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Wawancara Subjek 1 

Pertanyaan Jawaban Koding Ekspresi subjek 

Boleh tanya 

sekarang dek ? 

Bolehlah mbak …  Sambil tertawa 

Mau tanya-

tanya nih dek, 

tentang 

kekerasan yang 

dialami, bisakah 

di ceritakan 

kronologisnya 

atau 

kejadiannya ? 

Emmmmmmm … 

Kronologisnya itu tuh dulu pas 

SD, berantem, sering berantem 

gitu lah sama mama. Tapi tuh 

mama awale bilange mama tuh 

ndak suka main kekerasan , 

cuma beberapa kali sih aku 

mendapati mama tuh kayak 

pengen melakukan gitu lho, 

cuma beberapa kali kayak 

ditahan.  

KK Melihat ke 

atas, melihat ke 

pewawancara 

 Terus akhirnya keluarlah kata-

kata yang aku tuh udah ndak 

kuat, sampe aku bilang wis mah 

diluapke aja dipukul ndakpapa 

nek itu bikin mama tenang, 

soale mama itu karena dulu aku 

meledak-ledak banget itu to 

mbak, terus aku kayak gitu 

mama juga kayak gitu.  

A4 

F3 

Melihat ke 

atas, melihat ke 

pewawancara 

 Mama udah kayak kesetanan 

banget gitu lho, makane akhire 

wis mah pukul aja ndakpapa, 

trus udah akhire aku ditampar 

sekali, aku bilang udah apa 

belum mah kalo belum 

dilanjutin. Akhire ditampar 

berkali-kali gitu. Itu juga masih 

SD juga sih, dipukul pake helm 

pernah, pake sapu pernah,pake 

raket pernah, trus apalagi ya ? 

dijambak juga aku pernah. 

Apalagi ya mbak ? kayaknya 

kayak gitu-gitu aja sih cuman 

keterusan sampe SMP. 

KK Melihat ke 

atas, melihat ke 

pewawancara 

SMP juga ? 

SMA ndakan 

juga masih ? 

Kalo SMA tuh …… udah gak 

begitu kekerasan secara fisik 

sih, cuma ngomong aja .. 

KK Subjek berpikir 
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Kayak ? Kayak misalnya apa sih … 

menurutku itu cukup 

menyakitkan memang. Kayak 

apa ya….. Jadi anak kok cuma 

bisa nyusahin, gitu lho. Kayak 

apalagi ya, banyak banget yo 

mbak. Intinya itu itu aja cuma 

keterusan terus kadang 

ditambah-tambahin. Aku tuh 

lupa sih diomongin apa aja 

maksudnya lupa dikata-katain 

apa aja, pokoknya yang jelek-

jelek gitu mbak. 

KK Subjek 

berpikir, 

melihat ke atas, 

melihat ke 

pewawancara 

Terus biasanya 

kenapa kok 

sampe 

kekerasan itu 

terjadi dek ?  

Biasanya tuh, kenapa ya, aku ya 

bingung hehehe … Soale apa 

ya, setiap kalinya marah aku 

tuh, aku kan tipikal orang yang 

kalo ada masalah diomongin 

baik-baik, dicari jalan keluare 

bareng-bareng jadi  yaudah 

sama-sama ngomong nek 

masalahe A gini kira-kira jalan 

keluar e kayak gimana. 

Sedangkan mama ku itu orang 

yang halaah mbuh gitu lho 

pokoke gak diselesaikan gitu 

lho. Ah yowis yowis mbuh, 

sedangkan aku ndak bisa. Aku 

tuh harus yaudah nek emang 

ada masalah tuh diselesaikan 

hari ini jangan berlanjut-lanjut-

lanjut-lanjut-lanjut kan ndak 

enak to, wong ya serumah kok 

diem-dieman. 

Terus nah itu, jadi kadang 

disaat aku minta klarifikasi 

minta penjelasan tuh mama 

malah marah dan akhirnya 

mama yang kayak emosinya tuh 

naik gitu lha aku tuh kepancing, 

nah karena kepancing nada 

suara ku ikutan tinggi mama 

A4 

F3 

Subjek 

berpikir, 

melihat ke atas, 

melihat ke 

pewawancara, 

menjawab 

sambil tertawa 
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ikutan tinggi dan akhirnya ya 

gitu..  omongannya kayak gitu 

trus kadang kelakuannya juga 

gitu sih. 

Oke, biasane 

nek setelah 

mengalami 

kekerasan gitu 

apa yang kamu 

lakukan ? 

