya kan disini 

bersama sahabat saya 

terus disini juga saya 

harus menempuh hidup 

HS Subjek senang 

tinggal di pulau 

Jawa karena 

bersama 
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baru terus belajar 

mandiri. 

sahabatnya, dan 

juga subjek 

mengerti bahwa 

ia harus 

menempuh 

hidup baru dan 

belajar  mandiri. 

Emm, kamu betah 

nggak sih tinggal di 

panti? 

Betah. MK Subjek merasa 

betah tinggal di 

panti asuhan. 

Ahh hal apa yang 

bikin kamu betah 

tinggal di pannti?  

Yang bikin saya betah 

itu temen-temen nya 

disini tuh banyak. Terus 

banyak pengalaman 

yang saya dapatkan, 
setelah itu saya bisa 

mengenal para suster-

suster terus bisa mulai 

sedikit-sedikit iman saya 

berkembang. 

MK 

DS 

Banyaknya 

teman, 

banyaknya 

pengalaman, 

mengenal para 

suster,dan iman 

yang mulai 

berkembang lah 

yang membuat 

subjek betah 

atau senang 

tinggal di panti. 

Emm, apa sih yang 

kamu rasakan ketika 

kamu berkegiatan 

bersama teman-

temanmu di panti? 

Emm, perasaannya itu 

senang karena kan selalu 

bersama mereka,  

keceriaan itu selalu ada 

kami jalani. 

SN 

HS 

Subjek merasa 

senang  ketika 

berkegiatan 

bersama teman-

teman. 

Biasanya apa yang 

kamu lakuin sama 

temen-temenmu di 

panti yang bikin 

ceria, yang bikin 

kamu tertawa? 

Ya biasanya tuh saya buat 

mereka tertawa, kadang-

kadang saya juga bisa 

buat lelucon. 

  

Emm, kamu bangga 

nggak sih jadi anak 

panti asuhan? 

Bangga. Soalnya jadi 

anak panti itu bisa 

mencapai apa yang kita 

inginkan selagi kita bisa 

dan berusaha. 

BG Subjek bangga 

menjadi anak 

panti asuhan. 

Kamu merasa 

nyaman nggak sih 

tinggal di panti? 

Kalo merasa nyaman itu 

saya memang merasa 

nyaman. 

NY Subjek merasa 

nyaman tinggal 

di panti asuhan. 

Apa yang bikin kamu 

merasa nyaman? 

Merasa nyaman itu 

tempatnya. Tempatnya itu 

buat saya sejuk, terus 

setelah itu dipenuhi canda 

temen-temen yang selalu 

menghibur saya saat saya 

sedih. 

  

Oiya, tadi kan kamu 

bilang di panti 

Pernah. waktu itu kami 

kunjungan ke 

KP Subjek 

mengikuti 
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banyak kegiatan to? 

Itu pernah nggak sih 

kegiatan-kegiatan 

diluar panti ? 

Borobudur terus setelah 

itu waktu Lebaran kami 

berkunjugn ke temen-

temen kami yang 

Muslim. 

kunjungan ke 

borobudur dan 

kerumah teman 

yang beragama 

muslim bersama 

teman-teman di 

panti asuhan. 

Apa yang kamu 

rasakan ketika kamu 

biasa didalam panti 

terus tiba-tiba kamu 

keluar panti? 

Seneng banget.  SN Subjek merasa 

senang ketika 

berada diluar 

panti. 

Kenapa? Karena bisa lihat 

pemandangan-

pemandangan yang indah, 

terus setelah itu bisa lihat 

peninggalan-peninggalan 

sejarah. 

  

Nah kalo kamu 

pernah nggak sih 

kayak merenung 

giitu kalo dirumah 

belum tentu aku bisa 

seperti ini? 

Pernah, waktu itu ada 

tamu terus tamunya itu 

bawa makanan yang 

enak-enak terus saya 

berfikir orang tua saya 

kayak gimana dirumah, 

terus mereka makan apa, 

apakah mereka itu makan 

seperti saya yang kayak 

gini. Terus setelah itu 

saya pergi, diam sebentar,  

terus setelah itu saya di 

panggil sama teman saya. 

Dia itu lihat saya 

termenung terus waktu 

teman saya manggil saya 

itu,  saya ditanya, “kamu 

itu kenapa?” terus saya 

curhat tentang apa yang 

saya pikirkan, terus dia 

beri saya suatu apa,, emm 

penerangan saya 

mendengarkan dia, terus 

setelah itu kami makan 

bersama terus kami bisa 

bersenang-senang 

kembali bersama para 

donaturnya. 

  

Nah, kalo  seperti itu 

kamu itu jadi orang 

yang seperti apa? 

Kalo melihat 

Jadi, kadang-kadang jadi 

orang pendiam terus 

setelah itu kadang-kadang 

saya nggak mau diganggu 
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keadaan kayak gitu? sama orang-orang. 

Selama 1 tahun 2 

bulan di panti kamu 

pernah sedih nggak 

sih? 

Pernah. waktu itu saya 

teringat sama ibu saya, 

kalo  saya ingat sama 

ibu saya tu saya selalu 

menangis, terus setelah 

saya telpon ibu 

saya,ternyata ibu saya 

saat itu sedang sakit dan 

saya marah sama keluarga 

saya karena nggak 

memberitahu saya, terus 

setelah itu saya bicara 

sama ibu saya terus ibu 

saya bilang ibu saya 

sudah mulai sembuh terus 

setelah itu, setelah tutup 

telponya saya berdoa, 

terus beberapa minggu 

kemudian saya ditelpon 

lagi terus mereka bilang 

ibu saya sudah sembuh. 

SD Subjek sedih 

ketika teringat 

ibu nya. 

Kalo selama ini, 

kapan sih terakhir 

kali kamu merasakan 

kesedihan? 

Terkahir kali itu waktu 

tanggal 17 Agustus. 

  

Kenapa? Karena waktu itu kami 

berkunjung ke makam 

pahlawan terus 

berkunjugn ke makam 

pahlawan waktu itu ada 

penciuman bendera merah 

putih, terus disitu saya 

mulai merasakan sedih. 

Saya melihat kuburnya 

para pejuang dulu yang 

rela berkorban demi 

negara, melindungi 

negara ini mereka rela 

mati, terus saya pikir 

sedangkan saya yang 

hanya tinggal menikmati 

kemerdekaan  terus saya 

itu senangnya bermalas-

malasan. 

  

Nah, kamu kan sudah 

menyadari. Apa sih 

yang kamu lakuakan 

ketika kamu sedih? 

Ketika saya sedih itu,  

saya merenung terus 

setelah itu berdoa 

didalam hati kepada 

Tuhan semoga saya itu 

PT Merenung dan 

berdoa adalah 

cara subjek 

untuk 

menghilangkan 
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selalu diberikan jalan 

yang terbaik dan 

diberikan perubahan 

untuk hidup saya nanti. 

rasa sedih. 

Kamu kan punya 

banyak teman nih di 

panti asuhan ini. Apa 

sih respon mereka 

ketika melihat kamu 

sedih? 

Mereka menghibur 

saya, terus kalo saya 

bisa tertawa dan mereka 

mengajak saya 

ketempat-tempat 

ibadah, terus kalo nggak 

bisa ketemapat-tempat 

ibadah mereka itu 

kadang-kadang 

membelikan saya 

makanan terus makan 

bersama-sama merkea. 

DS 

HS 

Teman-teman 

menghibur dan 

mengajak  

subjek ketempat 

ibadah ketika 

subjek sedih. 

Emm kalo gitu 

mending sedih aja ya 

biar dibeliin makan. 

heheheheh 

Nggak ahh.   

Nah kalo boleh tau 

respon apa sih yang 

pertama kali muncul 

ketika kamu pertama 

kali tau kalo kamu 

akan tinggal di panti? 

Responnya gimana? 

Responya itu,  pertama 

merasakan di panti itu 

kayak di nereka terus 

setelah itu lama-

kelamaan, ada seorang 

kakak kelas yang ngasih 

saya inspirasi, dia bilang 

pertama itu memang sulit 

terus setelah itu lama-

kelamaan pasti rasa 

senang itu akan selalu 

ada,  terus setelah dia 

bilang seperti itu  saya 

curhat sama teman dekat 

saya, terus kami 

melakukan itu bareng-

bareng terus sekarang 

kami udah senang tinggal 

disini. 

  

Emm itu kan 

perasaan mu ketika 

pertma kali tinggal 

disini. Kalo kapan 

sih kamu tau kalo 

kamu akan tinggal di 

panti asuhan? 

Waku itu saya dikasih tau 

sama guru saya, saya itu 

saya dibilang kalo kamu 

betah tinggal disana kamu 

berani meninggalkan 

orang tuamu kamu pasti 

hidupmu akan lebih baik, 

terus saya bilang saya 

siap apapun yang akan 

terjadi pasti Tuhan itu 

akan selalu ada untuk 

PT 

MK 

Subjek merasa 

siap untuk 

tinggal dipanti 

asuhan, dan 

merasa bahwa 

Tuhan akan 

selalu ad untuk 

subjek. 
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saya. 

Berarti responmu itu, 

kamu menerima? 

Iya.   

Kamu pernah marah 

nggak sih sama 

pengasuh sama 

temen-temenmu juga 

di panti/ 

Pernah. waktu itu saya 

dimarahi sama suster 

terus susternya itu 

bilang kalo saya itu 

nggak punya hati terus 

saya itu marah sama 

suster, terus sama 

sempet berfikir kalo 

saya nggak  punya hati 

saya tuh nggak mungkin 

hidup.Cara pemikiran 

saya itu seperti itu. Terus 

waktu itu saya diemin 

suster saya, terus setelah 

itu  suster itu bilang 

sama saya “kamu 

sampai kapan diamkan 

suster?” terus setelah 

itu, setelah saya berfikir 

lebih dalam lagi 

ternyata perbuatan saya 

itu salah, terus saya 

menyesal, setelah saya 

menyesal saya hanya 

berani  minta maaf 

dalam hati nggak berani 

minta maaf sama suster. 

MY Subjek menyesal 

telah marah 

dengan bersikap 

diam kepada 

suster. 

Sampai sekarang 

kamu pernah nggak 

sih minta maaf sama 

suster? 

Sampai sekarang saya 

nggak berani sama suster, 

kalo saya salah saya 

memberanikan diri minta 

maaf. 

  

Oiya, waktu itukan 

kamu pernah cerita 

kalo di panti itu ada 

peraturan, 

peraturannya kayak 

gimana to 

sebenernya? 

Peraturannya itu kalo kita 

menikmatinya dan 

menjalaninya dengan 

baik sebenarnya itu 

nggak terlalu sulit untuk 

dijalanin. 

MK Subjek 

beranggapan 

bahwa peraturan  

di panti jika 

dinikmati dan 

dijalani dengan 

baik maka tidak 

akan sulit. 

Nah, macem-macem 

peraturannya. 

Contohnya 

peraturannya kayak 

gimana? 

Contohnya itu kalo 

peraturannya itu nggak 

boleh keluar, terus kalo 

kita taati suster nggak 

akan marah, terus kalo 

kita langgar suster pasti 

akan memarahi. Terus 
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kalo sesudah belajar 

malam itu doa, setelah 

doa itu kita harus tidur 

ditempat tidurnya masing-

masing terus nggak boleh 

kesan kemari lagi. 

Peraturan tersebut 

berpengaruh nggak 

sih buat hidupmu? 

Berpengaruh, karena itu 

bisa membuat kita 

semakin disiplin. 

PP Peraturan di 

panti asuhan 

membuat subjek 

menjadi semakin 

disiplinn. 

Emm, nah yang 

kamu rasain 

pengaruh itu bener-

bener bikin kamu 

disiplin? 

Iya.    

Kamu pernah nggak 

sih ngelanggar 

peraturan-peraturan 

yang ada di panti? 

Pernah. waktu itu saya 

bilangnya mau ke pasar, 

terus setelah itu saya pergi 

ketempat lain terus suster 

itu tau saya dibilangin 

terus dinasehatin,  jangan 

diulangin lagi.  

  

Nah, ketika kamu 

ngelanggar itu, apa 

sih yang kamu 

rasain? 

Yang saya rasain itu rasa 

menyesal,  setelah itu 

rasa bersalah juga saya 

rasaka. 

MY Subjek menyesal 

telah melanggar 

peraturan. 

Ketika kamu 

melanggar aturan, 

ketika itu apa sih 

yang kamu peroleh  

sebenerrnya? 

Yang saya peroleh itu ya 

kadang mengakibatkan 

celaka buat diri saya,  tapi 

setelah saya alami lebih 

dalam nasehat-nasehat 

suster, saya tidak mau 

mengulanginya lagi.  

  

Emm, oiya kalo 

boleh tau bisa nggak 

sih kamu ceritain 

gimana sih sikap 

pengasuh di panti? 

Sikap mereka itu kadang-

kadang kalo mereka lagi 

masalah itu mereka kalo 

lagi ada masalah, kadang-

kadang mereka cuek sama 

anak-anak, terus kalo lagi 

marah mereka itu marah 

habis-habisan, terus 

setelah marahnya habis 

besok lusa pasti udah 

baikan lagi. 

  

Emm , sikap apa sih 

dari  pengasuh yang 

paling nggak kamu 

suka? 

Ya nggak saya suka itu 

kadang-kadang mereka itu 

suka marah tanpa sebab 

yang saya nggak saya 

ketahui,  terus kalo marah 
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itu yang nggak masuk 

akal tu buat saya juga ikut 

tersingung. 

Nah ketika pengasuh 

marah tanpa sebab 

nih kamu pernah 

nggak sih ngelawan? 

Kalo saya, kalo ngelawan 

itu paling-paling hanya 

didalam hati, nggaak bisa 

saya ungkapkan soalnya 

saya itu juga takut. 

Masalah itu akan selalu 

bertambah. 

  

Kamu merasa 

dicintai nggak sih 

sama pengasuh? 

Merasa karena mereka 

itu disaat saya lagi sedih 

itu mereka 

memerhatikan, disaat 

lagi sakit tu mereka 

merawat, terus mereka 

memberi kebutuhan-

kebutuhan yang saya 

butuhkan. 

DS Subjekmerawa 

bahwa pengasuh 

itu mencintai  

subjek. 

Kalo sama temen-

temen kamu ngerasa 

dicintai nggak sih? 

Ngerasa, karena mereka 

itu selalu  ada untuk  

saya seperti apapun 

keadaan saya. 

DS Teman-teman 

subjek juga 

mencintai 

subjek. 

Kamu bangga punya 

temen-temen seperti 

mereka? 

Bangga.  BG Subjek bangga 

memiliki teman-

teman seperti 

itu. 

ee.. bagaimana sih 

cara pengasuh 

memberikan cintanya 

sama kamu? 

Caranya itu mereka 

memberi nasehat yang 

berguna untuk masa 

depan, terus mereka 

memberikan kasih 

sayang dan mereka itu 

selalu ada untuk saya 

disaat saya seperti 

apapun keadaan. 

DS Subjek merasa 

bahwa pengasuh 

selalu ada untuk 

subjek dalam 

keadaan seperti 

apapun. 

Kamu pernah berbuat 

salah nggak sama 

temenmu? 

Pernah. waktu iu saya jail 

sama mereka terus disaat 

mereka menjaili saya, 

saya marah sama 

mereka. 

MR Subjek marah 

pada teman-

teman karena di 

jahili. 

Gimana sih sikapmu 

kalo kamu ngelihat 

temenmu berbuat 

salah sama kamu? 

Kadang-kadang juga 

ikutan marah, terus 

kadang-kadang saya 

cuekin aja. 

  

Tapi kamu ngerasa 

nggak sih itu bukan 

sikap saya. Itu bukan 

saya? 

Kadang-kadang saya 

merasakan itu, karena 

saya itu orangnya kadang-

kadang nggak suka 

marah, terus saya itu lebih 
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cenderung itu agak cuek. 

Peristiwa apasih 

yang paling 

menyenangkan 

selama kamu tinggal 

di panti? 

Peristiwanya itu saat 

kumpul bareng sama 

temen-temen, terus 

bercanda bareng, 

melakukan segala  

sesuatu bareng. Terus 

bisa bermain-main sama 

mereka bareng. 

HS Subjek merasa 

senang saat 

berkumpul dan 

bercanda 

bersama teman. 

Itu kapan terjadi? Waktu rekoleksi.   

Rekoleksi apa  ya? Rekoleksi bersama-sama 

suster di Novisiat Gedang 

anak. 

  

Emm. Kalo peristiwa 

yang paling 

menyenagkan yang 

kamu alami bersama 

pengasuh itu apa? 

Bersama pengasuh tu bisa 

berbagi cerita sama 

mereka bisa ketawa-

ketawa sama mereka. 

Terus setelah itu bisa 

saling bertukar pendapat 

sama mereka. 

  

Kamu kalo sama 

suster itu , sama 

penngasuh itu 

orangnya terbuka 

atau tertutup? Suka 

cerita nggak? 

Kalo sama suster kadang  

saya tuh kalo udah saya 

terbuka tu saya terbuka, 

tapi kalo saya nggak bisa 

terbuka saya tertutup. 

  

Kamu mencintai para 

pengasuh nggak? 

Saya sangat mencintai 

para pengasuh. 

Contohnya meskipun 

mereka memarahi saya, 

saya nggak akan 

memendam rasa sakit 

itu dan saya tau mereka 

memarahi saya itu demi 

kebaikan saya. 

DS Subjek 

menyadari 

bahwa 

kemarahan dari 

pengasuh itu 

untuk 

kebaikannya 

Oohh. Menurut mu 

kamu udah merasa 

belum to kalo panti 

asuhan santo thomass 

ini sudah seperti 

rumah dan juga 

keluarga bagi kamu? 

Sudah. Karena disini 

saya merasa senang 

pengasuhnya baik sama 

saya, terus temen-

temennya juga perhatian 

sama saya. 

SN Subjek merasa 

bahwa panti 

asuhan ini sudah 

seperti rumah 

baginya. 

Apa yang 

kamupaling suka dari 

dirimu? 

Yang saya suka dari diri 

saya itu saya itu orangnya 

selalu ceria, meskipun 

kesusahan saya itu selalu 

tersenyum dan juga 

tertawa. 

  

Kalo yang paling 

kamu benci dari 

Yang saya benci dari diri 

saya itu, saya itu 
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dirimu apa? orangnya kadang-kadang 

cuek, terus pemalu, terus 

saya itu suka marah-

marah nggak jelas. Terus 

jail sama teman-teman. 

Heheh. Kalo boleh 

tau, siapa sih sosok 

yang paling kamu 

idolakan? 

Yang saya idolakan itu 

contohnya itu kayak artis-

artis india. 

  

Siapa yang kamu 

idolakan? 

Yang paling saya 

idolakan itu Verel 

Bramasta, artis idola saya. 

  

Nah sosok tersebut 

berpengaruh nggak 

sih bagi diirimu? 

Berpengaruh, karena 

kadang-kadang buat saya 

bisa, bisa meniru gaya-

gayanya tapi nggak terlalu 

lengkap karena 

kelengkapannya itu belum 

ada pada saya. 

  

Nah pengaruuh yang 

seperti apa sih? 

Pengaruh baik atau 

buruk dalam 

hidupmu? 

Pengaruhnya itu pengaruh 

yang buruk, bisa jadi. 

Karena kan kalo dipikir-

pikir lagi diakan seorang 

artis terus saya itu hanya 

seorang pelajar yang 

belum bisa menata masa 

depan dengan baik. 

  

Apa sih yang jadi ee. 

Hal apa yang kamu 

suka dari Verel? 

Yang saya suka dari dia 

itu, dia bisa jadi artis yang 

terkenal, terus disukai 

banyak orang. 

  

Kamu nggak pengen 

jadi artis? 

Nggak.   

Heheh. Kamu 

sekrang umurnya 

berpa? 

Menjelang 16 tahun. LB Subjek berusia 

16 tahun. 

Selama 16 tahun, di  

umur  berapa sih 

kamu ngerasa sangat 

senang atau merasa 

sangat gembira? 

Diumur waktu tiga 

belasan. Saat SMP, itu 

masa-masa yang paling 

menyenangkan dalam 

hidup  saya, bisa 

bertemu temen-temen 

yang sekarang berpisah 

sama mereka, rasanya 

itu kurang lengkap. 

US Subjek merasa 

bahwa di  usia 

13 ia merasa 

senang. 

Emm, apa sih kamu 

harapkan dari panti 

asuhan ini bagi kamu 

kedepannya? 

Yang saya harapkan, panti 

ini semakin maju , 

tumbuh dan berkembang. 

Terus setelah saya jadi 

orang sukses nanti saya 
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ingin selalu bantu tempat 

ini. 

Emm. Kamu punya 

keinginan  apa sih 

ketika nanti kamu 

sukses bagi panti ini, 

selain kamu ingin 

kembali kesini? 

Kalo saya kembali kesini, 

yang saya lakukan yaitu 

tetep mendukung tempat 

ini karena saya sudah 

banyak dibantu tempat  

ini dan saya bisa semakin, 

membantu 

mengembangkan tempat 

ini. 

  

Emm. Kmau suka 

nggak sih tinggal 

disini? 

Emm kalo suka saya suka 

tingggal di tempat ini. 

  

Kamu menganggap 

panti asuhan ini 

seperti apa sih? 

Saya mengganggap ini tu 

tempat saya yang paling 

indah yang pernah saya 

dapatkan, saya bisa 

berkumpul bersama 

temen-temen yang 

berbeda agama dan 

mempunyai pengasuh 

yang baru. 

  

Ketika nanti kamu 

suatu saat  keluar, 

apa yang mau kamu 

ceritakan sama 

orang-orang diluar 

sana tentang panti 

in? 

Yang akan saya ceritakan 

yaitu bahwa tinggal di 

panti itu tidak selamanya 

banyak kesedihan tapi di 

panti itu sangat 

menyenangkan karena di 

panti  itu berbagai 

pengalaman-pengalaman 

baru itu banyak yang kita 

temukan ditempat ini. 

  

Emm. Ya 

terimakasih untuk 

malam hari ini boleh 

cerita-cerita. 

Ya sama-sama.   

 

 

TRIANGULASI : 4 Oktober 2017 

Pertanyaan Jawaban 

Emm, apa sih yang suster tahu 

tentang PL itu? 

Awal-awal anak itu baik sekali, nurut sekali. 

Disuruh, diberi tahu, iya, iya,tapi lama kelamaan 

bandel juga. Berani, akhir-akhir ini kalu diberi 

tahu sepatah kata, dia bebrapa patah kata. 

Njawab. Yo tapi keseluruhan sih anak itu jadi 

baik. Dan pernah pergi sama cowok sama AL 
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itu, lama-lama saya tahu senddiri kan, dia 

terkejut itu yang kemaren. Ada pertanyaan 

pernah keras sama dia, tak bentak karena sudah 

sangat jengkel, karena dia nggak mau jujur, 

nggak mau bilang, pamitnya dengan saya 

sehabis misa minggu pagi “suster saya mau 

belanja ke pasar dengan AL”, “cari apa?”, “ya 

cari sesuatu yang untuk saya”, “oh boleh., 

silahkan”, malah digunkan untuk yang tidak-

tidak, iitu kan mau tiidak mau sebagai orang tua, 

bertanggung jawab yo marah otomatis, kalau ada 

apa-apa yang kena siapa? Kan yo suster. Apalagi 

dengan anak luar yang baru kenal, dengan laki-

laki.  Nah itu mau nggak mau ya saya marah. 

Marah dengan tujuan supaya tidak diulangin 

lagi, biar tidak terjadi hal-hal  yang  tidak kita 

inginkan, karena bagaimanpun itu cewek. Ya itu. 

Nah selain sikapnya, kalau sama 

temen-temen gimana ? 

Sama temen-temen dia juga kadang marahan, 

kadang ngambekkan, mendiamkan temannya, 

yang mungkin baru kres, sakit hati, terus diam. 

Wong dengan AL yang jadi sahabate dari sana 

sampe sini diam sampe berapa bulan, tak 

marahin entek-entekan, “kamu sebagai, ehh 

katanya sahabat dari sana, kok kayak gini?”, 

sering ngambekkan. Yo memang anak itu agak 

sensitif sih sekarang, tapi biasanya cuma 

sebentar, setelah itu ya sudah. 

Suster kan sering nasehatin kan? Iya sering hee 

Itu, si PL sendiri itu malah 

semakin berubah atau semakin 

menurun? 

Semakin berubah sih. Ya iku mau mbak. Dia itu 

jadi nakal, tapi ya nakal wajar sih, nakal remaja 

ngono mbak, sama tambah rajin aja sih. Lebih 

banyak ketawa sih anak itu sekarang, lebih 

sumringah. 

Jadi nakal? Iya nakal. Kapan itu ya, tak panggil, tak marahi, 

“kok kamu sekarang begini lan, suster kecewa 

sekali, semakin besar nggak semakin baik, 

malah semakin menurun, semakin semau gue, 

gimana? Apa karena kamu sudah punnya 

pacar?” yo nggak ngaku sih Cuma diam sama 

ngguya ngguyu wae.  

Nah kalau suster lihat nih, apa 

sih yang buat PL itu jadi nakal 

gitu? 

Dulu awalnya mungkin dari HP ya, dia kan 

megang HP, ya pegang HP pernah hari Sabtu 

nggak saya berikan, dia nangis, berontak, 
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nangis, semua tidak saya berikan tidak hanya 

dia, tapi dia nangis terus, besoknya ini semua 

terus bisa tertawa. Sudah tertawa ya sudah. Tapi 

ya anak itu sering ngambek tapi nggak berhari-

hari. 

Kalau sama suster itu terlihat 

takut gitu nggak sih? 

Takuti sih koyoke yo nggak juga, opo ditutupi 

karena kalau disuruh itu iya, iya, iyanya itu 

menutup diri atau dia cari aman, atau memang 

anak itu sregep, saya juga sampe sekarang, anak 

ini tuh piye lah kok koyok ngene? 

Belum kelihatan? Iya masih belum kelihatan.kelihatannya itu ya 

semakin nakal. Nakalnya ya dalam arti opo-opo 

sok bandel. Kemaren itu tak undang yo nggak 

moro, nggak tau kemana. Palah melayu. Kalo 

kon kerjo yo tambah rajin sih mmbak, belajare 

yo apik. Yo mung kui, nek dinasehati kui sok 

bandel.  

Ehh si PL itu asalnya dari mana 

ya suster? 

Dari Kalimantan Barat. Tapi dari Kalimantannya 

yang di pedalaman sekali, disana anak itu 

ceritanya jalan kaki ke sekolah itu berpuluh-

puluh kilo, kuat anak-anak Kalimantan ke 

sekolah jalan kaki, PL, MA, AL, tapi yang 

paling jauh sendiri tuh ya PL, nek AL itu seh 

rodok mendingan.  

Nah kok sampe ketempat ini, 

kan kalau pelosok itu kan jauh 

ya suster, sedangkan kita ini di 

Jawa itu kan Kota yan 

itungannya? Kok bisa sampe 

kesini ya suster? 

Bruder yang bawa, bruder itu kan lihat PL itu 

yang kurang mampu sekali makanya dibawa 

kesini biar bisa sekolah dengan alasan kalau 

ngggak sekolah disana pasti di nikahkan dengan 

orang tua. jadi selesai SMP sudah, nikah. Tapi 

pernikahan disana kan kalau nggak dari hati 

apalagi masih anak-anak kan punya 1 ditinggal, 

punya anak 2 ditinggal, makanya bruder lihat 

anak-anak itu prihatin sekali, anak-anak dibawa 

kesini biar bisa sekolah, biar bisa mandiri, biar 

bisa membangun di desanya sana, biar nggak 

terlalu kayak pernikahan dini gitu. Kan kasihan 

anaknya masih usia sekolah udah punya anak 

ditinggal suami. 

Tapi ya PL sendir pas datang 

kesini mau kalau menerima 

disini? 

Iya mau. Dulunya kan pokoke disana harus mau 

bekerja keras, mau membantu, belajar, apa yang 

diberikan suster harus dikerjakan, ya awal-awal 

kan anak-anak baik sekali, nurut-nurut gitu. 

Banyak faktor ya suster? Lah iya. Tapi nek PL ini ya lumayann pinter sih, 
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saya sampe ee belajar sehat, bersaing sehat, 

supaya bisa mendapat nilai yang baik.  

Ya memang ointar kalau saya 

lihat PL itu. Kalau selama ini 

suster pernah lihat PL sedih 

nggak? 

Pernah. itu pas di awal gitu tapi. 

Kenapa itu suster? Nek ditanya ya hanya diam saja. Mungkin ya 

juga awal-awal kangen orang tua, kan juga 

disana bersaing sesuku itu, satu dengan ini, satu 

dengan ini, nek nggak diajak ngomong ya pada 

diam akhirnya oada murung. Nggak tau itu 

alasan yang jelas kenapa.  Kalau sama saya tidak 

terlalu terbuka soalnya, kalo sama temennya 

lebih banyak cerita. 

Nggak terbuka ya suster 

soalnya? 

Iya susah. Terus apa jenenge, em kalau disini 

kalau murung itu nggak begitu ngawasi ya nek 

neng kene, mbawur cah akeh susah. 

Nggak kelihatan jadinya ya? Iya. 

Kalau menurut suster PL itu 

termasuk anak yang ceria atau 

malah banyak sedih, pendiam 

gitu? 

Dominane nek pendiam banget yo orak, piye ya?  

sedeng-sedeng. Hahahaha nek sama temene  ya 

wes guyon terus ngono. Sering buat temennya 

ketawa sih tapi ya itu buat para pengasuhnya 

jengkel. 

Kalau ada tamu atau ada 

kegiatan itu? 

Kalau ada tamu ya seneng, ceria, terus dia nek 

tak tegur agak dalam, dia wes ngambek,we 

tidur,ngilang, “dimana PL?”,  “tidur”, 

dibangunin pun udah ngggak mau bangun. 

Kemaren tuh mau tak undang, mau tak seneni 

lah, kok yo raksido nyeneni PL yo, malah tak 

kongkon, malah tak kei snack barang, batine 

pulan yo seneng. Rak tegel arep nyeneni. 

Kalau kelebihan sama 

kekurangan PL sendiri itu apa 

ya? 

Ya PL itu anaknya sregep, diajak kerja rekoso 

isa dia,  

Kekurangannya? Ya itu mudah ngambek tapi yo Cuma sebentar 

sih. 

Itu yang selalu nggak bisa ilang 

ya? 

Mungkin wes dari sananya atau  piye. 

PL itu anak ke berapa ya suster? Anak pertama kalau nggak salah. Ehhh nduwe 

kakak kok, malah rumahe kakake meh hanyut, 

tinggal segini kok. 

Apanya? Rumahnya kakaknya, waktu kebanjiran itu, 

airnya kan masuk kedalam, hanya tinggal separo 
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kepala. Punya kakak itu dia.  Nek ketoke 

keluarga pinter sih, adeknya juga pinter, bruder 

yo bilang “sesok adeke PL yo tak jak rono ya? 

adeke pinter banget, mesakke rak nduwe”,, “ro 

rakpopo to der, jak rene wae”. Memang 

sungguh-sungguh nggak punya, nggak masalah. 

Kerjaannya apa ya suster? Kerjaannya ya tani,  buruh tani. Biasanya kan 

orang sana kerja jadi burh karet. 

Buruhburuh yang ikut orang gitu 

ya suster? 

Iya. 

Tapi kalau disini itu PL itu ndak 

terlihat wah gitu? Apa orangnya 

itu biasa saja? 

Cenderungnya dee nganu, juga glamour ya, juga 

lihat pakaian mungkin ya kalau opo cari pakaian 

bekas, opo pinjam temannya, itu saya ngggak 

begitu tahu. Memang anaknya rapi ya, berusaha 

rapi serapi mungkin dan kalau punya uang dia 

beli baju yang sesuai dengan uang tapi yo apik-

apik jug. 

Tapi ndak pernah kayak terlihat 

sombing gitu? 

Koyoke yo nggak.  

PL itu punya masalah ngggak 

sih suster?  

Mungkin punya, ya itu kalau ditanya nggak 

pernah terbuka. 

Jadinya susah unutk ngorek 

lebih dalem gitu yaa suster? 

Iya susah. 

Emm gitu. Ya terimaskasih ya 

suster. 

Sama-sama 
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Lampiran 1.4 Verbatim Subjek 4 

 

VERBATIM SUBJEK 4 

 

WAWANCARA 1 : 12 Agustus 2017 

Pertanyaan  Jawaban  Koding   Keterangan 

kita mulai  ya? Iya   

Nama lengkap kamu 

siapa to? 

M.V.H   

Sekarang kamu 

sekolah kelas berapa? 

Kelas 3 SMP. LB Subjek duduk 

dikelas 3 SMP. 

Kalo boleh tau nih, 

kamu masih punya 

orang tua lengkap? 

Masih.  LB Subjek masih 

memiliki orang 

tua yang 

lengkap. 

Kamu asli mana ya? Sumatera. LB Subjek berasal 

dari Sumatera. 

Wah jauh.  Pekerjaan 

orang tuamu apa to? 

Kalo ayah itu ngambilin 

sawit. Kalo ibu itu kerja 

di pohon karet. 

LB Ayah subjek 

bekerja 

mengambili 

sawit 

sedangkan 

ibunya bekerja 

mengambili  

getah karet. 

Kerja di pohon karet 

iru, ngambilin-

ngambilin getah karet 

gitu? 

Iya.   

Itu punya sendiri atau 

punya orang? 

Punya sendiri.   

Jumlah saudaramu ada 

berapa ik? 

Ada 3.  LB Subjek 

memiliki 3 

orang saudara.. 

Kamu nomor? 1 LB Subjek anak 

yang pertama. 

Adek-adek mu masih 

kecil-kecil berarti? 

Ya. Masih SD. LB Adik subjek 

masih kecil, 

masih SD. 

Kamu kok bisa sampe 

di panti asuhan ini 

kenapa to? 

Karena ada saudara 

saya mbak B yng udah 

duluan tinggal disini. 

Saya disuruh ikut . 

LB Di panti asuhan 

ada saudara 

subjek. 
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Siapa yang nyuruh 

ikut? 

Ya orang tua saya. LB Subjek diinta 

orang tua untuk 

ikut  tinggal di 

panti. 

Alesannya tau nggak 

kenapa kok kamu 

disuruh ikut kesini? 

Karena disana tuh 

kayak berbeda agama 

gitu, banyak yang islam 

jadi tuh kayak dicuekin 

jadi lebih baik jauh tapi 

banyak teman. 

LB Subjek 

memiliki 

agama yang 

minoritas, dan 

menyebabkan 

subjek dijauhi. 

Kalo kamu lihat-lihat 

nih keluarga mu  itu 

sebenernya  keluarga 

yang berkecukupan 

atau kurang? 

Cukup. LB Keluarga 

subjek 

termasuk 

keluarga  yang 

berkecukupan. 

Kamu sudah berapa 

lama tinggal di panti 

asuhan? 

Sudah mau 3 tahun. LB Subjek sudah 3 

tahun di panti 

asuhan. 

Emm udah lumayan 

lama ya.  

Hehehehe   

Gimana sih 

pengalaman hidup 

kamu  sebelum kamu 

masuk di panti 

asuhan? 

Pengalaman waktu di SD 

tuh  nggak menyenangkan 

ya kayak sering dijauhin 

gitu cuma ada beberapa 

temen yang nggak.  

  

Itu kalo disekolah. 

Nah kalo pengalamn 

hidup mu dirumah 

sebelum kamu masuk 

di panti ? 

Males-malesan,  ya 

kayak gak bantu orang 

tua. tapi semenjak kelas 

6 itu udah mulai 

berubah sedikit.  

PP Saat dirumah, 

subjek seorang 

yang  malas 

dan tidak 

pernah 

membantu 

orang tua, saat 

kelas 6 sudah 

mulai berubah. 

Nah kalo sekarang 

pengalaman hidupmu 

selama kamu tinggal di  

panti asuhan ini kayak 

gimana? 

 Ya waktu  selama 2 tahun 

sih bagus-bagus aja. Tapi 

semenjak kelas 9 itu lebih 

kayak tergoda oleh 

keadaan yang lain gitu. 

  

Keadaan  yang lain 

maksednya? 

Ya kayak lebih sering 

baca novel dari pada 

belajar, lebih ngomong-

ngomongin suster gara-
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gara cerewet, nyebelin, 

kalo denger suaranya tuh 

kayak buat kita tuh rusuh 

tau nggak. Kayak 

kebakaran. 

Kan tadi sebelum  dan 

selama,  dari antara 2 

itu ada perbedaan 

nggak sih pada dirimu 

dari pengalamn hidup 

mu itu? 

Ada.    

Apa? Boleh diceritain? Perbedaannya itu kalo di 

SD tuh masih kekanak-

kanakan lah belum bisa 

mengerti, tapi kalo udah 

besar itu  agak bisa paham 

dan lebih bisa mengerti 

tujuan hidup. 

  

Kamu punya cita-cita? Punya.   

Apa cita-cita mu? Jadi polwan. LB Subjek bercita-

cita menjadi 

polwan. 

Kamu sekarang kan 

tinggal di panti asuhan 

nih, apa sih yang kamu 

pikirin tentang masa 

depan mu? 

Masa depan ku ya 

sukses, bisa 

membanggakan semua 

orang yang mendukung 

saya dalam belajar.  

TJ Subjek ingin 

membanggakan  

orang-orang 

yang selalu 

mendukungnya. 

Dengan tinggal di 

panti asuhan ini apa 

yang kamu pikirkan 

tentang masa depan 

mu itu? 

Ya keinginan ku  di panti 

asuhan ini supaya bisa 

lebih rajin belajar 

dengan baik, lebih giat, 

lebih mandiri, dan bisa 

mencapai tujuan dan 

cita-cita  saya. 

TJ Subjek ingin 

lebih rajin 

belajar, 

giat,mandiri, 

dan mencapai 

tujuan serta 

cita-cita. 

Sipp. Oiya di panti 

asuhan itu sebenernya 

ada  peraturan nggak 

sih? 

Ada.  ketat malah   

Nah peraturan-

peraturan  yang ketat 

itu berpengaruh nggak 

sih bagi hidup mu? 

Berpengaruh.   

Apa pengaruhnya? Ya biar bisa ngerti   
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tanggung jawab lah 

sebagai warga panti gitu. 

Bekerja sama . 

Kamu menikmati 

nggak kehidupanmu di 

panti asuhan? 

Kadang menikmati 

kadang nggak.  

  

Coba ceritakan yang 

menimati dan tidak itu 

yang kayak apa! 

Ada jam tidur yang 

puas. Tapi biasanya juga 

nybelin ada kegiatan 

yang terus-menerus 

tanpa henti.  

PU 

KP 

Subjek merasa 

puas dengan 

jam tidur panti, 

dan tidak suka 

dengan  

kegiatan yang 

terus menerus. 

Berarti nggak 

menikmati tuh karena 

kurang bebas gitu? 

Bukan bebas, tapi tu kan 

kita jadwalnya sekolah itu 

sudah mulai siang banget 

tapi tuh terus aja pasti ada 

kegiatn terus itu. Tidur 

sedikit aja udah 

dimarahin. 

  

Emm berarti  kurang 

gitu waktunya.  

Heheheh.   

Kamu sebelumnya 

pernah nggak sih 

membayangkan kalo 

kamu itu bakalan 

tinggal di  panti 

asuhan? 

Nggak pernah. kan dulu 

ya pengen sekolah disana.  

  

Oiya,  selama 3 tahun 

di panti asuhan nih 

kamu pernah sedih 

nggak? 

Pernah SD Subjek pernah 

seddih selama 

di panti asuhan. 

Apa yang bikin kamu 

sedih? 

Saat dimarahi suster, 

ditegur, saat dicuekin 

sama temen gara-gara 

salah.  

SD Subjek sedih 

karena ditegur 

suster dan saat 

di cuekin oleh 

teman-teman. 

Kamu pernah tertawa? Pernah.   

Apa yang bikin kamu 

tertawa selama kamu 

di  panti asuhan? 

Temen-temen membuat 

lucu aja kalo lagi 

pertemuan itu. Ya kayak 

seneng bareng, 

bercanda. 

DS 

SN 

Subjek tertawa 

karena ada 

teman yang 

membuat 

lelucon. 
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Appa sih yang kamu  

rasain ketika pertama  

kali kamu tinggal di 

panti asuhan? 

Ya nangis, kangen orang 

tua  gitu. Pokoknya tuh 

ingin sama mereka terus. 

Ya pengennya tuh pulang, 

tapi gimana, ga bisa.  

  

Emang orang tuamu 

nggak jenguk? 

Nggak. Cuma telepon 

pake  suara aja dari 

telepon. 

  

Jauh kok ya soalnyaa? Iya.   

Kamu kangen nggak 

sama mereka? 

Kangen.   

Kamu bangga nggak 

sama hiduupmu? 

Bangga.. BG Subjek bangga 

dengan 

hidupnya. 

Apa yang bikin kamu 

bangga sama hidup 

mu? 

Bangga karena sikapku 

udah lebih baik, malah 

bisa belajar  lebih tekun, 

dapet nilai bagus. Yang 

dulu jelek, turun, pas-

pasan sekarang bisa 

naik.   

BG 

PP 

Subjek bangga 

dengan  sikap 

yang udah 

menjadi baik, 

lebih tekun 

belajar, nilai 

yang bagus dan 

bisa naik.  

Oiya, apa sih yang 

kamu rasain selama 

kamu tinggal di panti 

asuhan ini? 

Ya seneng-seneng aja. 

Ya sayang sih ada 

sedihnya juga.  Ya suka 

dan dukalah sama 

temen-temen. 

SN 

SD 

HS 

Subjek merasa 

ada senang dan 

sedih tinggal di 

panti asuhan. 

Kalo boleh tau 

senengnya tuh kenapa 

to? 

Karena bisa berlibur 

kalo hari natal. Bisa 

bertemu dengan anak-

anak lain. 

KP Subjek senang 

karena bisa 

berlibur saat 

hari natal.  

Berlibur kalo natal? 

Maksudnya? 

Ya biasanya ke 

Borobudur. 

KP Panti asuhan 

mengadakan 

kegiatan ke 

borobudur. 

Ooo kalo natal itu suka 

diajak jalan-jalan gitu? 

Iya.   

Wah asik ya.  

Oiya kamu tu merasa 

nggak sih sama 

pengasuh dan juga 

sama temen-temen di 

panti? 

Ngerasa. Kalo lagi di 

perhatiin tuh merasa di 

cintai, tapi kalo  lgi ya 

begitu ya menjengkelkan 

juga.   

DS 

 

Subjek merasa 

dicintai oleh  

pengasuh dan 

teman-teman. 
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Diperhatiin 

maksudnya? 

Ya kayak, apa-apa tuh 

dinasehati tuh kayak 

merasa tuh supaya kita 

tuh berubah lebih baik 

lah. 

DS Subjek merasa 

kalau pengasuh 

menasehati itu 

agar subjek 

menjadi lebih 

baik. 

Berarti kamu tuh 

merasa to cintai 

mereka? 

Iya.   

Kamu mencintai 

mereka nggak, 

pengasuh, teman-

teman,? 

Mencintai.   

Apa bukti cintamu 

sama mereka? 

Ingin membuktikan kalo 

aku tuh bisa berubah, 

bisa membanggakan 

mereka dengan apa 

yang aku  bisa lah. 

TJ Ingin 

membuktikan 

kalau subjek 

bisa berubah 

dan 

membanggakan 

pengasuh. 

Sip. Bagaiman  sih 

perasaan mu harus 

hidup berjauhan dari 

orang tua? kan jauh 

nih Sumatera sama 

Jawa.  

Rasanya sedih, tapi 

semakin lama semakin 

bisa menyesuaikan diri. 

SD Subjek  sedih 

hidup 

berjauhan 

dengan orang 

tua tapi lama-

lama sudah 

terbiasa. 

Dipanti  tuh 

pengasuhnya ada 

berapa ya? 

Ada 5.   

Emm. Kamu merasa 

nggak sih pengasuh itu 

sudah memberikan 

perhatian, kasih 

sayang yang seimbang 

anatar anak didalam 

panti? 

Sudah.   

Ooiya umurmu berapa 

ya? 

13 tahun. LB Subjek berusia 

13 tahun. 

Nah, sebenernya 

dengan bertambahnya 

usia, hidupmu tuh 

menjadi lebih 

Tidak.   
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menyenangkan atau 

tidak  to? 

Kenapa? Karena masih masa-

masa remaja itu, sering 

emosi,, ngak bisa  

ngontrol diri. Kalo udah 

keasikan ya udah terlanjur 

gitu.  

US Subjek merasa 

usia remaja itu 

masih sering 

emosi dan tidak 

bisa 

mengontrol 

diri. 