Emmm … kalo aku cuma 

nangis sih, kalo aku cuma bisa 

nangis. Akhir-akhir ini bisa 

nangis, kalo dulu aku gak bisa 

nangis. Aku cuma marah, 

karena awalnya dulu aku tuh 

yang dikit-dikit nangis, dikit-

dikit ini terus sempet 

mengalami suatu fase dimana 

aku gak bisa nangis dan gak 

cuma bisa diem,tapi  marah  

gitu mbak jatuhnya menyakiti 

diriku sendiri dengan kayak 

mukul-mukul, kayak aku tuh 

paling ndak kuat aku tuh bisa 

njambak-njambak rambutku 

sendiri, kayak mukul, nyubit 

karena aku ndak bisa 

meluapkan itu ke orang lain aku 

jadinya meluapkan semua itu ke 

diriku sendiri dan aku ndak bisa 

nangis. Kalo akhir-akhir ini aku 

jadinya nangis sih. Bisa nangis 

ya nangis gitu tok.  

DK  

Terus apa sing 

kamu rasakan 

waktu 

mengalami 

kekerasan itu ?  

Apa ya .. Hm ya sedih sih 

maksude mungkin kalo 

kekerasan secara fisik aku gak 

begitu masalah, cuman kalo 

udah omongan itu sebetulnya 

….. apa ya … cukup 

menjatuhkan aku banget sih 

soale aku sekalinya diomongin 

kayak gitu aku bakal mengecap 

bahwa oh yawis aku ki cuma 

anak yang bisa nyusahin gitu 

lho dan mamaku tipikal orang 

yang harusnya dengan omongan 

negatif itu bisa membangun 

DK Subjek 

berpikir, 

melihat ke atas, 

melihat ke 

pewawancara 
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aku, cuman aku ndak bisa.  

 Ya aku lagi belajar dibagian itu 

gimana caranya aku bisa 

memotivasi diriku sendiri. 

Cuman ya itu jatuhnya 

menyalahkan, oh yowis wong 

kata mama ki yo aku cuma bisa 

nyusahin, aku ndak isa 

nyenengin orang tua ndak bisa 

nyenengin orang lain kayak 

gitu. 

DK  

Terus ada 

proses 

mengkaitkan 

dengan 

kehidupan gitu 

ndak ? maksud 

e kan mama 

bilang oh aku 

cuma bisa 

nyusahin terus 

kamu berpikir-

pikir tentang, 

kan biasanya 

ada masa 

dimana kamu 

harus 

mengklarifikasi 

itu to, maksud e 

tenan rak sih 

aku ki wong e 

menyusahkan, 

kayak gitu ada 

ndak ? 

Ada sih, pernah sempet kayak 

gitu 

DK  

Trus pernah 

ndak ngerasa 

nggo opo sih 

urip ? 

Oh.. pernah. Dulu sempet 

berada di titik itu ya mbak, ah 

yowis ngopo kayak gitu kan. Ya 

dulu kan ya ndak kenal Tuhan 

kan ya mbak. Kasaran e kayak 

Tuhan lho ki ngopo to aku 

hidup gitu lho tapi cuma bisa 

nyusahin, aku ki yo ndak bisa 

M- Subjek 

berpikir, 

melihat ke atas, 

melihat ke 

pewawancara 
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apa-apa, di keluarga kayak gini, 

di sekolah kayak gini. Rasane 

tuh aku kayak gak bisa diterima 

gitu lho. Jan e sempet bertanya, 

hidup segala ki ngapain. Ya 

emang nek udah bener-bener 

jatuh tuh aku sering terlintas 

pikiran-pikiran itu sih. 

Trus nek setelah 

kejadian-

kejadian 

kekerasan yang 

kamu alami, ada 

gak dampaknya 

buat 

karaktermu, 

hidupmu ? 

Ehm .. ada,  DK  

Apa dek ? Karena aku orang yang selalu 

minta klarifikasi terus kayak 

yang menyatakan pendapatku 

terus tapi dilarang kayak gitu, 

aku jadi takut salah menyatakan 

pendapatku. Takut salah, takut 

dimarahin, pokoke takut aja gitu 

lho. Kadang pendapatku tuh 

sebetulnya memang itu yang 

dibutuhkan , cuman aku jadi 

kesulitan menyampaikannya 

terus juga susah, harus 

ngomongnya kayak gimana 

bahkan nyusun kalimatnya aja 

aku kesusahan, kan mbak tau.  

DK Subjek 

menjawab 

dengan melihat 

subjek terus 

 Terus aku juga takut 

memutuskan karena beberapa 

kali juga misalnya tanya, kamu 

mau makan apa atau kamu mau 

kemana , trus aku udah njawab 

malah dimarahin kamu tuh 

malah kesini. Cuma dari 

masalah kayak gitu tuh jadi 

berantem gitu lho, sekarang jadi 

orang yang yaudah ngikut aja. 

DK Subjek 

berpikir, 

melihat ke atas 
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Sama yang tadi 

menyakiti diri 

sendiri ya ? Nek 

itu sampe 

sekarang kah ? 

Kalo yang mukul-mukul gitu 

aku kalo udah yang jueeengkel 

banget sama yang … ehh .. 

rasanya tuh pengen 

melampiaskan itu tuh ke orang 

gitu cuman gak bisa, jadi tetep 

sih. Cuman udah .. frekuensinya 

udah menurun.  

DK Subjek melihat 

ke 

pewawancara 

Trus kamu 

orang yang bisa 

mengendalikan 

emosi gitu, bisa 

tetap tenang 

dalam keadaan 

panik atau 

endak ? 

Enggak.. enggak bisa ..  Subjek 

menggelengkan 

kepala 

Kenapa dek ? Gatau mbak .. Kenapa ya ... 

dalam keadaan panik ? 

contohnya ?  

 Subjek 

bingung.. 

berpikir..  

Contohnya 

kayak acara-

acara KATA 

Kota kan 

bingung kan 

harus 

memutuskan 

apa dan serba 

hetic gitu, bisa 

ndak kamu 

memutuskan 

sesuatu dan 

mengendalikan 

emosimu gitu, 

nek aku kan 

bisa sampe 

teriak-teriak. 

Nah kalo kamu 

tuh tipikal yang 

seperti apa ? 

Kan ada nih 

orang yang bisa 

tarik napas 

Oh ... bisa – bisa mbak 

(mengendalikan emosi).. 

terkadang bisa, tapi nek udah 

panik banget keikutan jadi 

panik juga sih 

A1 

F3 

Subjek 

mengangguk 

dan tersenyum. 
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tenang ... tenang 

.. dan ndak ikut 

panik gitu, nah 

nek kamu kayak 

apa ? 

Terus kamu tipe 

orang yang bisa 

mengendalikan 

keinginan dan 

dorongan dalam 

diri sendiri atau 

endak ? 

Contohnya ? ...  Subjek 

bingung, 

melihat ke 

pewawancara. 

Contohnya kalo 

pengen banget 

melakukan apa 

atau pengen 

banget beli apa 

aku nanti deh 

bisa nanti-nanti 

deh, melakukan 

yang lain dulu. 

Jadi ndak kudu 

sekarang banget 

gitu lho.  

Aku ndak bisa.. sering sih 

cuman lagi belajar bagian itu. 

Aku paling gak bisa nahan kalo 

aku pengen makan apa ki bener-

bener ndak bisa tak control sih. 

Cuman kalo barang gitu, mau 

beli apa aku masih bisa. 

A2 

F3 

Subjek 

berpikir, 

melihat ke arah 

pewawancara 

Oke .. 

Menurutmu 

apakah segala 

sesuatu itu bisa 

berubah ? 

Ehm ... segala sesuatu ? 

menurutku sih bisa. 

A3 

F1 

Subjek melihat 

ke arah 

pewawancara, 

tersenyum. 

Kenapa ? Karena ... apa ya.. aku ya 

mengalami .. cuman aku yang, 

aku orang menghargai proses 

sih lha nih juga yang jadi 

masalahku. Aku itu lahir 

ditengah keluarga yang 

menuntut berubah tuh kamu 

bilang berubah ya langsung 

berubah. Aku percaya bisa, 

maksude bisa berubah. Segala 

sesuatu ada kemungkinan untuk 

berubah sih. Tapi menurutku itu 

butuh proses sih.  

A3 

F1 

Subjek melihat 

ke arah 

pewawancara, 

tersenyum. 
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Oke.. terus kalo 

lagi 

menghadapi 

masalah nih 

dek. Kamu tipe 

orang yang cari 

tahu 

penyebabnya , 

alasannya 

kenapa atau 

orang yang 

tipenya 

memutuskan 

sesuai dengan 

info yang ada ? 

Cari tahu dulu .... A4 

F3 

Subjek melihat 

ke arah 

pewawancara, 

tersenyum. 

Oke, ada ndak 

orang yang gak 

suka sama 

kamu ? 

Oh banyak .. hehe ..  A10 

F2 

Subjek melihat 

ke arah 

pewawancara, 

tertawa. 