Berarti dengan 

bertambahnya usia ini 

kamu malah  jadi 

orang yang emosian, 

malh nggak bisa 

mengendalikan emosi 

gitu? 

Iya. US Subjek merasa 

bertambahnya 

usia membuat 

subjek menjadi 

sulit 

mengendalikan 

emosi. 

Kamu mengenali 

dirimu sendiri nggak? 

Heeh   

Apa yang kamu kenali 

dari sosok mu itu? 

Aku sih biasanya 

ramah, sopan. 

LB Subjek itu 

seorang yang 

ramah dan 

sopan. 

Ee, kamu ikut kegiatan 

apa di panti? 

Kegiatan piket gitu. Ya 

biasanya ikut kegiatan 

kalo ada kakak-kakak 

yang  KKN. Kegiatan  

merefleksikan diri.  

KP Subjek 

mengikuti 

kegiatan yang 

ada di panti 

asuhan. 

Emm, itu kegitannya 

berkelompok-

berkelompok ? 

Iya. Dibagi jadi 2 

kelompok.  

  

Nah, kamu itu 

termasuk orang yang 

aktif atau yang pasif 

ketika dalam 

kelompok? 

Aktif.   

Relasi mu dengan 

teman-teman di panti 

asuhan itu kayak 

gimana to? 

Akrab. Tapi juga 

biasanya kadang-

kadang ya ada salah 

paham gitu, jadinya 

jengkelan, sindir-

sindiran, akhirnya 

fitnah-fitnahan.  

DS 

HS 

Subjek 

memiliki relasi 

yang akrab 

dengan 

temannya 

namun 

terkadang juga 

ada salah 
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paham. 

Kamu lebih suka 

kumpul sama temen-

temen atau suka 

menyendiri? 

Kalo memang lagi ingin 

sendiri ya sendiri. Karena 

supaya bisa mengerti 

keadaannya tuh gimana. 

Kalo  memanng lagi 

pengen seneng sama 

temen, ya bercanda 

bareng gitu. 

  

Kamu sekarang sudah 

mulai merancang masa 

depanmu  dengan baik 

atau belum? 

Belum.   

Kenapa belum? Karena masih bingung 

dan ragu, karena suster-

suster itu pengen aku jadi 

biarawati tapi aku juga 

bingung aku pengen jadi 

polwan. Aku nggak mau, 

aku harus gimana. Aku 

pusing. 

  

Oh gitu. Kamu yakin 

nggak bahwa dirimu tu 

mampu mencapai 

masa depan yang lebih 

baik? 

Mampu. OP Subjek mampu 

mencapai masa 

depan yang 

lebih baik. 

Yakin? Yakin. OP Subjek yakin 

bisa mencapai 

masa depannya.  

Apa yang bikin kamu 

yakin? 

Doa, dukungan orang 

tua, dan restunya 

mereka tuh semoga 

membawa aku 

kekehidupan yang bisa 

tambah pemberani, 

tidak malu, membuang 

rasa malu ku itu. Harus 

lebih llagi. 

OP Rasa yakin itu 

karena doa dan 

dukungan 

orang tua. 

Kamu kan agamanya 

Katolik nih, seberapa 

sering sih kamu 

beribadah? 

Sering. Hampir setiap  

pagi misa, Sabtu juga 

Minggu.  

PT Subjek setiap 

hari beribadah. 

Kamu pernah sakit Pernah. KH Subjek pernah 
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selama di panti? sakit selama di 

panti asuhan. 

Apa sih yang kamu 

rasainn ketika kamu 

sakit? 

Menyusahkan suster,  

aku juga sakitlah 

badannya nggak bisa 

gerak gitu, susah untuk 

beraktivitas seperti 

biasa. Apalagi  belajar 

nggak bisa konsen.  

KH Subjek merasa 

sakit itu 

mengganggu 

kegiatannya 

dan juga 

menyusahkan. 

Kamu ngerasa nggak 

sih waktu kamu sakit 

itu, pengasuh, tean-

teman itu perhatian 

sama kamu atau 

nggak? 

Iya. DS Subjek merasa 

pengasuh 

perhatian saat 

subjek sakit. 

Apa sih bentuk 

perhatiannya? 

Ya membawakan makan 

dari pagi sampe sore. 

Dan juga mendoakan 

kalo lagi doa. 

DS Bentuk 

perhatian 

pengasuh yang 

dirasakan 

subjek.  

Emm.  Oiya apa sih 

harapanmu dengan 

kamu tinggal di panti 

asuhan ini? 

Ya harapanku, bisa 

membanggakan suster, 

orang tuaku, teman-

temanku, smeua bisa 

berhhasil juga, menjadi 

anak yang lebih baik, 

berguna bagi nusa dan 

bangsa. 

TJ Subjek ingin 

membanggakan 

suster, orang 

tua, dan 

menjadi anak 

yang berguna 

dan lebih baik. 

Amin.  Oiya mungkin 

wawancara hari ini 

sampai  disini dulu. 

Besok kita lanjut lagi. 

Terimaskasih. 

Iya.   

 

 

WAWANCARA II : 28 Agustus 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Halo dek Halo    

Oiya nih aku mau 

tanya-tanya lagi nih. 

Iya.   

Kemaren kamu bilang 

kmau disini sudah 

berapa lama? 

Udah mau 3 tahun. LB Subjek sudah 

hampir 3 tahun 

tinggal di 
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panti. 

Sudah mau 3 tahun.  

Dulu nih ya, sebelum 

kamu tinggal di panti 

asuhan, sebelum kamu 

disini, apa sih yang 

kamu tau tentang panti 

asuhan? 

Ya kayak cuman nitipin 

anak,  ya supaya bisa 

mandiri gitu, tapi ya 

belom tau sih Cuma dari 

sepupu tau. 

  

Kamu dulu pernah 

kunjungan ke panti 

asuhan apa belum? 

Belum.    

Emm, nah kamu kan 

sekarang udah  hampir 

3 tahun di panti, apa 

sih yang kamu tau 

tentang panti? Panti tu 

apa sih? 

Panti tu ya suatu tempat  

untuk mengajarkan anak-

anak supaya mandiri gitu, 

lebih disiplin,  rajin gitu. 

  

Emm, nah sekarang 

gimana sih keadaan di  

panti asuhan ini? 

Keadaannya ya kalo 

banyak orang sih ya 

ribut sih tapi juga 

menyenangkan karena 

banyak teman.   

NY Keadaan panti 

menyenangkan 

karena banyak 

teman. 

Di panti asuha Santo 

thomas ini ee ada 

fasilitas-fasilitas gitu 

nggak? 

Ada.   

Apa aja fasilitas yang 

ada di panti ini? 

Ya contohnya kayak bola 

basket gitu bisa 

digunakan untuk bermain, 

tempat tidur, bantal yang 

bagus dan  empuk, begitu, 

seprei juga bisa ganti-

ganti, setelah itu alat 

mandi  yang lengkap juga, 

kamar mandi yang 

lumayan bersih gitu. 

  

Nah, fasilitas-fasilitas 

itu udah kamu gunain 

dengan baik atau 

belum sih? 

Sudah.    

Selanjutnya nih, pasti 

kan kamu punya 

kebutuhan sehari-hari 

Sudah.    
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to? Itu udah terpenuhi 

dengan baik atau 

belum di panti? 

Contohnya seperti apa 

kebutuhanyang seperti 

apa? 

Kebutuhan mandi itu 

sudah  terpenuhi, 

tercukupi juga, 

digunakan juga udah 

teratur. 

PU Semua 

kebutuhan 

sudah 

tercukupi. 

Kalo pas kamu  

dirumah nih, kamu 

mendapatkan fasilitas 

seperti di panti asuhan 

ini atau nggak sih? 

Dapet. Cuman agak 

gimana ya? kurang sih 

nggak, cuman kayak 

ngerasa kok ee, karena 

kalo dirumah tuh belum 

ada bola basket juga, jadi 

nggak bisa main basket, 

nggak  pernah main alat 

musik, disini kan udah 

ada gitu. 

  

Jadi di panti ini udah 

memberikan yang 

nggak pernah kamu 

dapat dirumah? 

Udah.   

Oiya, aku mau tanya 

lagi nih. Gimana sih 

pengalaman hidupmu 

sebelum kamu masuk 

di panti asuhan ini? 

Pengalaman hidup saya 

sih kalo dirumah  itu 

masih ya bandel-bandel 

sama orang tua, belum 

bisa mengerti dewasa 

gitu lah,, masih kayak 

anak-anak, masih 

membantah, masih 

nggak mengerti susah 

payahnya orang tua. 

LB Subjek merasa 

dirinya 

sebelum 

tinggal di panti 

masih seperti 

anak-anak, 

masih belum 

menegrti susah 

payah orang 

tua. 

Oiya, apa sih yang  

kamu rasakan dengan 

kehidupanmu dulu 

ketika dirumah? 

Kehidupannya sih ya 

menderita sih, karena 

kelakuan sendiri ya.   

  

Menderitanya kayak 

gimana? 

Ya menderitanya tuh 

sering dimarahi sama 

orang tua karena kelakuan 

yang nggak  bener sama 

adek, setelah itu kalo sma 

nenek juga agak mbandel, 

mbantah-mbantah gitu. 
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Emm, oiya ketika 

dirumah dulu nih  apa 

sih kegiatan mu? 

Kegiatanku tu sih setelah 

sekolah ya makan, nonton 

tv, belajar cuman berapa 

jam, paling Cuma 1 jam 

atau ½ jam tok udah 

nonton tv lagi 

  

Oiya, orang tuamu tu 

kerja di kebin karet 

ya? 

Iya.   

Kamu pernah nggak 

bantu orang tuamu 

ketika dirumah? 

Kalo bantu dirumah itu 

waktu aku kalo lagi  

liburan sekolah itu, aku 

bangun pagi ikut orang 

tuaku, itu kalo aku udah 

mulai pikiran menegrti 

orang tua, tapi waktu ya 

masih 4 atau 5 ya maih 

belum mengerti. 

  

Oiya kalo boleh tau, 

gimana sih hubungan 

mu sma orang tua mu? 

Baik. Baiknya itu orang 

tua saya itu mau 

pengertian sama saya, 

walaupun saya salah ya 

masih dinasehati, diberi 

kasih sayang, diberi 

kecukupan gitu. 

HS Subjek 

memiliki 

hubungan baik 

dengan orang 

tuanya, 

walaupun 

subjek salah 

masih tetap 

diberi nasehat. 

Kamu tau nggak sih 

gimana keadaan orang 

tua mu dirumah 

sekarang? 

Ya nggak  tau, yang saya 

tau cuma sehat   aja gitu. 

  

Apakah kebutuhan 

dirumahmu itu sudah 

tercukupi dengan 

baik? 

Ya sedang.   

Kalo dirumah nih, 

kamu punnya nggak 

sih teman baik? 

Teman baik ada. HS Subjek 

memiliki 

teman baik 

dirumah.  

Ada berapa? Cuman ada beberapa 

orang, 2 atau 3 gitu. 

  

Hal apa sih yang biasa 

kamu lakuin sama 

Dirumah itu biasanya 

main bareng  ya 
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temen-temenmu ketika 

dirumah? 

kerumahnya, ngobrol-

ngobrol, becanda itu kalo 

lagi pulang sekolah 

biasanya. 

Emm, kalo main, main 

kemana biasanya? 

Biasanya main ke sawah-

sawah gitu,jalan-

jalan,nganu layang-layang 

gitu lah. 

  

Nah, sekarang kan 

kamu udah di panti 

nih, gimana sih 

keadaan hidupmu 

setelah kamu masuk di 

panti ini? 

Ya rasanya tu pertama 

enak, tapi kok semakin 

lama kok ya semakin 

biasalah masih anak 

remaja, ya maksudnya 

juga masih seperti itu lah. 

  

Maksudnya yang 

seperti  itu gimana?  

Cerita aja. 

Ya kalo masih masa-masa 

pubertas itu kan otomatis 

ee emosinya nggak bisa 

dikontrol ya, setelah itu 

ya sering marah, sering 

susah banget ya itu 

ngendaliin ego, ya serba 

salah gitu didepan  suster 

itu. 

  

Tapi kamu sadar to 

sama apa yang kamu 

rasakan itu? 

Sadar.  Emang salah.   

Terus nih, apa sih yang 

kamu  raskan selama 

kamu  tinggal di panti? 

Kalo sama temen-temen 

ya enak, ya bisa canda 

tawa, maiin bareng itu 

enak bisa saling bekerja  

sama, tapi ya itu kalo lagi 

nyebelin ya memang 

buat sakit hati. 

DS 

SH 

Subjek merasa 

enak dengan 

adanya  teman-

teman karena 

bisa bercanda, 

tetapi 

terkadang 

teman itu 

menyebalkan 

dan membuat 

sakit hati. 

Nyebelin? Yang 

nyebelin kamu atau ee 

orang-orang yang ada 

di panti? 

Ya bergantian, ya kadang 

suka usil, aku sendiri juga 

usil, tapi mereka ya 

menganggapnya ada yang 

serius ada yang nggak. 

  

Selama kamu di panti Kalo sekarang ini sedih. SD Saat ini subjek 
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nih, kamu lebih 

banyak perasaan 

senang atau sedih? 

merasa sedih 

tinggal di 

panti. 

Kenapa? Karena kalo PR itu selalu 

kerjainnya sampe malam, 

nggak selesai-selesai, 

sering lembur, ngantuk 

terus, itu. 

  

Emm, tapi kalo selama 

3 tahun ini, kamu lebih 

banayak muncul  

perasaan senang atau  

sedih? 

Senang. Senangnya itu 

kalo disaat  bermain-

main sama mbak-

mbaknya dari Sanata 

Dharma yang datang itu 

enak, ada kegiatan, itu 

kalo lagi liat seneng aja, 

liat temennya bekerja 

bakti itu seneng aja bisa 

tempatnya itu bersih 

gitu. 

SN 

DS 

HS 

KP 

Selama 3 

tahun di panti 

subjek merasa 

senang, ketika 

ada kegitan 

bersama 

kakak-kakak 

KKN dan saat 

melihat teman-

teman mau 

bekerja bakti 

dan membuat 

tempat itu 

bersih. 

Lah kamu  menikmati 

nggak sih sebenernya 

tinggal di panti asuhan 

ini? 

Menikmati. MK Subjek 

menikmati 

tinggal  di 

panti asuhan. 

Kayak gimana kamu 

menikmatinya? 

Menikmatinya itu 

karena kalo tidur 

tinggal tidur nggak  

usah mikir bayar listrik, 

kalo mandi tinggal 

mandi tinggal minta 

sabun, enak, semua 

serba disediakan. 

MK Subjek 

menikmati 

karena semua 

serba 

disediakan, 

tempat tidur, 

sabun. 

Wah enak ya? Enak banget.   

Ketika dirumah nih, 

peristiwa apa sih yang 

nggak bisa kamu 

lupakan bersama 

teman-temanmu? 

Peristiwa saat bisa 

dalam suka dan duka 

selalu bersama itu kan 

pengalaman bersama 

mereka itu kan, dalam 

suka selalu ada, dalam 

duka juga selalu  ada, 

kayak main bareng itu 

DS Subjek 

mengalami 

suka dan duka 

bersama 

teman-teman. 
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kan seru nggak bisa 

dilupakana. 

Sekarang kan kamu 

jauh ya,  kemarin 

kamu bilang kamu dari 

Sumatera. Sumatera ke 

Pulau jawa itu kan  

jauh, apakah kamu 

masih sering 

berhubungan  sama 

teman-teman mu? 

Kalo sama teman-teman 

nggak, cuman sama orang 

tua tanya  gimana 

kabarnya mereka  

  

Berarti kamu sering 

berhubungan sama 

orang tua mu? 

Iya.   

Ee, kamu pernah 

tertawa nggak? 

   

Kapan terakhir kali 

kamu tertawa? 

Barusan aja.   

Kenapa? Ya karena lagi ini 

ngomong sama mbak-

mbaknya nih lagi 

wawancara gitu, dan 

bahasanya itu loh jadinya 

marai ngguyu terus. 

  

Oalah, hahaha. Emm, 

di panti tuh ada 

kegiatan nggak sih? 

Ada.   

Apa aja kegiatannya 

kalo bisa disebutkan? 

Kegiatannya itu ya 

piket, setelah itu misa, 

setelah itu latihan koor, 

setelah itu kalo ada itu 

ee nyapu ngepel juga, 

memasak, kalo bisa itu 

bercocock tanam kalo  

ada lahanya begitu. 

KP Banyak 

kegiatan di 

pannti asuhan. 

Apa sih tugas paling 

utama yang wajib 

kamu lakuin di panti 

ini? 

Tugas kalo saya itu 

belajar sebagai pelajar 

karena masih sekolah itu. 

  

Tadi kan banyak sekali 

kegiatan to. Kegiatan 

apa sih yang paling 

kamu suka dipanti? 

Kegiatan piket, 

memasak, latian koor. 

Ya karena memang 

keinginan saya, ya cita-

KP 

TJ 

 

Subjek 

menyukai 

kegiatan 

memasak dan 
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cita saya yo ingiin 

supaya lebih disiplin 

dan  mandiri melalui 

kayak piket-piket kan 

suatu tanggung jawab 

harus dikerjakan 

dengan tanggung jawab, 

iklas, hingga suatu saat 

bisa digunakan dimasa 

depan dengan baik. 

koor yang  ada 

di panti. 

 

Subjek ingin 

menjadi 

disiplin dan 

bertanggung 

jawab melalui  

kegiatan di 

panti. 

Amin. Heheheh 

Kalo boleh tau nih, ada 

nggak sih perbedaan 

kehidupanmu ketika 

dulu kamu masih 

dirumah sama kamu 

sekrang di panti? 

Ada. perbedaanya itu 

kalo dirumah kan masih 

sering ya belum disiplin, 

belum bisa mengatur 

waktu, tapi kalo disini 

mandiri, mengerti 

tujuan dan juga lebbih 

bertanggung jawab atas 

semua yang sudah di 

perintahlan disini atau 

aturan yang 

tercantumkan. 

PP Subjek merasa 

ada perbedaan 

dalam 

hidupnya 

setelah subjek 

tinggal di panti 

asuhan. 

Berarti kamu ditempat 

ini itu kamu menjadi 

lebih baik lagi? 

Iya. PP Subjek merasa 

dirinya 

menjadi lebih 

baik. 

Kalo kamu nih disuruh 

memilih nih, kamu 

lebih menyukai 

kehidupanmu yang 

mana? Ketika dirumah 

atau ketika di panti? 

Kehidupan di panti. Ya 

kalo dirumah itu kalo 

dirumah sendiri tu 

rasanya kayak bebas, 

kalo disini itu kan ada 

keterbatasan dan ada 

waktu untuk bisa 

kemana pun, harus ijiin, 

itu kan merupakan 

suatu tindakan supaya 

kita tuh lebih hati-hati  

jika ingin kemanapun. 

MK Subjek lebih 

memilih 

kehidupan di 

pannti asuhan. 

Apa sih yang kamu 

rasakan dengan 

kehidupanmu yang 

sekarang ini? 

Yang aku rasakan 

dikehidupan 

sekarangtuhmerasa 

tercukupi, melakukan 

apapun tuh tanpa minta 

itu sudah dikasih, ya 

MK Subjek merasa 

hidupnya 

sudah 

tercukupi. 
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serba ada gitu. 

Kamu merasa nggak 

sih hidupmu itu 

berguuna bagi orang 

lain? 

Merasa. Ya merasa itu 

kalo lagi temen-temen 

lagi apa, belajar begitu 

biasanya saya bisa 

membantu sedikit, 

membagi ilmu saya 

kepada mereka, ya kalo 

mereka lagi sedih juga 

saya menghibur. 

BN Subjek merasa 

hidupnya 

berguna bagi  

oorang lain, 

terutama 

temannya.  

Emm, kamu puas 

nggak sama hidupmu 

yang sekarang? 

Belum puas, karena akhir-

akhir ini masih sering 

buat suster marah, 

jengkel, tatapannya itu 

kayak gimana gitu, kayak 

nggak ikhlas itu lah, 

bayangin aja mukanya 

kayak gitu. 

  

Hhehe. Ee kalo di 

panti asuhan kamu 

punya teman? 

Punya, banyak. HS Subjek 

memeiliki 

banyak teman 

di panti 

asuhan. 

Gimana sih 

hubunganmu sama 

temen-temenmu di 

panti ini? 

Lebih akrab, ya  lebih 

harmonis aja. enjoy 

bareng, enak lah. 

HS Hubungan 

subjek lebih 

akrab dengan 

teman-teman, 

lebih 

harmonis. 

Kalo boleh tau nih, 

berapa sih jumlah 

teman dekatmu di  

panti? 

lebih dari 1 sih mbak.   

Emm, kamu pernah 

berantem nggak sih 

sama mereka? 

Pernah. ya disaat ada 

salah paham. Biasanya 

kan kalo orang remaja itu 

kan kalo salah sedikititu 

mesti dibawa kemana-

mana, jadi kan saling 

salah paham, saling 

mendukung satu sama 

lain, jadinya kan saling 

mempengaruhi, jadi 
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semakin bertengkar, 

semakin membesar-

besarkan masalah gitu.  

Nah kalo kamu lagi 

berantem nih sama 

temenmu gimana sih 

cara kamu nyelesein 

maslahnya? 

Biasanya sih khawatir 

ya, pusing sendiri, 

hanya bisa berdoa, 

nangis, setelah itu coba 

minta maaf walaupun  

nggak salah begitu. 

PT Subjek berdoa 

ketika 

mempunyai 

masalah 

dengan teman. 

Emm, biasanya kamu 

kalo berantem tuh 

paling lama tuh berapa 

hari, atau berapa 

minggu? 

3 hari, ya sekitar itu.   

Kalo setelah 3 hari 

biasanya kamu 

lanngsung minta maaf 

gitu? 

Biasanya kalo setelah  

kejadian itu langsung. 

  

Emm, temen-temenmu 

baik nggak sih sama 

kamu? 

Baik, ya dalam hal 

berbagi itu mereka bisa 

diajak kompromi gitu, 

saling menjaga gitu juga 

bisa, setelah itu diajak 

bersih–bersih sama 

kerapian tuh mereka 

juga mau, walaupun 

dengan cara paksa begitu. 

DS 

HS 

Teman-teman 

di panti baik 

pada subjek. 

Emm gimana sih 

sikapmu sama temen-

temenmu dipanti? 