Siapa dek ? 

Alasannya apa ? 

Siapa ya .. kalo yang aku tahu 

yang dulu-dulu ya.. bahkan 

yang aku tahu itu teman 

terdekatku... ada memang satu 

permasalahan juga di bagian 

pertemanan .. Apa ya, orang 

yang kelihatannya deket banget 

sama aku, ternyata di belakang 

njelek-njelekin aku untuk 

sesuatu hal yang endak aku 

lakuin gitu lho. Juga bingung 

sih kenapa orang, jatuhnya 

kayak gitu sama aku kayak 

yang misalnya iri tuh apa yang 

diirikan gitu lho. Banyak sih 

yang ndak suka, cuman dengan 

alasan yang tidak bisa ku 

terima. 

 Ada saat 

dimana subjek 

berpikir, 

melihat ke atas, 

Contohnya dek 

? 

Contohnya ya temen-temen SD. 

Aku tuh ya ndak tau mbak, aku 

kan dulu kayak nggrombol kan 

sama temen-temenku. Lha terus 

tiba-tiba aku dijauhin sama 

A4 

A7 

A11 

F3 

Ada saat 

dimana subjek 

berpikir, 

melihat ke atas, 
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segerombolan ini. Terus 

akhirnya aku yang yaudah lah, 

yaudah. Lama-lama kan aku 

cari tahu, kenapa to sampe aku 

dijauhin. Misalnya hari ini aku 

omong-omong sama mbak Flo, 

besok tuh aku ngomong sama 

mbak Flo tuh udah di diemin 

gitu lho. Kenapa, wong kemarin 

baik-baik aja. Terus aku baru 

tau tuh beberapa bulan setelah 

itu, jadi tuh di adu domba sih. 

Kemarin ki si nat ngomonge 

ngene ngene ngene yo padahal 

blas aku ndak ngomong gitu.  

 Jatuh e kayak gitu terus sih kalo 

aku, orang gak suka tuh mesti 

ngomonginnya yang berbanding 

terbalik gitu lah. 

A4 

F3 

Subjek melihat 

ke 

pewawancara 

Sampe sekarang 

ndak ? 

Sekarang ... sekarang ... ndak 

begitu ngerti sih kondisi yang 

sekarang.  

 Ada saat 

dimana subjek 

berpikir, 

melihat ke atas, 

Tapi kalo 

sekarang ada 

ndak orang-

orang yang 

menurutmu 

ndak suka sama 

kamu ? 

Sekarang banget ?  Subjek melihat 

ke 

pewawancara 

Ya waktu-

waktu ini ? 

Oh .. Ada tetep ..   Subjek melihat 

ke 

pewawancara 

Siapa ? Di lingkungan sekolah. Malah 

kayaknya tuh temen sekelas 

cuman kayaknya dia bukan 

ndak suka sih, tapi seperti gak 

menerima keberadaanku. Yang 

sirik gitu lho mbak.  

A4 

F3 

Subjek melihat 

ke 

pewawancara 

Kenapa dia ? Hmm .. bingung sih, hehe .. 

karena dia tipikal orang yang 

nggak mau kalah, dia gak mau 

A5 

F1 

Ada saat 

dimana subjek 

berpikir, 
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apa ya kalo orang lain kasih 

usul gitu menurut dia itu sebuah 

kritikan yang menjatuhkan dia.  

melihat ke atas, 

 Nah beberapa kali kan dia ketua 

persekutuan, dia dulu pankata 

juga, dan aku kan posisinya 

PSKS. Kan ya ngasih usul gitu 

lho mbak, karena beberapa kali 

yang aku lihat apa yang 

dievaluasi itu itu aja gitu lho. 

Ngapain kok acara tapi ndak 

ada follow upnya.  

A10 

F2 

Subjek melihat 

ke 

pewawancara, 

ada saat 

dimana subjek 

berpikir, 

melihat ke atas, 

 Aku tuh dari dulu udah pengen 

ngasih usul, cuma aku takutnya 

dia gak terima nanti malah jadi 

masalah. Tapi akhir-akhir ini 

diingatkan sih, untuk ya apa 

yang mbok dapet apa yang 

kamu ngerti itu dipak buat 

nolongin orang lain. 

A2 

F3 

 

 Trus apa namanya, aku 

akhirnya memutuskan untuk 

ngasih usul. 

A14 

F1 

 

 Tak kasih usul tapi dia tuh ndak 

terima gitu lho mbak. Karena 

ndak mau kesaing. Sakjan e ya 

ndak enak, cuman jadine tuh 

malah pengurus-pengurus tuh 

curhat e tuh ke aku, keluh 

kesahe. Mereka ndak bisa 

merespect dia sebagai ketua.  