Sikapku kalo sama temen-

temen dipanti tuh, kalo 

emang lagi marah tuh 

ya sering ngomong-

ngomongin dibelakang, 

nggosip-nggosip, manas-

manasin gitu, apalagi 

kalo lewat tu nyindir-

nyindir, tapi kalo lagi 

baik ya nggak, ya baik 

aja. Kalo mereka baik ya 

aku baik, tapi kalo sama S 

ya kalo S ngomong-

ngomong dibelakang, 

didepan sok bagus ya 

gimana hati saya sakit, ya 

LB Sikap subjek 

pada teman di 

panti itu suka  

marah, suka 

nggosip, dan 

suka 

menyindir. 
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ngomongnya dibelakang, 

dibesar-besarin sekalian.  

Ehh, kalo sikap teman-

temanmu sama kamu 

gimana? 

Sama kayak aku, kalo lagi 

baik ya baik, kalo lagi 

berantem ya ngommongin 

tuh dibelakang, tiba-tiba 

nyente-nyente kayak gitu, 

keras-keras kalo 

ngomong. 

  

Berarti sama aja ya? Memang mbak.    

Kalo hubunganmu 

sama pengasuh yang 

ada dipanti gimana? 

Hubunganya itu kalo 

sama suster yang lain 

tuh enak, bisa diajak 

kompromi gitu, 

membantu, tapi kalo 

sama satu suster yang 

itu menyebalkan banget, 

serba salah, 

ngomongnya cerewet 

banget, makanya kalo ada 

dia itu, kita lagi nyante itu 

berubah semua kayak 

kebakaran gitu, langsung 

pada lari-lari kemana pula 

gitu. 

LB Subjek merasa 

hubungannya 

dengan suster 

di panti  

berbeda-beda, 

ada yang 

menyenangkan 

ada yang tidak.  

Heheehe. Haduhh. 

Oiya, kamu diluar 

panti ini punya temen 

nggak? 

Diluar punya HS Subjek 

memiliki 

teman di luar 

panti. 

Gimana sih hubungan 

mu sama temen-temen 

mu yang ada diluar 

panti asuhan ini? 

Enak, seru juga sih kalo 

lagi ngerjain tugas. 

Mereka biasanya juga 

bisa diaajak bersama 

kumpul di tempatnya aku, 

diasrama. Tapi juga ada 

yang nggak mau ya lebih 

baik ditinggalin aja, 

nggak usah ikut itu. 

  

Emm gitu, ketika 

kamu disekolah nih, 

disekolah temen-temen 

pantimu satu sekolah 

nggak sih sama kamu? 

Ada.   
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Nah kamu kalo 

disekolah lebih sering 

bermain sama temen 

mu sesama anak panti 

atau yang diluar panti? 

Lebih sama anak yang 

panti ya, sering dateng ke 

asrama gitu, main didepan 

panti. tapi kalo sama anak 

luar tuh agak canggung 

ya, karena mereka tuh 

jajan terus, sedangkan aku 

tuh nggak, makanya tuh 

aku lebih baik nggak usah 

ikut-ikutan dari pada 

nggak enak gitu. 

  

Tadi kamu bilang, 

kamu nggak jajan. 

Emang kamu nggak 

pernah dikirimin uang 

saku dari rumah atau S 

nggak pernah ngasih 

uang saku gitu? 

Kalo aku itu uang saku 

aku gunakan untuk 

keperluan sekolah aja, 

kayak biaya beli peralatan 

jahit, apa bayar uang kas, 

buat handout-handout 

kayak gitu.. 

  

Lah memang 

kebutuhan sekolah 

seperti itu tidak 

dipenuhi oleh panti 

asuhan? 

Kalo LKS itu memang 

dari panti asuhan, tapi 

kalo soal uang saku itu 

kalo memang saya masih 

punya ya saya sendiri, 

kalo memang lagi nggak  

punya ya saya minta S.  

  

Berapa sih jumlah 

temenmu disekolah 

selain sesama anak 

panti? 

Ada  5   

Kamu dekat sama 

mereka? 

Dekat kalo dikelas, atau 

kalo mau istirahat itu 

sering keluar bareng, tapi 

kalo mereka udah mau 

jajan aku mesti sama anak 

panti lagi. 

  

Oiya kemarin cita-

citamu mau jadi apa 

ya? 

Polwan. LB Subjek bercita-

cita menjadi 

polwan. 

Oiya, mau jadi polwan 

ya? 

Ya.   

Apa sih peran panti 

asuhan dalam 

mendukungmu 

Belum ada dukungan sih. 

Karena kan kalo polwan 

itu harus lulusan SMA, 
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mencapai cita-cittamu 

itu? 

tapi ya karepnya Suster 

kalo SMA boleh tapi 

orang tua saya nggak 

bolehtuya udah takdir 

saya ya seperti itu. 

Tapi kamu masih 

pengen  tetep jadi 

polwan kan? 

Ya kalo ada kemampuan 

usaha lagi jadi polwan ya 

akan  saya kembangkan 

itu. 

  

Kalo sampe sekarang 

nih, apa sih usahamu 

dalam mencapai cita-

citamu itu? 

Usahaku sih mencoba 

untuk mendapatkan itu, 

meraihnya, belajar 

dengan baik, supaya 

suatu saat itu yang 

mencari pekerjaan itu 

bukan saya, tapi 

pekerjaan yang  

mencari saya. 

TJ Subjek 

berusaha 

belajar yang 

baik guna 

mencapai cita-

citanya. 

Emm bagus tuh. 

Sebagai anak panti 

nih, apa sih arti masa 

depan untuk mu? 

Masa depan itu sebuah 

tujuan yang harus dicapai 

supaya suatu saat tuh bisa 

membanggakan orang-

orang yang peduli dengan 

kita, yang membantu kita 

sampai saat  ini gitu. 

  

Kalo boleh tau apa sih 

rencanamu kedepan 

setelah kamu keluar 

dari panti asuhan ini? 

Renacanaku sih kalo 

aku berhasil aku ingin 

menjadi donatur disini, 

membantu mereka yang 

kecil yang masih lebih 

kecil dari saya.  

TJ Subjek 

berencana 

menjadi 

donatur agar 

bisa membantu 

orang lain 

yang lebih 

kecil dari 

subjek. 

Kamu yakin atau 

nggak kalo rencanamu 

itu dapat terwujud? 

Yakin jika saya tidak 

putus asa. Bila saya 

gagal bisa mengambil  

pengalaman-pengalaman 

dari yang sudah berlalu. 

OP Subjek yakin 

bisa 

mewujudakan 

rencananya. 

Hal apa sih yang 

paling kamu sukai 

selama kamu tinggal di 

panti asuhan ini? 

Hal yang paling aku sukai 

itu ya kalo lagi piket 

bersama itu, ada tamu 

juga, bisa nyanyi bareng, 
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joget-joget bareng gitu. 

Tadi kan kmau bilang 

kamu pernah tertawa 

bareng temen-

temenmu di panti ya? 

apa sih yang kamu 

rasakan ketika hal-hal 

itu terjadi sama kamu? 

Ya ada rasa bahagia, 

lega, serta tidak, beban 

yang terasa berat itu 

terasa terangkat lebih 

ringan sedikit, jika 

diawali dengan gembira 

dan semangat gitu. 

BH Subjek merasa 

bahagia saat 

tertawa 

bersama 

teman-teman 

di panti.  

Kamu bangga nggak 

jadi anak panti? 

Bangga. Ya anak panti itu 

bisa mengajari kita 

untuk berterimakasih  

walaupun dirumah itu kita 

masih kurang, tapi disini 

kita bisa dipelihara oleh S 

yang baik itu, ya merasa 

bersyukur dan bangga 

bisa disekolahkan. 

BG Subjek bangga 

menjadi anak 

panti asuhan. 

Kamu pernah nggak 

sih membandingkan 

dirimu sama temen-

temenmu yang ada 

diluar panti? 

Pernah. membandingkan 

itu kalo diluar itu 

biasanya lebih bebas, 

lebih seenaknya sendiri, 

ya memang ada sebagian 

kecil orang yang masih 

memiliki rasa ingin 

berhasil begitu tapi 

memangkebanyakan 

memang kalo diluar itu 

lebih terpengaruh ya sama 

yang lain-lain hal begitu 

atau omongannya yang 

udah semakin kotor ya 

semakin meningkat, 

kalodipanti itu lebihbisa 

mengendalikan emosi 

serta tidak diperbolehkan 

mengucapkan hal-hal 

yang tidak wajar. 

  

Kamu nyaman nggak 

sih tinggal di panti 

asuhan ini? 

Ada nyaman ada yang 

nggak juga. Kalo lagi 

nyaman itu kalo lagi S itu 

yang baik begitu ya, yang 

kalo ngomong itu 

langsung didepan jangan 

hanya dibelakang. Ya 

NY 

SH 

Subjek merasa 

tinggal di panti 

asuhan ada 

nyaman dan 

tidak nyaman. 

 

Subjek tidak 
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memang ada S yang 

kayak gitu ya hanya 

baik disaat butuh saja, 

tapi nanti ddibelakang 

gitu ngomongin saya 

bikin hati saya sakit lah. 

nyaman saat 

suster 

membicarakan 

subjek di 

belakang tetapi 

didepan itu 

baik.  

Nah kalo nyamannya 

kenapa? 

Nyamannya itu ya, 

Susternya perhatinya, 

sering menegur bila 

saya salah, menasihati, 

atau mengatakan itu 

didepan saya biar saya 

itu nagis sekalian biar 

saya bisa lega begitu. 

NY 

DS 

Subjek 

nyaman ketika 

suster 

perhatian, 

sering 

menegur, 

menasehati. 

Kalo sekarang ini, apa 

yang kamu rasakan?  

Nyaman atau nggak 

nyaman? 

Ya kebanyakan sekarang 

nggak nyaman, ya seperti 

itu tadi serba salah 

didepan S. Kalo ada S 

yang jaga itu membuat 

jengkel juga itu, ya serba 

salah pokoknya. Kalo 

telat ya nanti digituin, 

kalo nggak doa karena 

nggak bisa bangun ya 

diomong-omongin 

didepan umum, ya maliu 

sendiri gitu. 

  

Kamu pernah sedih 

nggak sih selama 

kamu dipanti? 

Pernah. SD Subjek pernah 

sedih selama 

tinggal dipanti. 

Kapan terakhir kali 

kamu sedih? 

Terakhir kali sedih itu 

sekarang,karena 

tugasku tuh belum 

selesai, sedih banget, 

besok ulangan, belum 

belajar baru 

diwawancarai. 

SD Subjek  

terakhir sedih 

itu sekarang 

karena tugas 

yang belum 

selesai.  

Heheheh. Kalo kamu 

lagi sedih nih, apa sih 

yang biasa kamu 

lakuin? 

Ya kalo sedih ya 

mengadu pada Tuhan 

ya.malam-malam 

berdoa sendiri, nangis-

nangis sendiri tuh nggak 

SD 

PT 

Saat sedih, 

subjek 

mengadu pada 

Tuhan.  
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papa, hanya  Tuhan  

yang tau ya. 

Berarti kalo kamu 

sedih itu kamu berdoa 

ya? 

Iya berusaha sampe 

malam-malam itu. Yang 

penting itu besok bisa 

ngerjain gitu. Walaupun 

ngantuk. 

  

Oiya gimana sih 

respon teman-

temanmu ketika 

melihat kamu sedih? 

Ya kalo temen yang dekat 

itu biasanya menanyakan, 

ada apa? Tapi kalo teman 

yang kurang akrab ya 

biasa aja, mereka kan 

nggak tau kalo nggak 

diberi tahu. 

  

Kapan kamu kesini? 

Tinggal di panti ini 

kapan to? Masih inget 

nggak? 

Udah lupa ya. tahun 

berapa ya? udah lupa, 

udah lama. 

  

Respon apa sih yang 

muncul ketika pertama 

kali kamu itu 

mengetahui kalo kamu 

akan tinggal dipanti? 

Responya itu ya 

pertama  sedih, karena 

pisah dari orang  tua ya, 

jauh.Tapi ya saya akan 

coba, karena ini kan 

udah rencana Tuhan 

buat tinggal disini, ya 

saya coba untuk 

bersyukur, berterima 

kasih karena masih 

diperhatikan melalui 

orang-orang yang 

sayang saya  disini. 

SD 

PT 

BS 

Awal tinggal 

di panti, 

subjek merasa 

sedih karena 

pisah dengan 

orang tua, 

tetapi subjek  

merasa bahwa 

ini rencana 

Tuhan, dan 

subjek 

mencoba 

untuk 

bersyukur dan 

berterimakasih 

karena 

diperhatikan. 

Kalo yang kamu 

rasakan ketika kamu 

pertama kali tinggal 

disini apa? 

Perasaanya itu ya masih 

nggak enak, nanti mau 

ngelakuin apa, nanti 

sekolahnya gimana gitu, 

belum tentu tahu, atau 

biayanya darimana itu 

juga nggak tau. Tapi   ya 

saat dilakukan ya 
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mencoba mencari tau ya 

akhirya tau bagaimana 

dan dari siapa. 

Selama di panti nih, 

kamu lebih banyak 

merasakan 

kegembiraanatau 

kesedihan? 

Ya seimbang, karena 

setiap orang kan juga 

memiliki kebahagiaan 

tersendiri, kesedihan 

tersendiri itu mesti ada, 

menurut saya itu kalo 

dipanti itu seimbang.  

PU Subjek 

mengatkan 

bahwa setiap 

orang 

memiliki 

kebahagiaan 

dan kesedihan 

tersendiri. 

Perasaan 

subjek saat ini 

seimbang.  

Kamu pernah marah 

nggak sih sama 

pengasuh di panti ini? 

Pernah, tapi kalo marah 

didepan itu nggak bisa, 

karena melihat matanya 

yang tajam itu nggak bisa 

apa ya, kayak nggak bisa 

ngomong. Selalu kalah 

gitu kalo ngomong. Ya 

mending diam itu. 

  

Apa yang kamu 

rasakan ketika kamu 

marah sama pengasuh 

mu? 

Ya mencaci maki seperti 

itu, ya kecewa, merasa 

sakit hati, merasa nggak 

dihargai, ya biasalah 

perasaan anak yang 

masih mau dewasa 

itukan lebih cepat 

tersinggung itu. 

SH Subjek merasa 

kecewa, sakit 

hati, tidak 

dihargai, 

mudah 

tersinggung.  

Hal apa sih yang 

biasanya bikin kamu 

sampe marah sama 

para pengasuh? 

Biasanya kalo ngomong 

itu nggak pake hati yang 

ikhlas begitu, tatapannya 

itu biasanya kelihatan dari 

wajahnya  itu nggak 

menerima gitu, sering 

ngomel terus, nggak ada 

apa-apa sering disalahin 

dah jadi ada perasaan 

nggak enak gitu. 

  

Kamu pernah nggak 

sih bilang sama para  

pengasuh itu kalo 

Belum pernah, karena 

belum bisa berani ya gitu. 
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kamu itu nggak suka, 

kamu tuh marah, aku 

tu maunya seperti 

ini,kayak gitu? 

Kalo sama temen di 

panti nih, kamu pernah 

marah nggak sih? 

Pernah. disaat mereka 

tuh nggodainnya 

kelewatan,, 

bercandaanya tuh 

kelewatan, atau sering 

buat salah paham 

disekolah, nganu salam-

salam sama orang gitu 

kan ya, buat marah kan ya 

gitu loh, kan nggak enak, 

takutnya itu loh nanti 

orangnya kegeeran 

padahal tuh akunya 

nggak, ya jadinya ya 

marah to. 

MR Subjek pernah 

marah dengan 

teman karena 

menggoda 

subjek terlalu 

kelewatan. 

Apa yang kamu rasain 

ketika kamu marah 

sama temenmu? 

Yang aku  rasain tuh 

kesel dihati tuh, dihati 

rasanya tuh ingin 

mengutuk mereka tapi 

ya dicoba jangan gitu, 

tapi kalo udah terlajur 

ya menyesal sendiri sih. 

KS 

MY 

Subjek merasa 

jengkel, ingin 

mengutuk, tapi 

subjek 

menyadari  

kalau tidak 

boleh berbuat 

seperti itu, dan  

subjek merasa 

menyesal.  

Kamu pernah minnta 

maaf nggak ketika 

kamu punya salah 

sama pengasuh, sama 

suster, sama temen-

temenmu, pernah 

minta maaf nggak 

sama mereka? 

Kalo minta maaf sama 

pengasuh itu saya masih 

agak takut-takut, belum 

itu belum berani. Ya 

karena kalo apa ya, kalo 

sama mereka tuh masih 

ada rasa takut gitulah 

intinya, nggak berani.  

Kalo dilihat-lihat itu agak 

nggak enak gitu dihato 

itu, ada yang ngganjel 

gitu, masih belum berani. 

TK Subjek belum 

berani minta 

maaf dengan 

pengasuh saatt 

subjek salah.  

Kalo sama temen? Temen sudah berani kalo 

sudah sering bercanda 

bareng gitu kan  ya  sudah 
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merasa aku tu bersaudara 

kok yo marahan, ada rasa 

ingin mengubah kembali 

gitu loh. 

Waktu itu kan kamu 

bilang di panti asuhan 

ada peraturan ya? 

Ada.   

Coba bisa ceritain 

nggak sih 

peraturannya kayak 

gimana aja? 

Ya bangun tuh harus tepat 

waktu sekitar jam 4 lewat 

15 menit harus udah 

bangun, setelah itu kita 

harus mandi cepat-cepat, 

ngantri, brangkat 

kegereja, misa pagi, 

setelah itu makan, 

berangkat kesekolah 

sampe jam sekitar jam 3 

atau jam 2, itu baru 

pulang doa, setelah itu 

piket, kalo ada waktu 

untuk tidur  ya tidur bagi 

yang masih sempat,  

setelah itu jam 3 Koronka, 

piket bareng, mandi 

cepat-cepat, belajar jam 5 

sampe 6, jam 6 itu kita 

Rosario doa lagi, setelah 

doa itu kita makan 

malam, setelah itu kita 

lanjutkan belajar sampe 

doa malam itu. Ya 

peraturannya selain itu 

juga ada kalo kita mandi 

itu setiap orang harus 

mematikan krannya 

walupun ada yang antri, 

setelah itu jika mau keluar 

atau mau jajan harus ijin 

terlebih dahulu supaya 

para pendamping juga tau 

keberadaan kita tuh 

dimana kalo kita ada apa-

apa tuh bisa tau 

kondisinya gimana, 
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setelah itu kalo 

menggunakan alat musik 

tuh harus bertanggung 

jawab yang bawa partitur 

juga harus tanggung 

jawab ya kalo ada melatih 

datang harus disiapkan 

gitu. 

Nah, peraturan-

peraturan itu 

berpengaruh nggak sih 

buat hidupmu? 

Berpengaruh, karena 

semakin kita bisa 

menaati itu bertanggung 

jawab itu suatu saat 

akan berguna jika kita 

sudah apa, ee beranjak 

dalam dunia yang lain 

bersama masyarakat 

yang  lain. Kita bisa lebih 

disiplin, bertanggung 

jawab akan tugas yang 

akan datang. 

PP 

 

Peraturan yang 

ada 

berpengaruh 

bagi subjek, 

semakin ditaati 

semakin 

bertanggung 

jawab dan  

nantinya 

berguna bagi   

subjek jika 

sudah hidup 

bersama 

masyarakat. 

Tadi kamu bilang kalo 

mau keluar itu  harus 

ijin ya? 

Iya.   

Itu ee bikin kamu jadi 

susah keluar nggak 

sih? 

Ya.   

Kamu merasa sedih 

atau senang kalo ada 

peraturan seperti itu? 

Merasa senang, karena 

kalo diijinin ya 

senangkan bisa keluar 

kan, tapi jika tidak ya 

memang ada rasa nggak 

enak  juga, kalo nggak 

diijinin ya marah. 

SN 

MR 

Subjek merasa 

senang jika 

diijinkan 

keluar tetapi 

merasa sedih 

bila tidak 

diijinkan 

keluar. 

Kalo misalnya nih 

kamu melihat 

temenmu yang diluar 

panti, mereka bisa 

jalan-jalan, main, 

sedangkan kamu tuh 

nggak bisa gitu. Apa 

Rasanya tuh biasanya 

iri ya, kok ya temen-

temenku tu bisa apa 

namanya bebas,  bisa 

main-main,   bisa keluar 

bisa bergabung sama 

mereka-mereka kok 

IH Subjek merasa 

iri hati ketika  

teman yang 

diluar panti 

bisa bebas 

melakukan 

apapun. 
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sih yang kamu 

rasakan? 

sedangkan aku disini 

kok nggak. Ya tapi 

mencoba melihat 

kondisi disinikan ya 

panti, jadi kalo lihat 

teman itu kan  ya disini 

tuh dibimbing untuk 

belajar, dalam proses 

belajar konsentrasinya 

tuh pada belajar, jadi 

gunakan waktu  tuh 

untuk belajar. 

Kamu pernah nggak 

sih ngelanggar 

perarturan yang ada? 

Pernah. kalo biasanya kan 

kalo nggak diijinin keluar 

itu kan ngambek ya 

manyun gitu, biasanya 

nekat pergi tanpa ijin gitu. 

  

Apa yang kamu 

rasakan ketika kamu 

melanggar peraturan 

itu? 

Rasanya sih kalo lagi 

dipengaruhi ya biasa aja, 

tapi kalo memaang lagi 

menyesal itu ya nggak 

enak,  langsung 

ngomong sama Suster 

walaupun kena marah 

ya nggak papa. 

MY Subjek 

menyesal telah 

melanggar 

peraturan di 

panti 

Emm, coba dong 

diceritain gimana sih 

sikap pengasuh di 

panti asuhan? 

Sikapnya tuh memang 

beragam ya sikap mereka 

itu, ada yang apa  , sering 

cerewet  sampe membuat 

kepala tuh pening tuh juga 

ada, setelah  itu ada yang 

diam tapi juga galak itu 

juga ada, sampe 

semuanya tunduk diam 

tuh juga ada, kalo sama 

yang galak itu sampe 

semuanya tuh diem, 

belajar anteng, serius itu 

enak, buat akus ih enak, 

tapi kalo yang cerewet itu 

duh membuat kepala tuh 

muter-muter, nggak bisa 

konsentrasi, kebanyakan 

ngoceh, ngatur, haduh 
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sampe apa ya,  kalo 

ngajarin anak-anak tuh 

kalo ngajarin anak SD tuh 

banter, keras, tapi yang 

belajar yang besar-besar 

tuh selalu suruh diam, 

sama aja berisikin kuping, 

ya di apaa ya, di enak-

enakin ajalah. 

Kamu ngerasa nggak 

sih pengaush itu cinnta 

sama kamu? 

Merasa. Karena cintanya 

itu masih diberikan  

apapun yang kita 

butuhkan, masih 

diberikan kasih sayang, 

bimbingan itu masih 

ada, menjaga kita disaat 

kita belajar, disaat kita 

tidur pun diberi tahu 

supaya tidur cepat tidur, 

kalo piket ya 

diperingatkan supaya 

cepat piket. Itu kan 

tandanya masih cinta 

dan sayang sama kita 

gitu. 

DS 

PU 

Subjek merasa 

dicintai oleh 

pengasuh. 

Kalo teman-temanmu, 

kamu merasa nggak 

sih mereka cinta sama 

kamu? 

Teman-teman iya, kalo 

cintanya itu disaat saya 

susah mereka itu mau 

menolong saya dalam 

mengerjakan  pr atau 

menasihati saya supaya 

saya kehal yanng positif 

gitu. Biasanya seperti itu. 

DS 

HS 

Subjek merasa 

dicintai teman-

teman. 

Emm, kamu pernah 

nggak sih berbuat 

salah sama temenmu? 

Pernah, berbuat salahnya 

itu ee nggak tau ini 

berbuat salah atau nggak. 

Biasanya kan ada 

peraturan pakaian  tak 

bertuan jadinya tuh sering 

udah lama kalo nggak 

diambil-ambil itu kan 

biasanya kalo kata S itu 

suruuh ambil aja, nah aku 

ambil, aku cuci sampe 
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bersih ee ternyata nggak 

taunya punya temen 

diambil lagi lah itu 

sebenernya salah siapa 

nggak tau juga. 

Kalo temenmu pernah 

nggak   sih berbuat 

salah sama kamu? 

Pernah,  pas waktu itu jika 

sering kalo pulang 

sekolah itu cerewet 

berisik gitu mengganggu 

telinga  kalo mau tidur, 

pengenya tuh tidur tenang 

kalo siang, tapi mereka 

tuh susah banget untuk 

diam, mesti cerewet dulu 

dibentak-bentak baru 

diam, kan neybelin juga 

itu. 

  

Gimana sih sikapmu, 

apabila temanmu 

berbuaut salah sama 

kamu? 

Biasanya tuh kalo lagi 

bengok-bengok tuh aku 

cerewet juga supaya diam, 

tapi kalo biasanya itu 

mbentak-mbentak 

semuanya ikut mbentak, 

jadi semakin ramai, jadi 

aku hanya bisa diam kalo 

udah mbentak udah nggak 

jadi, nggak berpengaruh 

ya diem, menikamti aja 

itu. 

  

Peristiwa apa sih yang 

paling menyenagkan 

yang pernah kamu 

rasakan ketika kamu 

tinggal di panti asuhan 

ini? 

Peristiwanya itu kalo ada 

tamu ya, sekarang itu kan 

ee ada anak-anak Bergas 

tuh,  enak bisa diajak 

bercanda bareng, seru 

sama kakak-kakak itu, 

memang sih udah punya 

pacar semua, tapi ya 

nggak papa sih dibuat 

bercandaan sama adek  

kelas kan nggak papa. 

Bercanda bareng gitu. 

Enaknya juga waktu 

lagi lagi liburan 

Desember itu, wah bisa 

HS 

KP 

Subjek merasa 

senang ketika 

berkumpul dan 

bercanda 

bersama 

teman, dan 

ketika bisa 

pergi ke hotel. 
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ke hotel-hotel gitu ya, 

enak bisa kumpul-

kumpul, makan ayam. 

Itu peristiwa kayak 

gitu kapann terjadi? 

Biasanya hari Minggu, 

hari Natal dan Paskah itu 

biasanya banyak da tamu, 

terus kita pergi-pergi 

liburan di Jogja sekalian 

merayakan hari Natal. 

  

Tadi kan kamu bilang 

anak Bergas. Anak 

Bergas tuh siapa ya?  

Anak laki-laki lah, biasa, 

kaka-kakak kelas, kan 

anak baru juga dari Nias, 

dari  Kupang, banyak lah. 

  

Ohh, kalo  boleh tau 

nih, kamu mencintai 

para pengasuh nggak 

sih? 

Mencintai.   

Apa bukti kalo kamu 

cinta sama mereka? 

Ya ingin mencoba sabar 

aja kalo lagi didepannya 

salah, cobalah 

menerima setelah itu 

mencoba untuk 

membanggakan mereka 

atau merubah sikap  

supaya mereka tuh bisa 

mencintai saya juga 

disini. 

TJ Subjek 

mencoba sabar 

dan menerima 

jika subjek 

salah dengan  

teman, dan 

berusaha 

merubah sikap 

agar teman-

teman juga 

mencintai 

subjek. 

Panti asuhan Santo 

Thommas ini sudah 

seperti keluarga, 

rumah , bagi kamu 

atau belum? 

Belum ya,karena masih 

belum bisa bersatunya  

tuh, Kupang masih sama 

Kupang sendiri, dia nggak 

mau bergaul, masih sering 

menyendiri, Nias dengan 

Nias sendiri, Jawa sama 

Jawa sendiri, itukan 

belum melihatkan 

persaudaraan. 

Kebanyakan itu mesti 

yang mendekati itu saya, 

saya dulu baru mereka. 

Mereka itu kalo anak 
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Kupang itu kalo deketin 

dulu baru mereka 

melakukan, tapi kalo 

mereka nggak itu mereka 

selalu nggrombol di meja 

sendiri. 

Apa sih yang kamu 

suka dari dirimu? 

Ya anaknya lebih suka 

bergaul ya, lebih 

gampang akrab ya, lebih 

enak ya kayak  lebih 

cepat akrab sama temen 

kalo apa kalo temennya 

baik,  saya juga baik, 

kalo temenya lagi 

ngelecehin saya apa 

negejek-ngejek orang 

tua saya ya saya lebih 

sukanya sabar. Jadi saya 

suka dengan diri saya, 

lebih bisa seperti yang 

diharapkan lah.  

LB Subjek itu 

suka bergaul, 

mudah akrab, 

akan baik bila 

teman baik, 

dna 

sebaliknnya, 

dan sabar bila 

diejek. 

Kalo yang kamu benci 

nih dari dirimu apa? 

Yaitu sering itu kalo 

didepan suster serba salah 

itu, membuat saya benci 

sendiri, kenapa saya 

merubah sikap saya 

yang jelek itu susah 

sekali,jadi yang baik itu 

susah sekali. 

LB Subjek sulit 

untuk merubah 

sikap yang 

jelek dalam 

dirinya.  

Tapi kamu mampu 

utnuk menerima 

dirimu atau nggak? 

Diusahakan mampu,tapi 

mau merubah supaya bisa 

jadi anak yang baik kok 

ya. waktu awal pertama 

kali disini nggak sering 

buat mbak mbit marah. 

  

Siapa sih sosok yang 

kamu idolakan? 

Ee idolaku tu polwan ya, 

terus orang tua, guruku itu 

adalah idolaku, karena 

jika meneladan sikap 

mereka itu kalo sikap dari 

guru itu bisa mendidik, 

bisa mengajarkan, 

memberikan ilmu yang 

mereka tuntut dari kecil 
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bisa mereka tuangkan 

pada penerus-penerus 

bangsa seperti kita ini, 

kalo orang tua itu bisa 

berkorban mencari 

apappun yang kita 

butuhkan, berjuang untuk 

mendapatkan serta 

memberikan apapun yang 

kita butuhkan, kalo dari 

polwan itu bisa berguna 

bagi semua bangsa, bisa 

mengatur lalu lintas  serta 

lebih menjaga Indonesia 

ini.  

Sosok-sosok tersebut 

berpengaruh nggak sih 

buat dirimu? 

Berpengaruh sekali, apa 

menjadikan aku tuh 

meneladan mereka supaya 

dikedepannya itu ee 

sikap-sikapku tuh bisa 

mencerminkan sikap-

sikap yang baik seperti 

mereka itu, lebih bisa 

memberikan apapun 

sesuai dengan 

kemampuanku kepada 

mereka yang masih lebih 

kurang dari aku. 

  

Kamu sekarang umur 

berapa ya? 

Umur 13 LB Subjek berusia 

13 tahun. 

Nah selama 13 tahun 

nih, di umur berapa sih 

kamu sangat senang, 

gembira? 

Itu sih masih kecil ya, 

karena masih bisa 

dengan  orang tua, kalo 

sakit masih bisa 

dirawat, kalo tidur 

masih ditidurkan, kan 

enak. Dicerita-ceritakan 

gitu. Itu lah enaknya.  

US Subjek merasa 

senang saat 

subjek masih 

kecil, karena 

masih tinggal 

dengan orang 

tua, sakit 

masih dirawat, 

tidur masih 

ditidurkan, 

diceritakan.   

Kalo sekarang kamu 

umur 13 ya? kamu 

merasa senang nggak 

Nggak. Karena semakin 

bertambahnya tahun 

kok semakin berubah ya 

US 

PP 

Subjek merasa 

bertambahnya 

usia membuat 
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di umurmu yang 

sekarang ini? 

sikapnya. Ya  merefleksi 

diri aja, kok nggak 

kayak dulu ya, dulu kan 

orangnya pendiaem, 

kalem kok sekarang itu 

ya lebih kasar 

banget.biasanya baik 

tuh kalo lagi sadar kalo 

nggak sadar ya ngomel-

ngomel sendiri, apalagi 

yang jadi korbannya itu 

anak SD. 

sikap subjek 

berubah tidak 

baik.  

Apa sih yang kamu 

harapkan dari panti 

asuhan ini untuk 

dirimu? 

Yang ku harapkan tuh 

semoga tujuanku setelah 

ini, impianku yang ku 

harapkan disini itu  bisa 

terwujud dengan caranya 

aku disini menjadi belajar 

mandirilah seperti yang 

orang tuaku inginkan, 

serta teman-teman yang 

serta suster-suster yang 

mendukungku. 

  

Kalo misalnya nih 

suatu saat nih kamu 

keluar dari panti 

asuhan ini, apa sih 

yang mau kamu cer 

itakan pada orang-

orang diluar sana 

tentang panti asuhan 

ini? 

Aku mau ceritakan bahwa 

kehidupanku disini itu 

membutuhkan perjuangan 

ya, dalam suka dan duka 

itu memang harus ada,  ya 

keluh kesah disini aku 

ceritakan pada mereka 

lah, ee tentang fasilitasnya 

yang juga lengkap bagiku, 

serta kebaikan-kebaikan 

yang aku terima, serta 

suster-suster yang lakukan 

itu pada saya  ya, . 

  

Apa yang mau kamu 

berikan untuk panti 

asuhan ini? 

Yang aku berikan itu  ya 

rasa, apa, sikap baik ku 

tuh jangan dilupakan 

disini, keberhasilan dan 

kebanggaan ku  itu ingin 

aku teladankan untuk 

mereka gitulah, ku 

tinggalkan disini jadi bisa 
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untuk semangat bagi 

mereka. 

Emm gitu. 

Terimakasih ya untuk 

malam hari ini. 

Iya.   

 

TRIANGULASI : 13 Oktober 2017 

PERTANYAAN JAWABAN 

Selamat siang suster Siang mbak  Sari 

Jadi siang ini saya ingin sedikit 

tanya-tanya sama suster 

tentang anak-anak damping 

suster. 

Iya 

Suster sudah berapa lama sih 

mendampingi anak-anak 

disini? 

3 tahun 2 bulan. 

Sudah lumayan lama ya suster. Sudah 

Suster dekat nggak sih sama 

semua anak-anak disini? 

Kalau yang dulu yang sebelum sebanyak ini saya 

lebih dekat tapi karena sekarng banyakjadi 

sekarang dekatnya kurang, ya tapi berapa anak itu 

saya bisa memahammi, bisa kenal, mengerti apa 

latar belakang mereka, kami sering ngomong-

ngomong, cerita, hanya sambil lau aja, misalnya 

mau mandi, misalnya mau berangkat gereja, 

misalnya ya duduk belajar, itu ya satu persatu 

kami mulai ngerti tapi belum menyeluruh apalagi 

yangdari Nias itu. Saya belum begitu dekat. 

Kalau sekarng jumlah anaknya 

ada berapa ya suster? 

Ada 87. 

Tadi kan suster bilang kalau 

dekat tapi nggak terlalu ya? 

nah kalau sama VH, ada 

kedekatan tersendiri nggak? 

Iya ada sama VH. Jadi dia sudah mengerti saya, 

saya mengerti dia, mengerti keadaannya dia. 

Kenapa ya suster, VH itu bisa,  

sampe tinggal di panti asuhan 

ini? 

Iya jadi dulu itu ada saudaranya yang dari Sumber 

namanya B, iitu kan anaknya adeknya ibunya, 

terus dia itu kan dulu transmigrasi tapi hanya 

mamanya B itu nggak ikut, jadi yang ikut hanya 

mamaknya VH,  nah setelah tinggal disana VH itu 

ikut pulang sama neneknya ke sini, terus ditawari 

sama neneknyaa ditawari sama saudaranya kalau 

kamu sekolah disini, terus terang yang membawa 

itu saudaranya dia tau disini itu. Ekonomi juga. 

Yang jelas karena ekonomi dia dibawa ke panti 
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asuhan. dia  kan disini udah 3 tahun, jadi saya 

tanya-tanya bitu ternyata ya bapaknya 

pekerjaannya lumayan, karena dia bekerja di 

kelapa sawit,  itu sebagai buruh. Mamaknya 

dirumah. Jadi terus dikirim disini, tapi dulu itu 

kerjanya sebagai petani tetapi sekarng ini beekerja 

itu buruhu kelapa sawit. 

Bagaimana sih suster itu 

melihat VH itu di awal dia 

datang kesini? Perilakunya. 

Sifatnya, kehidupannya. 

Bagaiman ya suster? 

Kalau pertama itu ya sangat sederhana sekali anak 

itu. Pokoknya saya lihat ya namanya anak dari 

kampung, ya sederhana tetapi dia mengerti 

segalanya, jadi apa-apa di itu langsung tanggap 

hanya sekarng itu karena terpengaruh yang lain 

karena dari berbagai e kota atau desa kan 

mempengaruhi kehidupannya jadi sekali itu 

memang ya agak e gimana ya. tapi ya memang 

dasarnya dia itu ada pengertianyya kalau kerja 

segala itu loh nggak pernah  saya suruh-suruh 

seperti yang lain itu loh,sopan santunnya juga ada. 

tapi ya karena sekarng ada pengaruh yang lain itu 

ya sedikit itu ya, namanya aja perkembangan anak 

ya apa ya, biasa to kalau baru kelas 1 kelas 2 ini, 

tapi sekarang kelas 3 itu sekarng mulai mengerti 

lagi. Jadi dikelas 2 itu agak sedikit terombang-

ambing.  Tapi dasarnya dia itu tekun, rajin, 

mengerti, jadi sampe sekarang saya lihat itu masih 

seperti itu. 

Jadi dari dulu sampe sekarang 

itu VH nggak ada perubahan 

yang negatif ya suste? 

Iya, ya kadang-kadang hanya apa kalau diberi 

tahu atau diini, apa namanya ngengkel sedikit.itu 

ada ngengkelnya memang. Tapi masih baik dari 

pada yang lain. 

Kalau pas dia ngengkel itu dia 

itu minta maaf nggak sih sama 

suster? 

Ohh ya ada minta maaf, kadang-kadang ya tidak 

ada, hanya saya jawab “VH kamu kok sekarng 

berubah to VH tidak seperti waktu kamu datang, 

kan mestinya harus semakin bagus, baik, tapi kok 

saya bilang sekarng berubah. Kamu itu tetapp baik 

tpai ada nakalnya itu loh”. Nakalnya itu waktu 

dikelas 2, terasa sekali. 

Selain karena pengaruh dari 

teman-teman suster, dia kok 

bisa berubah nakal itu. Karena 

apa ya suster? 

Ya kalau saya memprediksi itu ya karena 

perubahan umur itu loh, itu kan biasa to dari kelas 

1 itu baik. Pasti kalau naik setingkat itu anak-anak 

di SD, di SMP, atau SMA, itu kalau satu tahun ke 

atasnya pasti akan berubah nakalnya itu ada. nah 

kalau pertama itu baik-baik, tingkat kedua itu 

biasalah nakal, tingkat ketiga nanti membaik lagi.  
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Secara keseluruhan VH itu ada 

perubahan nggak suh dari 

pertama datang sampe sekarng 

ini? 

Ada. ada banyak. Hanya caranya macak, berias 

diri,caranya kerja, carnaya dia bergaul, pokoknya 

banyak iitu perubahannya. Negatif dan positifnya 

itu banyak positifnya. 

Mungkin karena usia juga ya? Iya. Jelas itu. Jelas sekali itu. 

Nah kalau dilihat-lihat ya 

suster, sikapnya sama suster, 

pengasuh yang lain itu 

bagaimana sih? 

Saya rasa sih dia baik ya, nggak terlalu berani, apa 

ya namanya, pokoknya baik ya mbak, nggak 

pernah berani melawan. Masih sopan. 

Nah kalau suster lihat-lihat 

nih, pernah nggak sih VH iitu 

curhat sama suster 

perasaannya tinggal disini 

bagaimana? Perasaan dia 

tinggal disini selama 3 tahun. 

Pernah nggak sih dia cerita 

sama suster? 

Ada tapi hanya sedikit kok, gini “suster saya tu 

kalau liburan dari pada pulang ke saudara, aku 

lebih baik di asrama, kalau ditempate saudara itu 

saya selalu membantu bude pakde biarpun nggak 

disuruh, tapi B itu sukaknya nonton TV nggak 

mau bantu, kalau say kan selalu berussaha selalu 

membantu,  jadi saya mau disini aja besok-besok, 

membantu suster”. Liburan kemarin kan dia 

nggak pulang, disini aja dia.  “jadi saya mau 

bantu-bantu suster aja disini, temennya juga 

banyak, disana Cuma sendiri” “oh ya gimana enak 

hatimu saja,saya nggak mau membujuk-bujuk, 

wong kamu punya saudara, kamu juga harus 

menghargai, kamu harus pulang”, “ahh enggak lah 

suster”. 

Nah kalau suster lihat, dulu itu 

waktu pertama kali dia datang 

itu perasaannya bagaimana? 

Iya biasalah nggak terlalu diam, tapi dia itu cepat 

sekali membaur, cepat sekali bergaul, hanya 

memang dia merasa diri agak sedikit  minder ya, 

karena kan dari desa, dari Lampung . hanya 

sedikit saja, tapi langusng bisa membaur. Ya 

senang nya itu dia langsung berusaha belajar itu, 

jadi saya hargai betul itu, itu kan dia dulu 

sekolahnya disana itu bukan sekolah Katolik, jadi 

sekolah Negeri dia bisa mnecapai 10 besar, jadi 

kan itu dia bisa apa ya usahnya itu ada, kalau 

hidupnya itu dengan teman-teman dengan suster 

itu nggak terlalu diam, ya dulu diam sebentar. 

Kalau sekarang ini sudh 3 

tahun tinggal di panti ini, 

bagaimana sih perasaannya dia 

itu, dan juga tingkah lakunya 

gimana? 

Rasaku dia tambah gembira tuh, gembira, mantap, 

apalagi kan merasa sudah kelas 3 senang sekali 

rasanya itu, gembira. Apalagi itu tadi dia baru 

pulang dari study tour, itu sudah njelngglek-

njengglek, “suster-suster iitu oleh-oleh sudah tak 

taroh sana ya”. dia mau memperlihatkan bahwa 

dia itu gembira sekali dan selama disini itu saya 
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melihat kerjanya itu loh kalau anak gembira, 

senang itu kan kalau bekerja itu dari caranya 

bekerjaa itu, sikapnya itu kan kelihatan ya itu 

contihnya, dia kerja dikelompok disini itu pernah 

sikat jalan itu dari sana sampe sini itu kan 

kelompokny VH sam AB, itu kan selalu dia, coba 

kelompok yang lain itu, belum pernah saya lihat 

itu sikat situ, ngepel sini, kalau pas dia piket itu 

pasti sini bersih, yang galeri itu bersih. Jadi VH 

itu bisa mempengaruhi temannya itu menjadi 

baik, yang saya lihat akhir-akhir ini. Jadi dia bisa 

mempengaruhi hal baik pada temannya itu. Ya itu 

yanng sejauh saya lihat, kalau didalam asrma ini 

dia bisa mempengaruhi baik. Kalau diberi tugas 

juga bisa tnaggung jaawab. 

Emm kalau di panti ini pasti 

kan ada paeraturan, pernah 

nggak sih dia melanggar 

peraturan-peraturan disini? 

Pernah tapi dia sok ijin dulu sih, contohnya 

kemaren itu loh “VH ikok bawa alat-alat ini kamu 

mau kemana?” “loh suster saya mau ke SMP”, 

“loh ngapain?”, “tau to suster? Mosok nggak tau? 

Saya diutus suster V utuk membersihkan kamar 

mandi”. Nah terlamabat lagi, “aduh suster saya 

anu, apa waktu itu ada urusan dengan laat yang 

disekolah, sspidol atau apa itu dia harus nyari 

sampai ketemu, maka saya tegur kenapa terlambat 

dan yang lain tidak. “suster saya ada urusan bener 

nggak bohong, ini loh sebabnya suster”, karnea 

tidak ketemu dia minta uang unutk mengganti, ya 

saya kasih kan, ya karena itu dia memang 

bertanggung jawab betul dengan alat-alat itu. 

VH itu terbuka nggak sih 

suster? Kayak cerita-cerita gitu 

tentang pengalaman sehari-hari 

di sini? 

Ya ndak tentu, ya kadang-kadang dia cerita kalau 

habis sekolah itu cerita “suster, saya senang tadi 

saya dapet nilai baik, saya bisa mengerjakan 

ulangannya, saya menyelesaikan tugas dengan 

cepat” ya seperti  tadi lah lari-lari terus cerita 

pengalamannya liburan di Bali.  

Jadi VH itu pernah ya suster 

cerita pengalamannya? 

Pernah. iya pernah. terutama juga cerita 

keluarganya sana, “suster sakjane tu saya pengen 

jadi polwan”, “kamu pengen jadi polwan gimana 

wong suruh jadi suster kok malah masuk polwan”, 

“loh bapakku nyuruh loh, bapakku tuh sajakne 

nyuruh aku”, bapaknnya itu sayang sekali sama 

VH. Pokoknya macem-macem gitu ceritanya. 