A4 

F3 

 

 Nek kayak gini malah kan aku 

ya ndak enak, sedangkan aku 

tau dia orang yang seperti apa. 

Aku kan sakjan e muaaaless 

banget bikin suatu 

permasalahan baru. Akhire tak 

omongke meh dia terima meh 

enggak, wis gak urusan. 

Yowislah. 

A10 

F2 

 

Lha kamu taune 

dia ndak suka 

Dari ... apa ya ... pertama 

feeling, emang sebenere ndak 

A5 

F1 
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sama kamu 

gimana ? 

boleh kalo Cuma feeling kan 

harus dipastikan. Cuman apa 

ya, ki pernah ada yang 

ngomong sama aku dan itu 

temen dekete.  

Hehe .. terus 

terus kamu itu 

tipe orang yang 

yakin bahwa 

kamu tuh bisa 

menyelesaikan 

segala 

sesuatunya 

sendiri kah ? 

Aku susah untuk itu.   

Karena ? Susah untuk optimis tapi ya 

ndak pesimis gitu lho 

A3 

F1 

 

Maksud e 

mungkin tidak 

ambisius kali 

ya.  

Heem heem mbak .. A3 

F1 

 

Cuma kamu 

tetep yakin 

bisalah .. 

Iya mbak yakin bisa, cuma gak 

yang kudu.. ambisius gitu 

endak. 

A6 

F1 

 

Ehm ... terus 

kalo tadi kan 

mbak Flo tanya 

orang-orang 

yang ndak suka, 

nah menurutmu 

ada gak orang-

orang yang 

sayang sama 

kamu ? 

Adalah mbak ...   

Siapa mereka ? 

siapa dia ? 

Eehh .. orang tua pasti, keluarga 

cuman menurutku gak keluarga 

besar juga, terus ehm.. beberapa 

temen SMP, salah satu temen 

SD, temen-temen pelayanan 

juga,  

A10 

F2 

 

Ehm .. banyak 

banget dong 

itu? 

Lumayan mbak .. A10 

F2 
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Kenapa kok 

kamu bisa 

menyimpulkan 

mereka 

menyayangimu 

? 

Karena, menurutku dengan 

mereka tau aku melakukan hal 

yang salah terus mereka secara 

terang-terangan ngomong kalo 

aku salah dan aku harusnya gini 

tuh menurutku sudah suatu 

bentuk kasih sayang sih. Bukan 

yang ya udah terima, tapi 

dibelakang ngerasani. Karena 

kan juga luka batin yang dulu 

kan, yang kayak yaudah yaudah 

tapi dibelakang ngomongin. 

Dengan ketemu orang-orang 

yang ngomong kamu sebenere 

salah, kamu harus e ndak kayak 

gitu, menurutku ada orang-

orang yang memperhatikanku 

sih.  

A4 

F3 

 

Kamu ndakan 

bangga sama 

dirimu sendiri ? 

Bangga bangga ...  A6 

F1 

 

Maksude kamu 

puas dengan 

dirimu yang 

sekarang ? 

Cukup puas sih mbak . A6 

F1 

 

Trus gimana 

kamu mengatur 

uang jajanmu ? 

kamu kalo 

sangu 

mingguan, 

bulanan ?  

Harian mbak. Cuman kayak 

nanti mama ngasih senin sampe 

kamis, nanti jumat ngasih lagi 

untuk hari jumat tok.  

  

Oh berarti sabtu 

nggak dikasih 

sangu ? 

Enggak mbak. Dikasih sangu 

kalo sekolah, kalo enggak 

sekolah ya enggak. 

  

Itu gimana 

kamu ngatur 

uang jajanmu ? 

Kalo ngatur.. karena menyadari 

aku kalo hari Sabtu gitu ndak 

dapet sangu padahal kan butuh 

ya paling enggak misalnya dari 

atas, terus nanti harus ada 

partneran doa kesusu banget 

dan gak bisa naik BRT kan aku 

A9 

F1 
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harus naik grab apa gojek kan 

ndak mungkin minta uang 

mama kan. Mama tuh tipe 

orang yang kalo udah dikasih 

uang tuh dikelola sedemikian 

rupa biar semua keperluanku 

tuh bisa terpenuhi. Jadi aku 

kayak yang kan aku aku sangu 

dari rumah, nah aku makan itu 

di sekolah mengusahakan jajan 

sesedikit mungkin. Jadi diakhir 

minggu, kayak hari Sabtu masih 

ada sisa 2/3nya. Jadi itu kan 

bisa jadi pegangan misalnya 

minggu depan aku harus butuh 

apa yang ndadak banget dan 

aku ndak bisa minta mama.  

Mmm.. oke .. 

itu nek uang 

jajan.. nek 

waktu 

belajarmu ? 

Waktu belajar ... ehm, aku kan 

senin rabu jumat tuh kan les. 

Gombel macet sampe rumah 

tuh bisa sampe jam 5 lah atau 

setengah 6. Trus abis itu cuma 

bisa istirahat, eh istirahat ndak 

bisa ding. Trus abis itu mandi, 

langsung berangkat les. Dan itu 

aku ngimbanginnya ya aku pas 

di les ya les beneran, 

maksudnya kalo misalnya hari 

ini fisika aku bener-bener 

memperhatikan, menurutku itu 

udah belajar untuk nyicil yang 

fisika. Trus nanti kalo dirumah 

ngerjain PR tuh sambil 

ngereview jadi gak cuma 

ngerjain PR tok. Aku gak 

tipikal orang yang ngoyot sih 

sampe yang belajar sampe jam 

2 pagi, soale aku juga kan jam 4 

udah harus bangun, jadi gimana 

caranya tuh aku tetep bisa tidur 

tapi yang lain tetep bisa 

terkerjakan. Nanti kalo 

F1  
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misalnya kan berangkat juga 

naik BRT, pagi banget jam 6 

tuh udah perjalanan itu 

nyempetin baca. Gitu sih.  

Jadi tetep 

belajar 

dimanapun ya ? 

Heem, soale kalo udah dirumah 

tuh kan karena udah ketemu 

kasur.  

  

Apalagi 

sekarang fullday 

school kayak 

gitu.. 

Iya, udah capek..   

Oke, nek 

menurutmu 

sampe sekarang 

ada ndak hal 

yang sulit untuk 

dihadapi dan 

butuh 

perjuangan 

besar untuk 

menghadapi itu 

? 

Butuh perjuangan besar.. 

Kontrol emosi, sering jatuh 

dibagian itu. Karena kadang 

apalagi emosi sedih kalo udah 

kelewat batas tuh diakunya juga 

ndak baik gitu lho mbak. Trus 

juga kalo marah omonganku tuh 

nyakitin orang. Ya itu 

menurutku susah banget sih, 

bahkan untuk menjadi aku yang 

sekarang waahh wis itu susaahh 

buangeet, perjuangan besar 

banget. Soale ishh dulu aku 

jahate setengah mati gitu lho. 

A8 

F1 

 

Lha kok isa 

jahat ? 

Apa ya .. Itu, aku kan orang e 

nek gak suka langsung tak 

omongin kan mbak .. lha itu tuh 

beneran tak omongin sampe 

orang e tuh nek ketemu dia 

sekarang tuh rasane pengen 

minta maaf gitu lho. Karena 

sebegitu menyakitkannya 

omonganku buat dia sih. Ya itu. 

Yang bener-bener susah banget 

dan butuh perjuangan besar. 

A8 

F1 

 

Jadi masa-masa 

dimana kamu 

harus mengubah 

emosi, kontrol 

emosi kayak 

gitu ya ?  

Heem ..   
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Trus ada gak 

orang-orang 

yang sama dia 

kamu merasa 

aman ? sama 

dia kamu 

ngerasa nyaman 

? 

Emm .. ada sih ... A10 

F2 

 

Siapa orang-

orang itu ? 

Papa.. soalnya menurutku papa 

tuh dia orangnya memang 

kayak aku gitu lho, dibanding 

mama tuh papa lebih terbuka 

pikirannya. Jadi dia menerima 

opini dan dia ya kalo ada 

masalah diselesaikan, dan 

menurutku kalo ada papa tuh 

enak ya karena sama-sama 

orang yang seperti itu. 

Sedangkan kan sama mama kan 

ya udah terserah atau ya embuh 

gitu. Maksudnya tuh itu tidak 

menyelesaikan. 

Terus juga kalo sama tanteku, 

adeknya papa persis. Karena 

menurutku diantara keluargaku 

yang lain diluar papa mama dan 

adik tuh aku aman gitu lho. 

Karena ya itu, dia juga 

orangnya kayak papa dan aku 

deket banget sama dia dari kecil 

karena udah diurusin banget. 

Trus apa lagi ya, itu sih kalo 

aman.  