Saya dilihatin foto mamak, bapak, dan adeknya. 

Suka cerita bapaknya ganteng lah, atau apa gitu. 
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Nah kalau hubungannya si VH 

sama temen-temennya gimana 

ya suster? Sosialisasinya? 

Rasaku dia itu netral sekali ya, nggak terlalu ini 

sama temen-temennya, tappi ya berusaha itu sama 

temen-temennya, na negur kalau misalnya piket  

terus nggak piket, tapi nggak terlalu ini sekali, 

pokoknya netral. Ya itu tadi mbak, kaau yang 

diajak berteman itu rasaku itu ee ada perubahan 

baik itu aja. Kalau dengan teman-teman yang lain 

itu netral. 

Dia pernah cerita nggak sih 

kalau dia itu betah disini? 

Kalau saya rasa ya dia betah, dia senang. Hanya 

sering sok kangen, tapi itu  kan lumrah ya, tapi 

rasaku dia betah disini, senang disini. Buktinya 

waktu pulanng kerumah sekali itu, dia kecewa, dia 

getun, “saya disini saja ya suster”, ya inilah dari 

itu saya tahu bahwa dia senang disini, gembiara 

disini, betah disini, dari ceritanya waktu liburan 

itu. 

Jadi kalau menurut suster 

secara keseluruhan itu 

pribadinya VH itu seperti apa? 

Selama 3 tahun suster 

mendampingi. 

Secarakeseluruhan ya saya anggap  anak yang 

masih bisa diatur, mengerti, baik, begitu. Kalau 

biasa ya namanya anak itu nakal itu ya lumrah, 

tapi ya sedikit-sedikit, jadi misalnya saya perlu 

apapun itu dia cepat tanggap, langsung ngambilin 

itu, kalau saya mau bunag sampah itu langsung 

dia ambil, langsung membuangkan.  

Terimakasih ya suster untuk 

cerita-ceritanya siang hari ini. 

Iya mbak. 
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Lampiran 1.5 Verbatim Subjek 5 

 

VERBATIM SUBJEK 5 

 

WAWANCARA 1 : 27 Agustus 2017 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 

Halo dek Halo kak   

Emm, kamu  

sekarang masih 

sekolah? 

Iya   

Kelas berapa? Aku kelas 11 LB Saat ini subjek 

kelas 11. 

Kelas 11 itu kelas? Kelas 2 SMK   

Kamu sekolah 

dimana? 

Di SMK Kanisius 

Ungaran 

LB Subjek 

bersekolah di 

SMK Kanisisus 

Ungaran. 

Kalo boleh tau 

jumlah saudaramu 

ada berapa ya? 

Kami ada 4 bersaudara. LB Jumlah saudara 

subjek ada 4. 

Heem. Kamu no 

berapa? 

2 LB Subjek anak ke 2. 

Kamu asli mana ya? Aku aslinya Kupang, 

NTT. 

LB Subjek berasal 

dari Kupang, 

NTT. 

Ohh, jauh  Iya.   

Kamu masih punya 

orang tua lengkap? 

Masih. LB Subjek masih 

memiliki  orang 

tua yang lengkap. 

Emm. Kalo boleh tau 

mamah papah mu 

kerja apa? 

Kalo papah ku petani, 

kalo mamah ibu rumah 

tangga. 

LB Papah subjek 

bekerja sebagai 

petani dan mamah 

subjek seorang 

ibu rumah  

tangga. 

Emm. Terus kakak-

kakak mu dimana? 

Kakak ku yang 1 itu 

kuliah, kalo adekku 

yang ke 3 itu SMP, 

adekku yang cowok tu 

SD. 

LB Kakak subjek 

masih kuliah, 

adiknya ada yang  

SMP dan SD. 

Oiya, kamu kok 

kenapa sih bisa 

sampe di panti 

Itu karena ada tawaran 

dari suster yang 

katanya tawarin buat  

LB Subjek ditawari 

oleh suster untuk 

bersekolah disini, 
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asuhan ini? sekolah disini, ya 

sekalian buat 

kuranginlah, apa? 

Kayak biaya-biaya gitu. 

Kasian orang tua Cuma 

petani soalnya.  

dan juga untuk 

mengurangi biaya 

di rumah. 

Kalo kamu sendiri, 

mau nggak sih 

sebenernya tinggal 

disini? 

Emm kan ya, disini 

banyak temen.  

  

Oiya gimana sih 

pengalamanmu 

sebelum kamu 

masuk di panti? 

Pengalaman 

hidupmu sebelum 

kamu masuk di 

panti? Jadi ketika 

dirumah kamu kayak 

gimana? 

Ya kayak biasa aja, ya 

kalo pulang sekolah kalo 

itu makan siang, terus 

kalo ada waktu buat 

istirahat ya istirahat dulu, 

terus kalo biasanya tuh 

jam 3 atau setengah 4 tu 

bangun bantuin orang tua, 

kayak masak atau bersih-

bersih atau ngambil air 

gitu. 

  

Emm. Kalo dulu 

kamu sekolah itu 

jalan kaki atau naik 

kendaraan? 

Jalan kaki, soalnya kan 

sekolahnya lumayan 

deket. 15 menit nyampe.  

LB Subjek 

bersekolah 

dengan jalan kaki 

ketika dirumah. 

Oiya, kalo dirumah 

keluarga mu 

termasuk mampu 

atau kurang ? 

Menurut aku sih 

kurang.Soalnya ya 

kadang-kadang tu 

kayak mau minta 

sesuatu tuh susah 

banget, baru bisa 

dipenuhi gitu. Tapi kan  

karena aku ngerti 

keadaan dirumah juga. 

LB 

 

Keluarga subjek 

termasuk 

keluarga yang 

kurang.  

Nah selama kamu di 

panti asuhan ini, 

kamu masih suka 

dapat uang saku gitu 

dari orang tua atau 

nggak? 

kalo selama aku disini  

belum pernah ngirim 

sih,  soalnya sih katanya 

tu kemaren mau ngirim 

tapi katanya mau 

bayarin itu buat kuliah 

kakak ku  jadi belum 

pernah ngirim. 

LB Selama di panti, 

subjek belum  

pernah mendapat 

uang saku dari 

orang tua.  

Padahal kamu disini Udah 1 tahun lebih. LB Subjek di panti 
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udah berapa tahun? sudah selama 1 

tahun lebih.  

Dan itu belum 

pernah dapet uang 

saku dari rumah 

? 

Iya. Kalo biasanya tuh 

dapet dari donatur. 

LB Subjek 

meendapat uang 

saku dari donatur. 

Oo jadi kamu kalo 

jajan ya kalo 

misalnya dapet uang 

dari donatur gitu? 

Iya.   

emm. Nah kan kamu 

disini udah 1 tahun 

ya? Gimana sih 

pengalaman hidup 

mu selama kamu 

tinggal disini? 

Kalo di panti asuhan ini 

pengalamanku biasanya 

bangun pagi jam 4 atau 

jam 4.15, terus itu mandi 

berangkat buat misa pagi, 

terus pulang sarapan pagi 

terus kadang-kadang tu 

piket dulu, nyapu-nyapu  

terus berangkat ke 

sekolah, pulangnya jam 2, 

jam 2 lebih biasanya, 

terus setelah itu makan, 

jam 3 doa koronka setelah 

doa koronka itu piket 

bersih-bersih, terus 

setelah itu mandi, terus 

jam 6 itu doa rosario terus 

makan malam terus itu 

belajar lagi, setengah 9 

doa malam, terus 

selanjutnya istirahat, terus 

gitu terus. 

  

Wah padat ya? Iya.   

Oiya dek, ada 

perbedaan nggak sih 

sebelum kamu 

masuk panti sama 

selama kamu tinggal 

di panti ini, hidupmu 

ada perbedaannya 

nggak sih? 

Ada. dulu tu dirumah 

tuh kadang-kadang 

males-malesan, tapi di 

panti tu belajar buat 

rajin jadi sekrang tuh 

udah berubah, udah 

mulai rajin. 

PP Subjek berubah 

menjadi rajin 

selama di panti 

asuhan.  

Berarti tu 

perubahannya itu 

Iya.   
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perubahan yang baik 

gitu ya? 

Ohh iya  kalo booleh  

tau, di panti asuhan 

ini ada peraturan-

peraturan nggak sih? 

Ada.   

Nah peraturan itu 

berpengaruh nggak 

sih buat hidup mu? 

Heem. Soalnya kan itu 

ngatur buat disiplin gitu,  

jujur juga. Peraturan 

disini harus jujur, apa 

tepat waktu. Gitu. 

  

Ohh iya dek, dulu 

sebelum kamu 

tinggal dipanti 

asuhan ini, apa sih 

yang kamu tau 

tentang panti 

asuhan? jadi tu panti 

asuhan tu apa sih? 

Panti asuhan menurut ku 

sih temapt buat apa, anak-

anak yang ee kurang 

mampu terus anak-anak 

yang udah nggak punya 

orang tua gitu baru di apa 

di asuh sama apa 

pengasuh   di panti gitu. 

  

Nah kalo sekrang nih 

kamu kan udah 

tinggal di panti 

asuhan. mesti kan 

kamu lebih mengenal 

apa itu panti asuhan. 

nah menurut kamu, 

panti asuhan tuh apa 

sih? 

Ternyata panti aushan tu 

tempat buat ngasuh anak 

gitu, setau aku. 

  

Mengasuh anak yang 

bagaimana? 

Mengasuh anak agar dia 

tuh jadi mandiri, jujur, 

tepat waktu, disiplin. 

  

Emm, nah yang 

kamu rasakan 

gimana sih keadaan 

panti asuhan itu? 

Emm ramai lah soalnya 

banyak orang. 

  

Lah kamu sendiri 

suka ramai atau sepi 

? 

Ya kalo lagi iss apa ya, 

pasti sukanya ramai, tapi 

kalo lagi sedih tu pasti 

sukaknya sepi. 

  

Heheh. Di panti 

asuhan ini ada 

fasilitas-fasilitas 

nggak sih? 

Ada.   
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Nah apa aja fasilitas 

yang ada di panti? 

Komputer, terus emm 

listrik, terus bed tempat 

tidur, lemari, bola basket, 

keyboard, kipas angin, 

loker. 

  

Oiya, banyak ya 

fasilitas yang ada di 

panti? 

Iya.   

Nah, fasilitas itu 

sudah kamu gunakan 

dengan baik atau 

belum? 

Kadang-kadang nggak, 

suka teledor. 

  

Kenapa? Kadang-kadang tu ya 

lupa, misalkan lampu tu 

kadang-kadang suka lupa 

dimatiin, terus bed tu 

kadang-kadang lupa 

dirapiin gitu. 

  

Emm tapi kayak alat-

alat musik gitu kamu 

suka pake? 

Jarang, soalnya kan 

kurang mahir. 

  

Heheh,  tapi  kan ada 

keyboar, ada alat 

musik gitu, nah ada 

yang ngajar nggak 

sih? 

Ada disini.   

Emm, oiya tolong 

diceritain dong apa 

sih yang kamu 

rasakan dengan 

kehidupanmu  dulu 

ketika dirumah? 

Kalo dulu dirumah tuh 

ya kadang-kadang tu 

bermalas-malasan, kalo 

disuruh tuh nggak mau, 

ya kayak apa, kurang 

rame dirumah soalnya 

kan Cuma beberapa 

orang  gitu. Terus 

pekerjaan dirumah tu 

banyak, soalnya kan 

bagi tugasnya kan gak 

menentu gitu, jadi 

kerjanya tuh kadang-

kadang ada yang nggak 

dikerjain. 

LB Ketika dirumah, 

subjek seorang 

yang malas, 

disuruh itu  tidak 

mau, dirumah itu  

kurang rame 

karena hanya ada 

beberapa orang, 

dan pekerjaan 

rumah itu banyak. 

Nah perasaan appa 

yang muncul ketika 

Rasanya tuh kayak 

marah gitu, terus iri 

MR 

IH 

Saat dirumah, 

subjek marah dan 
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kamu dirumah? gitu soalnya kadang-

kadang tuh apa, misalkan 

tuh pekerjaan kadang-

kadang tuh aku terus 

yang disuruh-suruh ibu. 

iri karena hanya 

subjek yang 

disuruh-suruh. 

Tapi itu Cuma 

perasaan kamu ? 

Iya.   

Nah, kalo 

kegiatanmu dulu pas 

dirumah, kamu 

ngapain aja selain 

bersih-bersih? 

Itu,  kadang-kadang ya itu 

kayak main voli. Kadang-

kadang dirumah itu kan di 

lapangan kantor desa itu 

kan ada lapangan voli. 

Kadnag-kadang tu sore-

sore main disana.  

  

Selain main voli? Udah nggak ada lagi. 

Soalnya dirumah itu 

jarang disuruh ayah buat 

keluar gitu.  

  

Nggak boleh atau? Iya. Soalnya katanya  

anak cewek tu nggak 

boleh keluar-keluar 

rumah. 

  

Ohh, nah gimana sih 

hubungan kamu 

sama orang tua mu 

diirumah? 

Baik-baik. Mereka sayang 

aku,  aku juga sayang 

mereka.   

  

Kalo,  kamu tau 

nggak gimana 

keadaan orang tua 

mu dirumah? 

Sekarang ini?   

Ya sekarang, 

kemarin atau ketika 

kamu dirumah. 

Kalo dulu dirumah sih 

mereka baik-baik  aja,, 

tapi tu kasian ayah, tuh 

kadang-kadang tu 

kerjanya sampai apa 

malam gitu baru pulang 

dari ladang. 

LB Ayah subjek 

pulang kerja 

ketika malam hari 

Itu kan tadi kamu 

bilang ayah mu 

petani ya? itu petani 

dikebun sendiri 

ataupetani punya 

orang? 

Puji Tuhan kan ayah 

punya itu kebun sendiri 

jadi bisa diolah 

tanahnya. 

LB Ayah subjek 

bekerja di kebun 

sendiri.  
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Kebutuhan mu 

dirumah itu sudah 

tercukupi dengan 

baik atau belum sih? 

Belum.  Soalnya kan 

ekonomi keluarga juga 

gak terlalu itu cukup, 

jadi kadang-kadang tu 

aku minta itu misalnya 

mau beli minta baju 

baru  pasti lama banget  

baru dikasih, atau 

kadang-kadang nggak 

dibeliin. 

LB Ekonomi 

keluarga subjek 

tidak terlalu 

cukup, saat 

subjek ingin baju 

baru itu akan 

lama sekali  

dibelikan 

terkadang tidak 

dibelikan. 

Emm, tapi kamu 

paham to keadaan 

orang tuamu kayak 

gitu? 

Heem.   

Kamu dirumah 

punya temen baik 

nggak? 

Punya. HS Subjek memiliki 

teman baik 

dirmah. 

Ada berapa temen 

baik mu dirumah? 

Ada 4. Kan satu kampung 

itu , jadi pasti kesekolah 

bareng, kadang-kadng 

main voli itu juga bareng 

gitu. 

  

Ohh. Hal apa sih 

yang biasa kamu 

lakuin sama 

temenmu dirumah 

itu? Sellain main voli 

tadi? 

Kerjain tugas bareng 

gitu, kadang-kadang 

kekebun gitu ngambil 

sayur bareng. Terus 

kayak apa, ngambil 

kayu bareng.  

HS Subjek 

melakukan 

kegiatan bersama 

dengan teman-

teman. 

Kamu sama mereka 

itu sudah berteman 

sejak kapan? 

SD.   

Nah kan sekarang 

kamu jauh ni, pernah 

nggak  sih 

komunikasi sama 

mereka? 

Nggak pernah, soalnya 

kan nggak punya HP. 

  

Kamu nggak punya 

HP? 

Nggak punya.   

Tapi memang 

peraturan di panti 

boleh bawa HP? 

Nggak boleh sebenarnya.    

Oiya, apa sih yang 

kamu rasakan selama 

Ya kadang-kadang 

senang, kadang-kadang 

SN 

SD 

Selama di panti 

subjek merasa 
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kamu tinggal di panti 

ini? Perasaannya 

gimana? 

sedih.Senangnya tuh 

karena banyak temen, 

sedihnya tuh karena 

kadang kadang ingat 

keluarga gitu, orang tua 

dikampung.  

senang dan sedih.  

Senang karena 

memiliki banyak 

teman. 

Sedih karena 

ingat keluarga 

dirumah. 

Emm, nah kalo boleh 

tau, lebih bayak 

perasaan senang atau 

sedih selama kamu 

tinggal disini? 

Senang, karena kan 

banyak orang gitu, jadi 

kalo mengingat-ingat, 

apa, kesedihan tuh jarang. 

SN Subjek lebih 

banayk 

merasakan 

perasaan senang 

selama di panti 

aushan. 

Nah,  tadi kamu 

bilang seneng ya? 

apa sih hal yang 

bikin kamu seneng 

tinggal di  panti ini? 

Ya bercanda sama temen-

temen, kumpul-kumpul 

gitu, cerita-cerita lucu, 

ketawa-ketawa. 

  

Selama di panti 

kamu pernah sedih 

nggak? 

Pernah. SD Subjek  pernah 

sedih selama di 

panti asuhan. 

Karena apa kamu 

sedih? 

Karena nginget orang 

tua, kadang itu juga 

karena dimarahin suster 

karena salah apa 

kerjaannya gitu loh.  

SD Subjek sedih 

karena ingat 

orang tua dan 

karena dimarahi 

oleh suster. 

Itu kapan terakhir 

kali kamu sedih? 

Emm, beberapa bulan 

yang lalu, tapi udah 

lumayan lama sih, kan 

udah mulai terbiasa. 

  

Emm, kamu pernah 

tertawa selama di 

panti? 

Sering kali.   

Kenapa kamu 

tertawa biasanya? 

Gara-gara denger lelucun 

dari temen,atau temennya 

tu ya kayak gimana ya,  

kayak buat lucu  gitu. 

  

Ohh, kapan kamu 

terakhir kali tertawa? 

Tadi.    

Itu karena apa? Karena apa ya, lupa dah.   

Kalo boleh tau apa 

aja sih kegiatan yang 

ada di panti ini? 

Kegiatannya tu ya 

banyak. Kalo biasanya 

sabtu  tuh pasti ada olah  

KP Banyak sekali 

kegiatan di panti 

asuhan. 
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raga, mainn basket, ya 

bersih-bersih, terus 

kadang-kadang tu 

diajak donatur jalan-

jalan gitu, terus ya 

latihan nyanyi gitu. 

Emm kalo latihan 

menyanyi, main 

basket, itu ada 

gurunya  tau kalian 

main sendiri? 

Kalo nyanyi itu ada 

gurunya, kalo basket tu 

belajar sendiri. 

  

Kamu menikmati 

nggak sih tinggal di 

pantri asuhan  ini? 

Ya kadang-kadang 

menikmati, kadang-

kadang tuh nggak. 

MK Subjek kadang 

menikmati dan 

kadang tidak 

tinggal di panti 

asuhan.  

Kenapa? Kalo menikmatinya tu 

karena ya seru gitu, 

kalo nggaknya tuh 

kadang-kadang 

dimarahin gitu. 

MK Menikmati karena 

ada keseruan dan 

tidak menikmati 

karena dimarahi.  

Ohh  jadi kamu suka 

dimarahin? 

Ya kadng-kadang salah  

gitu. 

  

Ee tugas  yang utama 

nih, yang wajib harus 

kamu lakukan di  

panti tuh apa? 

Emm banngun pagi, itu 

terus piket, emm belajar. 

  

Emmm, tadi kan 

banyak tu ya 

kegiatan di panti tuh, 

kegiatan apa sih yang 

paling kamu suka? 

Emm, main basket. LB Subjek sangat 

menyukai 

bermain basket. 

Kamu bisa main 

basket? 

Ee sedikit.   

Heheh. Emm kalo 

disuruh milih ni, 

kamu lebih milih 

kehidupan mu yang 

mana? Dirumah atau 

di panti? 

Ya dirumah, kan soalnya 

biar deket sama orang tua 

gitu.  

  

Tapi gak 

memungkinkan kalo 

kamu jiuga suka to 

Kalo di panti ya juga 

suka. 
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tinggal di panti ini? 

Tapi  lebih memilih? Dirumah biar deket sama 

orang tua. 

  

Emm, kamu kalo 

melihat dirimu nih, 

kamu gak berguna 

gak sih buat orang-

orang disekitarmu? 

Puji Tuhan berguna. BN Subjek merasa 

dirinya berguna 

bagi orang 

disekitar.  

Kalo kamu puas 

nggak sama dirimu 

yang sekarng ini? 

Iya,  PU Subjek puas 

dengan dirinya 

yang sekarang. 

Apa yang bikin kamu 

puas? 

Ya karena aku beda 

dari yang lain. Rambut 

keriting gitu, kan gak 

ada di Jawa yang 

rambut keriting. 

PU Subjek puas 

karena fisiknya 

berbeda dari yang 

lain. 

Hehehe, selain itu 

yang bikin kamu 

ngerasa puas dengan 

hidup mu tu appa? 

Itu, putih. Kan nggak ad 

orang NTT seputih aku. 

Heheheh 

  

Kamu dipanti punya 

temen nggak? Temen 

deket gitu? 

Punya. HS Subjek memiliki 

teman dekat di 

panti.  

Kalo hubungan mu 

sama temen-temen di 

panti itu gimana to? 

Baik-baik aja. HS Hubungan subjek 

dengan temannya 

baik-baik saja.  

Pernah berantem 

nggak? 

Nggak, biasanya Cuma 

adu mulut gitu, paling kan 

kadang-kadang salah 

paham.  

  

Kalo misalnya kamu 

lagi salah paham nih, 

gimana sih cara 

menyelesaikan 

masalah itu? 

Ya kayak ngomong 

baik-baik lah gitu, apa 

cari masalahnya tuh 

dari mana gitu,  di 

bicarain baik-baiklah 

pokoknya.  

HS Jika ada masalah 

dengan teman,  

subjek memilih 

untuk 

membicarakannya 

baik-baik. 

Emm, kamu merasa 

nggak temen-temen 

mu itu baik sama 

kamu? 

Heem.  HS Subjek merasa 

teman-teman baik  

pada subjek.  

Buktinya apa? Ya kadang-kadang kalo 

aku lagi susah tu, 

mereka mau bantu, lgi 

DS 

HS 

Saat subjek susah, 

teman-teman 

membantu, dan 
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sedih juga mereka 

hibur. 

saat subjek sedih, 

teman-teman 

menghibur.  

Berapa banyak 

teman dekatmu di 

panti ini? 

Kalo teman dekat tuh ada 

berapa ya? ada 4 

kayaknya, 4 apa 5. 

  

Gimana sih sikap mu 

sama temen-temen 

mu di panti? 

Ya biasa aja, kadang tuh 

kalo lagi marah tuh ya 

cuek gitu. Nggak peduli 

kalo lagi baik sih ya 

peduli gitu. 

  

Nah kalo sebaliknya 

nih, gimana sih 

sikapnya temen-

temen sama kamu di 

panti ini? 

Ya kadang-kadang 

mereka tu cuek juga sih, 

tapi ya baik-baik sih 

orangnya.  

  

Kalo diluar panti ini, 

gimana hubungan 

mu sama temen-

temenmu? 

Temen-temen?   

Disekolah  mungkin? Baik-baik juga. Kadang-

kadang tuh suka 

bercanda. 

  

Kalo disekolah, 

jumlah teman 

dekatmu ada berapa? 

Kalo disekolah Cuma 2.   

Kalo disekolah nih, 

kamu lebih sering 

bermain sama temen 

mu yang sesama 

panti atau lebih 

sering main sama 

yang diluar panti? 

Diluar panti. Soalnya 

dikelasku tuh yang 

sesama panti tu Cuma 2 

orang, kebanyakan tuh 

dari luar orangnya. 

  

Oiya nih dek, kamu 

punya cita-cita 

nggak? 

Punya. LB Subjek memiliki 

cita-cita. 

Apa sih cita-cita 

kamu? 

Pengen itu, jadi 

akuntan. 

LB Subjek bercita-

cita menjadi 

seorang akuntan.  

Ohh, kamu SMK ok 

ya, jurusan 

Akuntansi ya? 

Iya.   

Kamu cita-citanya Peran nya ya itu, buat DS Panti asuhan 
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pengen jadiseorang 

akuntan. Apa sih 

peran panti asuhan 

ini, dalam kamu 

mencapai cita-citamu 

itu? 

aku biar semangat 

belajar, disiplin gitu 

belajarnya, semangat 

aja gitu belajarnya. 

memberikan 

semangat bekajar 

dan disiplin 

belajar untuk 

mendukung cita-

cita subjek.  

Kalo dari dirimu 

sendiri ni, usaha apa 

sih yang udah kamu 

lakuakn untuk 

mencapai cita-cita 

mu itu? 

Emm usaha ku  ya 

belajar dengan giat, 

dengerin kalo ada 

penjelasan dari guru, 

masukan dari teman-

teman gitu cara belajar 

yang baik. 

PP Subjek berusaha 

mencapai cita-cita 

itu dengan belajar 

lebih giat, 

mendengarkan 

penjelasan guru, 

dan juga masukan 

dari teman-teman.  

Kamu kan sekrang 

jadi anak panti 

asuhan ya?  

Iya.   

Apa sih makna masa 

depan untuk kamu? 

Masa depan tuh menurut 

aku, ee masa yang cerah 

lah, masa kesuksesan buat 

aku. 

  

Nah, apa sih 

rencanamu kedepan 

setelah kmau kelaur 

dari panti asuhan ini? 

Rencananya pengen 

terapin nilai-nilai yang 

ada di panti, terus tu 

pengen tu jadi donatur 

lah  gitu buat ngebantu 

panti asuhan ini. 

TJ subjek memiliki 

rencana ingin 

menerapkan nilai-

nilai yang didapat 

saat di panti dan 

ingin menjadi 

donatur untuk 

membantu panti. 

Amin. Kamu yakin 

atau nggak sama 

rencanamu itu dapat 

terwujud? 

Aku yakin. Ya aku yakin 

karena  aku pengen 

kerja keras untuk 

menggapai cita-cita. 

OP Subjek merasa 

yakin dirinya bisa 

mencapaicita-

citanya. 

Kalo boleh diceritain 

nih, hal-hal apa sih 

yang paling kamu 

suka selama kamu 

tinggal di panti? 

Ee kayak seperti jalan-

jalan gitu sama donatur, 

itu terus apa latihan 

koor juga sih, terus ee 

misa pagi juga. 

KP 

PT 

Subjek menyukai 

ketika pergi jalan-

jalan dengan 

donatur dan juga 

adanya misa pagi. 

Kalo yang kamu 

rasakan ketika kamu 

berkegiatan bersama 

temen-temenmu di 

panti ini apa? 

Ya seneng, kan bisa 

bareng-bareng. 

SN Subjek merasa 

senang karena 

bisa berkegiatan 

bersama dengan 

teman-teman. 
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Kamu bangga nggak 

sih sebenernya jadi 

anak panti asuhan 

itu? 

 Ya bangga, soalnya kan 

apa, di panti asuhan kan 

lebih di apa, apa ya, ee 

lebih ditekankan untuk 

kayak mandiri gitu, 

jadinya kan belum tentu 

anak-anak diluar sana 

kayak anak-anak panti. 

BG 

MK 

Subjek bangga 

menjadi anak 

panti asuhan. 

subjek merasa 

lebih ditekankan 

untuk mandiri 

dan berpikir kalau 

anak diluar 

pantibelum tentu 

mendapat  itu.  

Kamu merasa 

nyaman atau nggak 

tinggal di panti? 

Nyaman.  NY Subjek merasa 

nyaman tinggal di 

panti asuhan. 

Apa yang bikin kamu 

nyaman? 

Ya karena kan 

fasilitasnya juga 

lengkap. Semuanya ada, 

kan ya ada donatur gitu, 

terus apa, kayak 

pengurus panti  disini  

tuh perhatiin kami. 

NY 

MK 

PU 

 

Tadi kan kamu 

bilang  kamu 

ppernah sedih ya? 

apa sih kamu  lakuin 

ketika kamu sedih? 

Emm yang aku lakuin ya 

pasti nangis sebentar 

gitu, terus ya doa lah 

mohon kekuatan dari 

Tuhan. 

PT Saat sedih, subjek 

menangis dan 

juga berdoa 

memohon 

kekuatan dari 

Tuhan. 

Terus kalo kamu lagi 

sedih nih, giaman 

siih respon dari 

temen-temenmu? 

Itu kadang-kadang ya 

ngehibur gitu, jangan 

nangis nanti kalo kamu 

nangis aku ikut nangis 

ya biasanya mereka 

ngomong gitu. 

DS Subjek merasa 

teman-teman 

akan menghibur 

ketika seubjek 

sedih.  

Uhh so sweet. Hehehhe   

Ehh dulu waktu 

kamu pertama kali 

tau kalo kamu akan 

tinggal di panti 

asuhan, apa sih 

respon yang keluar 

dari dirimmu? 

Ya biasa aja, soalnya kan 

aku ya ngertinya panti itu 

tempat buat anak-anak 

yang kurang mampu gitu. 

  

Berarti kamu kayak 

menerima gitu ya? 

Iya. BS Subjek menerima 

dirinya tinggal di 

panti aushan.  
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Selama kamu tinggal 

di panti, lebih 

banyak ngerasain 

kegembiraann atau 

kesedihan? 

Kegembiraan. GB Selama di panti 

asuhan, subjek 

lebih banyak 

merasakan 

kegembiraan. 

Kenapa? Karena kadang-kadang 

di ajak jalan-jalan, terus 

ya pokoknya lebih 

banyak kegiatannya, 

jadi kalo mengingat 

sedih tu jarang. 

DS Subjek merasa 

gembira karena di 

ajak jalan-jalan 

dan juga karena 

banyaknya 

kegiatan di panti. 

Jalan-jalan paling 

jauh kemana nih 

selama kamu di 

panti? 

Jogja.   

Itu acaraapa? Pas tu Natalan gitu.   

Kalo Natalan gitu 

suka jalan-jalan ya? 

Iya kan ada donatur yang 

bayarin. 

  

Enak ya? Iya.   

Kalo boleh tau nih, 

di panti ini jumlah 

pengasuhnya ada 

berapa? 

Ada 5.   

Kamu penah marah 

atau nggak sih sama 

pengasuh di panti 

ini? 

Kadang-kadang sih iya, 

soalnya kadang-kadang 

ya suka marah-marahin 

aku gitu, jadi ya kadang 

aku sedikit marah,tapi 

ya nggak dendam. 

MR Subjek merasa 

marah dengan 

pengasuh ketika 

pengasuh juga 

memarahi subjek, 

namun subjek 

tidak dendam. 

Kalo marah nih, 

kamu biasanya 

ngapain? 

Ya Cuma aku kayak 

ngomong, suster nih 

kenapa ngomong kayak 

gitu gitu. 

  

Cuma mbatin nih? Iya.   

Kalo sama temen di 

panti kamu pernah 

marah? 

Pernah, soalnya kayak 

mereka sering itu kayak 

gangguin aku, apa 

ngomong-ngomongin, 

kayak ganggu-ganggu 

gitu. 

MR Subjek marah 

pada teman 

karena merasa 

diganggu oleh 

teman-teman. 

Ohh, kan tadi kamu 

bilang di panti ada 

Ya peraturannya sih 

kayak jam 4.15 tu harus 
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peraturan ya? contoh 

peraturannya tuh apa 

to? 

bangun pagi, terus harus 

bersih-bersih, terus hari  

minggu tuh harus 

kegereja, udah gitu. 

Kamu pernah 

melanggar peraturan 

nggak? 

Iya, itu kayak peraturan 

bersih-bersih, kadang-

kadang nggak lakuin itu. 

  

Kenapa? Ya kadang-kadang 

ketiduran kalo siang-siang 

itu, sampe nggak bangun. 

Temen-temennya udah 

pada bersih-bersih, aku 

bellum. 

  

Nah, pas kamu 

melanggar peraturan 

itu, apa sih yang 

kamu rasakan? 

Takut. Takut dimarahin 

sama pengasuh panti. 

TK Subjek merasa 

takut saat dirinya 

melanggar 

peraturan. 

Merasa bersalah 

nggak? 

Iya. Karena nggak 

bantuin temen-temen. 

  

Terus ya kan, kamu 

melanggar peraturan  

nih, pasti kan 

biasanya kalo ada 

peraturan pasti ada 

sanksi ya? biasanya 

kamu dapat sanksi 

nggak? 

Nggak ada.   

Enak ya? heheheh Iya.   

Tadi kan 5 pengasuh 

nih, gimana sih sikap 

pengasuh-pengasuh 

itu? 

Baik-baik, suka 

perhatiin kami juga, 

misalkan kami butuh 

sesuatu pasti diberi. 

DS Pengasuh 

bersikap baik 

pada subjek. 

Ngomong-ngomong 

soal kebutuhan nih, 

kebutuhanmu yang 

sehari-hari itu sudah 

terpenuhi atau belum 

dari pannti ini? 

Sebagian sih belum. 

Kadang-kadang tu sabun 

mandi tu apa lama banget 

baru dikasih tu, 

  

Tapi kamu udah 

pernah coba minta 

kan? 

Heem, tapi kadang-

kadang katanya 

pengasuhnya tu masih 

sibuk katanya 

  

Kamu merasa nggak Iya, karena kan mereka DS Subjek merasa 
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sih dicintai oleh 

pengasuh disini? 

baik gitu, perhatian 

sama kami. 

dicintai oleh 

pengasuh. 

Emm kalo sama 

temen-temen nih, 

kamu ngerasa 

dicintai nggak? 

Iya.  DS Subjek merasa 

dicintai teman-

teman. 

Gimana sih caranya 

pengasuh itu 

memberikan cintanya 

sama kamu? 

Misalnya kami salah tu, 

kami dimarahi, 

diberitahu, disuruh apa 

nggak boleh ulangin, 

ikut kayak dimarahin 

buat jadi yang lebih 

baik, nggak boleh 

ulangin kesalahan yang 

sama. 

DS Subjek menilai 

cinta pengasuh 

ditunjukkan 

dengan memarahi 

ketika subjek 

salah. 

Kalo dirimu sendiri 

nih, apa sih bukti 

kalo kamu dicintai 

sama pengasuh? 

Itu diperhatiin, itu apa 

selalu dinasehatin gitu. 

DS Subjek merasa 

dicintai  dan 

diperhatikan oleh 

pengasuh. 

Kalo kamu suruh 

memilih, kamu lebih 

memilih di cuekin 

atau diperhatiin sama 

pengasuh? 

Diperhatiin.   

Lebih milih dimarahi 

atau didiemi? 

Dimarahin aja, dari pada 

didiamin. 

  

Kenapa? Kalo didiemin ya nggak 

ngomong-ngomong, kalo 

dimarahin pasti marah 

bentar terus ngomong lagi 

deh. 

  

Kamu pernah 

berbuat salah nggak 

sih sama temen-

temenmu  di panti 

ini? 

Heem. Kadang-kadang 

suka gangguin mereka 

gitu, lah kan mereka lagi 

nggak mood diganngguin 

terus marah-marah. 

  

Berarti kamu iseng 

ya? 

Iya, sedikit.   

Kalo misalnya nih 

ada temen mu yang 

berbuat salah sama 

kamu, sikapmu sama 

mereka gimana? 

Ya kadang-kadang tu 

cuek gitu, tapi ya kayak 

aku pikir-pikir ya 

manusia ya nggak 

pernah luput dari 

HS Subjek akan 

memafkan jika 

teman subjek 

berbuat salah. 



357 
 

 

kesalahan. Harus 

dimaafin. 

Emm, kan tadi kamu 

bilang di panti itu 

banyak kegiatan, 

banyak yang kamu 

lakukan. Peristiwa 

apa sih yang paling 

nggak bisa kamu 

lupakan? 

Itu, jalan-jalan ke Jogja, 

ke Candi Borobudur, 

pas itu Natalan  itu. 

KP Subjek tidak bisa 

melupakan 

kegiatan jalan-

jalan bersama 

teman-teman di 

panti asuhan. 

Kalo peristiwa 

selama 1 tahun di 

panti ini, tapi 

peristiwa yang paling 

menyenangkan buat 

dirimu yang nggak 

pernah kamu lupain 

itu apa? 

Emm, apa ya? ohh foto-

foto bareng. 1  keluarga 

panti gitu. 

  

Itu kapan to? Ohh beberapa minggu 

yang lalu tu, ada foto 

bareng panti.  

  

Kenapa kok kamu 

bisa bilang itu paling 

menyenangkan? 

Ya kan bisa kumpul 

semua gitu, bisa di jadiin 

kenangan untuk beberapa 

tahun lagi. 

  

Emm, kalo dari 

dirimmu nih, kamu 

mencintai para 

pengasuh nggak sih? 

Heem. Karena mereka 

udah ngejaga aku, mau 

perhatiin aku. 

DS Subjek mencintai 

pengasuh yang 

juga mencintai 

subjek. 

Kalo temen-temen di 

panti, kamu 

mencintai mereka 

nggak? 

Heem. Karena mereka 

apa ya, selalu ada gitu 

buat aku, kalo lagi sedih 

mereka hibur, senang, 

senang bareng gitu. 

DS Teman-teman 

dipanti 

memberikan 

perhatian pada 

subjek. 

Apa sih bukti kalo 

kamu mencintai 

mereka? 

Buktinya tuh kayak sering 

nolong, kayak nolong 

mereka kalo llagi butuh 

bantuan. Ya itu. 

  

Ohh. Terus nihapa 

sih yang kamu 

pikirkan tentang 

masa depanmu  

nanti? 

Yang aku pikirkan 

semoga masa depanku 

tuh menjadi masa depan 

yang cerah, sukses, 

terus bisa bahagiain 

TJ Subjek 

memikirkan masa 

depannya itu 

dapat sukses, 

cerah, dan dapat 
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orang-orang yang 

sayang sama aku. 

membahagiakan 

orang yang 

sayang pada 

subjek. 

Kamu pernah sakit? Pernah. KH Subjek pernah 

sakit selama di 

panti.  

Itu kapan terakhir 

kamu sakit? 

Tahun lalu lah.   

Apa sih yang kamu 

rasakan ketika kamu 

sakit di panti iini? 

Ya sedih juga sih, 

soalnya kan temen-temen  

pada kesekolahan, aku 

sendiri tiduran di panti 

gitu.Senengnya  karena 

di perhatiinn sama 

suster, sama temen-

temen, diambilin 

makan, dikasih suster 

obat gitu. 

SD 

SN 

Subjek merasa 

sedih saat sakit 

karena hanya bisa 

tiduran di panti, 

dan merasa 

senang karena 

diperhatikan oleh 

pengasuh dan 

teman-teman.  

Jadi ketika kamu  

sakit, orang-orang 

yang di ppanti ini 

perhatian sama 

kamu? 

Iya.   

Kamu kan sekarang 

berjauhan dari orang 

tuamu ya? NTT ke 

pulau Jawa kan jauh 

ya? apa sih yang 

kamu  rasain harus 

hidup berjauhan 

sama orang tuamu? 

Pertama itu rasanya sedih 

karena nggak bisa 

bareng sama keluarga, 

sama orang tua, sama 

kakak adik, tapi lama-

lama ya udah terbiasalah.  

Harus dibiasain.  

SD Subjek merasa 

sedih harus 

berjauhan dengan 

keluarga. 

Nah, perasaan apa 

sih yang muncul 

ketika pertama kali 

tinggal disini? 

Sedih, karena ya jauh 

lah gitu dari orang tua. 

terus kesini juga gak 

kenal siapa-siapa gitu. 

SD Pertama tinggal di 

panti asuhan, 

subjek merasa 

sedih . 

Tapi sekarang kamu 

merasa apa? 

Merasa senang, karena 

udah kenal semua yang 

ada di panti. 

SN Saat ini subjek 

merasa senang 

tinggal di panti 

asuhan. 

Selama 1 tahun ya, 

kamu pernah pulang 

ke rumah nggak sih? 

Nggak pernah.   
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Kenapa kamu gak 

pernah pulang? 

Ya karena kan kalo 

pulang itu butuh biiaya 

banyak, orang tua ku ya 

juga pasti tu apa, mau 

kuliahin kakak ku, mau 

sekolahin adik-adikku, 

jadi biayanya gak cukup  

buat pulang. 

  

Tapi kamu sering 

berkomunikasi sama 

orang tuamu 

dirumah? 

Kalo di katain sering sih 

nggak, jarang. Kan apa, 

biasanya pake hapenya 

suster. Kalo suster punya 

waktu ya pasti itu dikasih 

buat ngomong, kalo 

nggak ya gitu. 

  

Kamu kangen nggak 

sama  mereka? 

Kangen banget.   

Heheheh. Biasanya 

apasih yang kamu 

lakuin kalo kamu 

kangen sama orang 

tuamu? 

Emm, apa ya cerita 

ketemen-temen tentang 

kehidupan dirumah, 

tentang ayah, ibu, atau 

kadang-kadang tuh apa, 

emm minta ke pengasuh 

pantinya tu apa boleh 

nggak nelpon. 

  

Emm, kalo kamu 

kangen apa sih yang 

kamu kangenin di 

rumah? 

Kangen itu pengen 

kumpul bareng sama 

keluarga, sama ayah ibu, 

pengen cerita-cerita gitu, 

nonton bareng dirumah 

gitu.  

  

Kalo tadi kan kamu 

bilang pengasuh itu 

perhatian, suka beri 

kasih sayang, nah 

apa sih yang kamu 

rasain apakah 

pengasuh sudah 

memberikan 

perhatian dan kasih 

sayangnya itu secara 

sama rata nggak sih 

sama temen-temen 

Kalo menurut aku sih 

belum, belum  adil gitu 

kasih sayangnya itu. 

Kadang-kadang tu ada 

beberapa yang diperhatiin 

lebih, kadang-kadang ada 

yang kurang diperhatiin 

menurut aku. 
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yang lain? 

Kalo dirimu 

termasuk salah satu 

yang diperhatiin atau 

nggak? 

Menurut aku yang kurang 

lah. 

  

Nah ketika kamu 

merasa dirimu 

kurang diperhatikan, 

apa yang kamu 

lakukan? 

Ya kayak itu mencoba 

buat diperhatiin lah gitu. 

  

Gimana sih caranya? Ya apa, lakuin yang 

terbaiklah, misalnya 

kayak disuruh piket ya 

piket itu,  nyari perhatian 

gitu. 

  

Nah, apa sih yang 

kamu rasakan ketika 

kamu kurang 

diperhatikan? 

Sedikit sedih sih, karena 

ya kurang diperhatiin. 

SD Subjek merasa 

sedih ketika tidak 

diperhatikan 

pengasuh. 

Tapi kamu lebih 

seneng ketika 

diperhatikan  atau 

tidak? 

Ya lebih seneng 

diperhatiin. Biar kalo 

ada masalah kan bisa 

cerita atau gimana . 

SN Subjek merasa 

senang ketika 

diperhatikan. 

Selama 1  tahun nih 

kamu di panti, kamu 

kan pasti punya 

banyak masalh ya? 

kamu pernah nggak 

sih cerita sama 

pengasuhmu? 

Jarang sih kalo masalah-

maslah kayak sekolah 

gitu ya pasti sering cerita, 

tapi kalo masalah pribadi 

tuh nggak, jarang gitu. 

  

Kenapa kamu jarang 

cerita? 

Ya menurut aku kalo 

masalah pribadi tuh 

nggak papa, biar aku aja 

yang tau gitu.  

  

Ohh. Kamu dekat 

nggak sih sama 

pengasuh-pengasuh 

di panti? 

Dekat.   

Kamu sekarang umur 

berapa? 

Aku umur 16,  tahun 

depan 17. 

LB Saat inni subjek 

berusia 16 tahun.  

Emm, dengan 

bertambahnya usia 

kamu nih, hidupmu 

Lebih membaik.  US Bertambahnya 

usia membuat 

hidup subjek 
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itu menjadi lebih apa 

sih? 

menjadi lebih 

baik. 

Lebih menyenangkan 

atau nggak? 

Iya. US Subjek merasa 

bertambah  usia 

membuat 

hidupnya menjadi 

lebih 

menyenangkan.  

Di usia berapa kamu 

paling merasakan 

senang itu? 

Di usia emm berapa ya? 

mungkin usia-usia balita 

lah 

  

Emm emang kamu 

ingat? 

Nggak. Hehe   

Nah di usia berapa 

kamu itu merasa 

bahagia? 

Emm, mungkin kayak 

usia 12/13. 