Kalo nyaman, banyak. Sangat 

nyaman banget dan ngerasa 

aman banget sebenernya kalo 

udah ditengah-tengah temen-

temen PSKS sih, ndaktau 

kenapa. Tapi udah nyaman gitu 

lho. Kalo dibandingkan dengan 

teman-teman di sekolah yang 

gak kenal Kristus kan apa ya 

A10 

F2 
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nyamannya ya nyaman aja. 

Semisal aku membutuhkan 

penyelesaian tuh mereka 

terkadang tidak menyelesaikan 

dengan apa yang seharusnya, 

maksude sesuai dengan nilai 

Kristen gitu lho. Ya aku juga 

kurang nyaman kalo ditengah-

tengah mereka. 

Terus orang-

orang tadi yang 

mbok sebutin 

tadi itu, apakah 

mereka juga 

pernah 

melakukan 

kekerasan ?  

Papa pernah. Cuman aku 

appreciatenya papa tuh dia 

masih mau minta maaf. 

Walaupun dia orang tua ku tapi 

dia menyadari kalo itu salah 

gitu lho. Sedangkan aku kan 

jarang ketemu papa gitu kan, 

sekali setahun, dan mama yang 

setiap hari tuh beda banget gitu 

lho. Waktu itu aku gak bisa 

jagain adekku, dia jatuh padahal 

aku udah dititipin cuman 

akunya lalai dan aku masih SD 

papa akhirnya mukul aku. Trus 

aku nangis, aku diem gak 

ngomong apa-apa sama papaku. 

Mau tidur tuh aku di datengin 

papa,” sya papa minta maaf 

kalo tadi papa pukul kamu 

maksude ndak gitu cuma papa 

ya khawatir sama kondisine 

adekmu maaf kalo papa 

nyakitin perasaanmu”. Sangat 

bisa diapresiasi gitu lho, bahkan 

itu salah satu kejadian yang bisa 

tak inget sampe sekarang. 

Sebegitunya papa gitu lho 

mbak. Dia sadar kalo dia salah. 

Dia laki-laki yang menurutku 

jarang ada laki-laki yang kayak 

gitu mau mengakui 

kesalahannya. Kalo hari-hari 

kan aku dirumah aku ketemu 

A10 

F2 
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sama mama terus. Orang yang, 

gimana ya. Aku tuh anak, dia 

tuh orang tua jadi yang harus 

minta maaf tuh anak terus gitu 

lho. Padahal, aku orang yang 

meyakini mau kamu orang tua, 

mau kamu nenekku, mau aku 

cucumu kalo misalnya kamu 

yang salah harusnya kamu 

minta maaf. Bukan masalah aku 

anakmu dan mama tuh 

mamaku, bukan masalah mama 

lebih tua atau gimana, cuman 

menurutku harus adil kayak gitu 

sih.  

Kalo salah ya 

minta maaf ya ? 

Heem heem .. gak terus-terusan 

orang lain yang harus minta 

maaf.  

  

Kamu punya 

temen deket ? 

Punya A10 

F2 

 

Siapa dia ? A. Anak Sma 1.. A10 

F2 

 

Oh Alma ... oke 

.. dia juga 

sering bantuin 

kamu selesaiin 

masalah kah ?  

Sering sih,    

Contoh-

contohnya 

kayak apa ? 

Karena dia kan juga udah kenal 

aku dari TK, udah deket banget 

keluarganya sama aku. Jadi 

bahkan saat aku dimarahin kan 

dia juga ngeliat sendiri gitu lho. 

Jadi kadang aku ya nanya gitu 

lho, “lho aku ki kudu piye 

meneh to nek kayak gini. Disaat 

aku sudah berusaha sekenceng 

itu, yo kowe ngertilah 

perubahanku bener-bener dari 

TK sampe sekarang, dulu aku  

SMP nya kayak gimana, SD 

nya kayak gimana, harus kayak 

sekarang tapi ndak dihargai 

A10 

F2 
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sama orang”. Ya dia yang 

ngingetin, “ya kalo kamu 

komitmen dibagian itu ya kamu 

akan terus-terusan diuji 

dibagian itu” gitu sih. Sering 

juga curhat tentang pelayanan 

ke dia, kan dia juga ngerti 

tentang pelayanan. Bahkan dulu 

kan saat-saat panitia KATA, 

motivasi ku kan masih belum 

bener, pada akhirnya dia 

ngomong saat aku salah dia 

mau dan berani untuk menegur 

“ lho sya kowe ngerjain ini tuh 

buat siapa ? buat 

kepentinganmu tok ? kan ya 

ndak to”. Sempet tertegur dan 

mengucap syukur ada temen 

yang mau menegur 

kesalahanku. 