US Subjek merasa 

bahagia saat 

berusia 12 atau 13 

tahun  

Kenapa? Karena ya, kan dulu itu 

ya tau tentang dunia 

luar gitu, bisa ngelakuin 

apa aj gitu, cerita-cerita 

apa sama temen-temen.  

US Di usia 13 atau 13 

tahun subjek 

merasa tahu dunia 

luar, bisa 

melakukan apa 

saja, bisa cerita-

cerita dengan 

teman-teman.  

Kamu kenal nggak 

sih siapa dirimu itu? 

Kenal.   

Siapa? Aku I.    

Orangnya yang 

seperti apa? 

Aku orangnya tuh, ya 

sedikit cuek, emosi, ya 

gitu. 

LB Subjek itu 

seorang yang 

cuek, dan 

emosian.  

Kalo  kamu tau 

nggak apa sih 

kelebihan dan 

kekurangan kamu? 

Kalo kelebihannya 

mungkin itu orang itu 

tinggi tapi lumayan  

putih, kalo 

kekurangannya banyak. 

Itu apa, kayak kadang-

kadang itu 

kekurangannya kayak 

males itu, terus egois 

lah. 

LB Kelebihan subjek 

itu memiliki 

tubuh tinggi dan 

putih, 

kelemahannya itu 

malas  dan egois.  

Kalo di panti nih, Ya lumayan aktif.   
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kamu termasuk 

orang yang aktif atau 

yang pasif? 

Kalo disekolah? Aktif.   

Ketika kamu di panti 

asuhan ini, kamu 

lebih suka 

menyendiri atau 

kamu suka 

bergabung dalamm 

kelompok di panti? 

Kalo di panti, ya kalo 

kelompoknya berisik tu 

aku sukanya menyendiri, 

tapi kalo di kelompoknya 

tu ngomongnya tu pelan-

pelan, aku mau gabung. 

  

Kalo dalam 

kehidupan sehari-

hari kamu lebih suka, 

aku sendiri atau lebih 

suka kemana-mana 

sama temen? 

Aku lebih suka kayak 

sendirilah gitu, biar 

lebih tenang, soalnya 

kadang-kadang kalo 

sama temen-temen tuh 

berisik. 

LB Subjek merasa 

kalau bersama 

dengan  teman itu 

berisik, jadi lebih 

suka kalau 

sendirian.  

Agamamu apa to? Katolik. LB Subjek beragama 

katolik 

Seberapa sering sih 

kamu beribadah? 

Ee kalo di panti itu kan 

setiap hari ibadahnya, 

misalnya misa pagi, 

minggu tu ke gereja 

gitu. 

PT Selama tinggal di  

panti, subjek 

sering beribadah.  

Harapanmu untuk 

panti asuhan ini apa 

sih setelah kamu 

keluar dari sini? 

Harapannya untuk panti 

atau? 

  

Untuk panti. Ya harapannya, semoga 

panti semakin maju, ya 

apa, semoga orang-orang 

yang dididik di panti ini 

mandiri, taat gitu, 

menghormati orang  yang 

lebih tua. 

  

Kalo harapanmu apa 

untuk dirimu sendiri 

ketika kamu sudah 

keluar dari panti 

asuhan ini? 

Ya pengen jadi yang 

lebih baik dari apa itu, 

yang dulu, pengen 

sukses pokoknya. 

TJ Subjek ingin 

dirinya  menjadi 

lebih baik dan 

sukses. 

Kalo kamu keluar 

dari panti asuhan ini 

suatu saat nanti, apa 

Aku pengen cerita kalo di 

panti asuhan ini itu tu 

pokoknya seru lah, 
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sih yang akan kamu 

ceritakan sama 

orang-orang diluar 

sana tentang panti 

asuhan ini? 

banyak apa, banyak 

kegiatan terus pokoknya 

di panti tu bisa buat kita 

tu mandiri gitu, jadi kalo 

kita masuk ke panti tuh 

pasti  lebih apa, lebih baik 

lah dari pada orang-orang 

yang lain 

Kamu pernah 

membandingkan 

nggak dirimu anak 

panti asuhansama 

teman-temanmu 

yang bukan anak 

panti asuhan? 

Pernah, soalnya kan kalo 

anak-anak di panti kan 

kalo pulang sekolahnya 

tuh langsung ke rumah ke 

panti, tapi kalo temen-

temen di luar tu pulang tu 

lanngsung main sampe 

larut malam, nnggak ingat 

waktu. 

  

Kamu pernah merasa 

iri nggak sih sama 

temen-temen diluar 

panti? 

Nggak sih, soalnya aku 

juga nggak suka, jarang 

keluar-keluar, aku lebih 

sukanya dirumah. 

  

Kalo misalnya kamu 

diberi kesempatan 

untuk keluar, apa 

yang akan kamu 

lakukan diluar? 

Emm, kayak jalan-jalan 

gitu? 

  

Ya entah, pokoknya 

kamu dikasih waktu 

bebas. 

Pengenn jalan-jalan lah 

gitu. 

  

Kamu pernah nggak 

sih memiliki 

keinginan, kan di 

panti tuh nggak 

boleh keluar  ya, jadi 

kayak aku pengen  

keluar nih, aku 

pengen main nih, 

pengen pergi, aku 

pengen apa gitu? 

Ya kalo kadang-kadang 

bosan aja di panti, nggak 

ada kerjaan, kayak 

pengen keluar gitu. Kalo 

lagi rame ya nggak sih. 

  

Kamu merasa jenuh 

nggak sih di panti 

ini? 

Kadang-kadang iya. Apa  

namanya, itu kadang-

kadang kan liburan gitu 

temen-temen pada pulang 
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nah yang di panti tu 

Cuma beberapa gitu, jadi 

ya sepi giitu nggak ada 

temen. 

Oh gitu ya dek, ya 

sudah. Terimakasih 

ya karena hari ini 

sudah mau bercerita 

sedikit. 

Iya.   

Sampe ketemu lagi.    

 

 

TRIANGULASI : 4 Oktober 2017 

Pertanyaan Jawaban 

Suster sudah berapa lama menjadi 

pendamping atau pengasuh di 

tempat ini? 

Ya 1 tahun. 

Nah, saya kan mau tanya lebih 

dalam mengenai IN. Kalau suster 

sendiri tahu nggak sih dia berasal 

dari mana? 

Dari Kupang. 

Kan Kupang sampai ke pulau 

Jawa ini kan jauh ya suster. 

Kenapa sih kok IN bisa sampai ke 

tempat ini? Ceritanya itu 

bagaimana? 

Katanya yang bawa suster saudaranya, ingin 

sekolah disini yang lebih maju karena disana 

orang tua kurang begitu mampu karena orang 

tuanya menguliahkan  kakaknya jadi dia, 

susternya memberi kesempatan siapa yang 

mau di Jawa, dimasuke kesini bisa sekolah 

disini. Terus dimasukan ke panti sini, 

disekolahkan suster di SMK situ. 

Kalau keluarga IN itu berarti 

trmasuk ekonomi kurang ya 

suster? Atau bagaimana? 

Kalau saya menilai ya kurang,tapi yo bisa 

mampu menguliahkan kakaknya itu, sek to, 

berarti yo suster nganggapnya ya kurang 

karena dibagi-bagi to. Kalau dia memang 

mampu kan bagaimana pun anak kan nggak 

dikirim sampai ke luar Jawa. 

Kalau selama ini, IN di panti ini 

sudah berapa tahun ya? 

1 tahun juga, sama. 

Nah kalau menurut pandangannya 

suster IN itu kalau selama di panti 

asuhan itu kayak gimana sih? 

Orangnya ya baik. Kalau orang yang nggak 

tau, IN itu nanti dikira kayak anak kurang kan, 

tapi kann anak itu pintar sakjane, emang 

sekolahe nilaine kan bagus terus. Emang dari 

sananya, dari keluarganya sudah bagus terus, 

udah keturunnan pintar. Kok saya kebanyakan 
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menemukan anak kayak IN itu kok ndelalah  

anak Flores terus, bocahe yo koyok ngono, tapi 

rak ngiro di sekolah pintar. Yang saya temui 

pas saya di Depok juga gitu, sampe saya bilang 

sama Romo YL, “romo anak itu kok kayak 

gitu”, “suster tapi dia itu pintar loh”, sampai 

dikirim ke Amerika. Disana hanya sampe 

berapa bulan ninggalke kuliah tugas dari 

kampus UI, ke Amerika Cuma 8 bulan tok tapi 

sayang, temannya juga menyayangkan  tapi dia 

nambah ilmu disana. 

Kalau kesehariannya disini, 

mungkin hubungannya sama 

teman-teman, sama suster, itu 

bagaimana? Relasinya? 

Relasinya juga baik. Sama temen-temen juga 

baik. Tapi yo kadang ya ndablek anak itu. 

Ndableknya kayak gimana suster? Ndableknya ya kalau dipanggil yo diam saja 

meskipun dengar, nggak cepet-cepet, disuruh 

apapun ya  lelat-lelet, hanya mesam-mesem. 

Itu wae. 

Tapi kalau di beri tugas gitu tetap 

jalan? 

Iya jalan, tanggung jawab anak itu. Ya itu, sok-

sok lelet, ngguya-ngguyu. 

Suster, selama 1 tahun ini pernah 

nggak sih liat si In itu sedih atau 

murung gitu? 

Ya pernah. saya tanya “kenapa nduk?” inget 

orang tua, kangen, sampe nangis, “kenapa 

nangis?” kangensama bapak, sama mamak. 

Itu awal-awal atau gimana? Iya awal-awal, setelah itu juga ya lebih dari 5 

bulan itu sudah baik. Kalau awal-awal itu kan 

masih SMP ke SMK itu kan masih proses, kan 

juga dari luar Jawa ke pulau Jawa itu kan 

situasi bagaimana pun beda, temen beda, jauh 

dari orang tua. 

Kan dia juga disini ada sama 

saudara, atau dia sendiri? 

Dia sendiri. Tapi katanya orang Flores itu 

semua saudara, kan kebanyakan gitu, sama FL, 

sama sopo jenenge, AN, sama siapa. Katanya 

kalau orang Flores itu semua saudara, dengan 

SG pun saudara. Saya juga pernah tanya sama 

suster yang membawa kesini “suster anak-anak 

ini semua saudara?”,  “iya suster ini semua 

saudara, ini anak mamak tua, ini anak bibik tua 

apa bibik muda, jadi semua anak-anak yang 

saya bawa ini semua saudara” 

Saudara jauh gitu suster? Iya , saudara jauh. Ini anak kakek, ini anak 

nenek dari siapa, siapa. Pokoknya masih 

saudara katanya, saya hanya mbatin saja 
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“wong Flores itu sak kampung yo seddulur 

kabeh” kayak Adam dan Hawa. 

Nah, kalau di panti ini si IN itu  

lebih sering terlihat sedih atau 

gembira suster, selama 1 tahun 

ini? 

Ya kalau saya lihat, ya seringnya gembira. 

Wong malah dia pernah gini “kalau aku 

masalah uang no komen” bagus Na. Kan disini 

makan sudah dari suster, sekolah sudah dari 

suster, baju sekolah suster, bayar sekolah pun 

suster. Jadi ngapain mikirin uang. Bagus kan 

ya baik. Kalau ada donatur memberikan uang  

ya diterima dengan senang, kalau nggak ya 

punya uang ya diam, nggak kebanyakan 

kkomentar. 

Kalau selama ini suster, IN itu 

pernah mendapat uang saku gitu 

nggak? Dari orang tua mungkin? 

Kalau dari orang tua pernah tahu dia minta 

kiriman, “berapa Na?”, “150”, “untuk beli 

apa?”, “untuk beli celana panjang”. Sekali itu 

tok saya tahu. Kalau uang saku itu nggak 

pernah tahu. 

Kan orang tuanya  IN itu kan 

masih lengkap ya suster? Suster 

tau nggak sih pekerjaan orang 

tuanya itu? 

Petani atau gimana. Kalu ibunya tukang  jahit 

atau apa. Saya nggak begitu mengerti. Yo 

anak-anak kalau tak korek ya susah.  

Nah kalau sama suster sendiri itu 

pernah melawan nggak? Atau 

marah? 

Yo pernah  marah. Kalau saya dia minta sakjek 

sak nyet, saya juga marah, “kamu juga lihat 

situasi suster baru ngapain”. Gitu. Sewot. 

Tapi gggak sampe yang berhari-

hari atau apa? 

Nggak.  Nggak pernah. paling Cuma semalam, 

besok sudah baik.  

Tapi setelah itu, IN sama suster 

sikapnya sudah baik lagi? 

Iya baik.  

Nah kalau kelebihan dan 

kekurangan IN dimata suster itu 

apa sih? 

Kelebihannya IN itu, orang nya mlengah-

melengeh, kalau disuruh ya mau sih, tapi ya itu 

lelete setengah mati, disiruh mandi pun lelete 

yaampun. Neng Kamar Mandi atau WC itu 

pernah 1 jam diam disana. Tak marahin entek-

entekan, tapi ya sudah nggak papa, ngguyu tok 

yawaes. Ya sudah itu saja. 

Kalau untuk kekurangannya? Kekurangannya IN, ada malasnya juga, 

diisuruh bangun ya nanti-nanti, terus piye ya,  

Ya yangsuster lihat saja sehari-

hari gitu? 

 Ya itu ada males, kadnag ya nek teriak itu 

piye ya, itu termasuk kekurangan atau gimana 

ya? 

Ya mungkin kalau dimata suster 

itu kekurangnnya, suka teriak-

teriak gitu? 

Iya kadang-kadang serring teriak-teriak, tapi ya 

nggak setiap anu, mungkin dia pas lagi jengkel 

dengan  teman atau gimana, kalau pas kurang 
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apa. 

Lagi emosi mungkin ya? Iya lagi emosi. 

Si IN itu kan sudah 1 tahun lebih 

ya disini, nah menurut suster, 

semkain berjalannya waktu ini, IN 

itu semakin lebih baik dari 

awaldia datang atau malah 

mengalami penurunan? Mungkin 

kesopanannya atau akademiknya? 

Piye ya. hehehhehe 

Nek dari awal ya lebih baik sekarang, kan wes 

semakin tau situasi disini, semakin mengerti, 

mengenal dengan teman-teman, dengan suster, 

semakin tahu. Yo terlihat banyak perubahan 

sih. Makin dewasa. 

IN itu pernah nggak sih 

melanggar peraturan yang ada 

disini? 

Melanggar peraturan yang serius opo yo? 

Ya nggak harus serius sih, 

mungkin peraturan-peraturan 

ringan begitu, kan dia termasuk 

anak-anak yo remeja masaih ingin 

bebas? Mungkin ada peraturan-

peraturan yang tidak tertulis tapi 

tuh yang dia langgar? 

Kadang makn itu juga telat, dengan alasan sing 

ganti baju, kemana-kemana tapi lama sekali. 

Pernah juga temannya sudah  selesi makan, 

juga nggak makan, kalau pulang sekolah capek 

ya tidur dulu. Dicari “keman na?”, “ngantuk, 

tidur”.  

Tapi  kalau setiap kayak gitu kan 

termasuk salah ya suster? 

Iya, salah. 

Dia bernai unutk meminta maaf 

gitu nggak suster? 

Berani. Penah juga sampe nangis. 

Itu kenapa suster? Ya saya ngomong apa ya? “kamu kalau gini 

caranya ya kamu nggak baik Na. Kayak anak 

kecil saja”, terus nangis, kroketi saya “suster 

aku minta maaf”, “hanya minta maaf saja? 

Nggak diulangi?”, “nggak suster, nggak”, “ya 

kalau tidak diulangi tak maafkan, kalau di 

ulangi ya suster nggak mau maafkan”. Dia juga 

mudah tersinggung kalau saya mengatakan 

yang menusuk dia, yang mungkin perasaan 

saya kok mngecewakan suster, itu juga sering 

kayak gitu, nangis. Mungkin dia menyesal 

karena perbuatannya. Perkataannya dengan 

saya. Kok nggak menghormati suster, kok 

melawan, gitu. 

Itu kan suster marah kan, itu sama 

suster nggak ada jarak gitu? Dia 

semakin menjauh apa justru dia 

semakin ingin dekat begitu? 

Ya ada jaraklah paling nggak sampe 2 hari, 

kejadiannya siang, malem sudah biasa. 

Jadi cepet udah biasa lagi ya 

suster? 

Iya. Sudah minta maaf to, ya sudah saya 

maafkan. 2 kali kalau nggak salah sampe tak 



368 
 

 

bilangin kayak gitu. 

Tapi setelah itu dia mau berusaha 

berubah ya? 

Iya. 

Terimakasih suster. Iya. 
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TABEL INTENSITAS TEMA 

 

Lampiran 2.1. Tabel Intesitas Tema Subjek 1 

  TEMA KODING INTENSITAS 

Komponen 

Kognitif 

Menikmati kehidupan 

di panti asuhan 
MK +++ 

Perubahan positif PP +++ 

Nyaman NY ++ 

Puas PU +++ 

Afek Positif 

Gembira  GB +++ 

Bangga BG ++ 

Dicintai dan 

diperhatikan 
SC +++ 

Berguna  BN ++ 

Bersyukur BS ++ 

Senang SN +++ 

Bahagia BH +++ 

Afek Negatif 

Marah  MR + 

Menyesal MY + 

Sedih SD +++ 

Takut TK ++ 

Kesal KS - 

Kecewa SH - 

Iri hati IH - 

Faktor yang 

mempengaruhi 

subjective well-

being 

Dukungan sosial DS +++ 

Kegiatan panti asuhan KP ++ 

Hubungan sosial yang 

baik 
HS +++ 

Optimis  OP + 

Usia  US + 

Kepercayaan akan 

Tuhan 
PT +++ 

Tujuan TJ ++ 

Kebutuhan terpenuhi 

dengan baik 
KB ++ 

Kesehatan KH ++ 
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Lampiran 2.2. Tabel Intesitas Tema Subjek 2 

 

TEMA KODING INTENSITAS 

Komponen 

Kognitif 

Menikmati kehidupan 

di panti asuhan 
MK + 

Perubahan positif PP + 

Nyaman NY + 

Puas PU ++ 

Afek Positif 

Gembira  GB ++ 

Bangga BG ++ 

Dicintai dan 

diperhatikan 
SC + 

Berguna  BN - 

Bersyukur BS ++ 

Senang SN + 

Bahagia BH ++ 

Afek Negatif 

Marah  MR + 

Menyesal MY ++ 

Sedih SD +++ 

Takut TK - 

Kesal KS - 

Kecewa SH - 

Iri hati IH + 

Faktor yang 

mempengaruhi 

subjective well-

being 

Dukungan sosial DS +++ 

Kegiatan panti asuhan KP +++ 

Hubungan sosial yang 

baik 
HS ++ 

Optimis  OP + 

Usia  US + 

Kepercayaan akan 

Tuhan 
PT ++ 

Tujuan TJ +++ 

Kebutuhan terpenuhi 

dengan baik 
KB + 

Kesehatan KH + 
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Lampiran 2.3. Tabel Intesitas Tema Subjek 3 

 

TEMA KODING INTENSITAS 

Komponen 

Kognitif 

Menikmati kehidupan 

di panti asuhan 
MK ++ 

Perubahan positif PP ++ 

Nyaman NY ++ 

Puas PU ++ 

Afek Positif 

Gembira  GB ++ 

Bangga BG +++ 

Dicintai dan 

diperhatikan 
SC ++ 

Berguna  BN - 

Bersyukur BS +++ 

Senang SN ++ 

Bahagia BH - 

Afek Negatif 

Marah  MR + 

Menyesal MY ++ 

Sedih SD ++ 

Takut TK ++ 

Kesal KS - 

Kecewa SH - 

Iri hati IH - 

Faktor yang 

mempengaruhi 

subjective well-

being 

Dukungan sosial DS +++ 

Kegiatan panti asuhan KP ++ 

Hubungan sosial yang 

baik 
HS +++ 

Optimis  OP ++ 

Usia  US ++ 

Kepercayaan akan 

Tuhan 
PT +++ 

Tujuan TJ ++ 

Kebutuhan terpenuhi 

dengan baik 
KB ++ 

Kesehatan KH + 
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Lampiran 2.4. Tabel Intesitas Tema Subjek 4 

 

TEMA KODING INTENSITAS 

Komponen 

Kognitif 

Menikmati kehidupan 

di panti asuhan 
MK +++ 

Perubahan positif PP +++ 

Nyaman NY +++ 

Puas PU +++ 

Afek Positif 

Gembira  GB ++ 

Bangga BG +++ 

Dicintai dan 

diperhatikan 
SC ++ 

Berguna  BN +++ 

Bersyukur BS ++ 

Senang SN ++ 

Bahagia BH +++ 

Afek Negatif 

Marah  MR ++ 

Menyesal MY + 

Sedih SD +++ 

Takut TK - 

Kesal KS - 

Kecewa SH ++ 

Iri hati IH + 

Faktor yang 

mempengaruhi 

subjective well-

being 

Dukungan sosial DS +++ 

Kegiatan panti asuhan KP +++ 

Hubungan sosial yang 

baik 
HS +++ 

Optimis  OP ++ 

Usia  US ++ 

Kepercayaan akan 

Tuhan 
PT +++ 

Tujuan TJ +++ 

Kebutuhan terpenuhi 

dengan baik 
KB +++ 

Kesehatan KH + 
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Lampiran 2.5. Tabel Intesitas Tema Subjek 5 

 

TEMA KODING INTENSITAS 

Komponen 

Kognitif 

Menikmati kehidupan 

di panti asuhan 
MK +++ 

Perubahan positif PP ++ 

Nyaman NY +++ 

Puas PU +++ 

Afek Positif 

Gembira  GB +++ 

Bangga BG + 

Dicintai dan 

diperhatikan 
SC +++ 

Berguna  BN + 

Bersyukur BS ++ 

Senang SN +++ 

Bahagia BH - 

Afek Negatif 

Marah  MR + 

Menyesal MY - 

Sedih SD ++ 

Takut TK - 

Kesal KS - 

Kecewa SH - 

Iri hati IH + 

Faktor yang 

mempengaruhi 

subjective well-

being 

Dukungan sosial DS +++ 

Kegiatan panti asuhan KP + 

Hubungan sosial yang 

baik 
HS ++ 

Optimis  OP + 

Usia  US + 

Kepercayaan akan 

Tuhan 
PT +++ 

Tujuan TJ ++ 

Kebutuhan terpenuhi 

dengan baik 
KB +++ 

Kesehatan KH ++ 
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LAMPIRAN C 

SURAT PERNYATAAN 
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