Dan kalian 

masih sahabatan 

sampe sekarang 

ya ? 

Heem mbak ...  A10 

F2 

 

Oke ini dulu 

dek, makasih 

banyak yaa 

Sama-sama mbak ...   

Wawancara Subjek 1 ke 2 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Dek kemarin 

kan mbak flo 

pernah tanya, 

pernah nggak 

ngerasa hidup 

buat apa. Terus 

apa yang 

membuatmu 

bisa bertahan ? 

Sebenernya tuh pelayanan juga 

ambil bagian sih, maksudnya 

itu karena jadi kenal Allah to, 

pada akhirnya aku menyadari 

bahwa aku hidup tuh untuk 

sebuah tujuan dan alasan. 

HB Menjawab 

dengan tertawa 

Oke jadi 

menyadari ada 

tujuan dalam 

hidupmu ? 

He,em mbak. MH Tersenyum dan 

menganggukan 

kepala 
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Terus apa 

bedanya 

hidupmu yang 

dulu dan 

sekarang dek ? 

Kalo dulu tuh mungkin aku 

gak bisa melihat segala sisi 

positif dari semua hal yang 

terjadi gitu lho mbak. Kayak 

yang ngeluh tok gitu lho .. 

ngopo ngono lho .. jadi tuh 

dulu aku ngerasa hidup tuh ya 

gitu-gitu aja, gak ada 

dinamikanya, 

 

A8 

F1 

Memaju-

mundurkan 

tangannya untuk 

menjelaskan 

 Cuman karena sekarang ngerti 

tuh jadi bisa melihat sisi 

positifnya, kalo ada masalah 

bisa mikir apa mungkin gini 

ya, apa gini ya.., apa Tuhan 

tuh pengennya aku lebih dari 

ini ya. Paling enggak aku 

melihat hidup tuh naik turun 

naik turun, jadi disitu belajar 

gitu lho. Kalo dulu tuh iki ki 

ngopo, nggo opo. Kalo 

sekarang tuh bisa bersyukur. 

A7 

F3 

Subjek 

menjawab 

dengan melihat 

mata 

pewawancara 

dan tersenyum. 

Oke, terus kalo 

sekarang tak 

minta kamu 

menggambarkan 

masa lalumu, 

coba dek.  

Oh okee .. bersyukurnya tuh 

masalalu ku ndak menyeretku 

sampai sekarang. Tapi tuh 

boleh jadi.. mm apa ya … 

hahhaa … piye ya ngomong e 

.. jadi kayak masa laluku itu 

adalah sebuah proses gitu lho. 

Aku boleh di proses seburuk 

itu, coba dulu aku baik-baik 

aja mungkin sampe sekarang 

mungkin hidupku flat-flat aja..  

MH Melihat ke kiri 

atas,  

Tertawa .. 

Dia jadi alatmu 

untuk belajar 

gitu kali ya ? 

He,em mbak..  A8 

F1 

Menganggukkan 

kepala 

Terus waktu 

kamu lagi stress 

dek, gimana 

kamu 

mengatasinya ? 

Kalo dulu .. emm , kalo dulu 

tuh beda. Kalo dulu tuh kayak 

mengutuki gitu, kenopo, kok 

isone nyusahin tok. Tapi 

sekarang kayak … emm apa 

tadi pertanyaannya ? 

M- Subjek melihat 

ke depan, ke 

atas,  
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Gimana kamu 

mengatasi 

stressmu ? 

Kalo mengatasi stressnya… 

ahahaha … gimana ya mbak 

?... ehmm .. kapan  terakhir 

aku stress … aku bingung ik ..  

 Subjek bingung, 

melihat ke arah 

pewawancara 

dan tertawa 

 Ehm … contoh mbak..  Melihat ke arah 

pewawancara  

Ehm, tidur, 

makan mungkin 

?  

Kalo stress tidur sih aku mbak A1 

F3 

Melihat ke arah 

pewawancara 

Terus mengatasi 

masalah-

masalahnya ? 

Ehmm… biasanya ambil 

waktu, tuh di kamar, trus awg 

(alone with God-berdoa) 

A1 

F3 

Melihat ke arah 

pewawancara 

Oh oke, terus 

apa cita-citamu 

? 

Haaah .. aku tuh bingung kalo 

ditanyain cita-cita..  

Kalo mau sebenernya, pengen 

jadi duta besar.. 

A3 

F1 

Melihat ke arah 

pewawancara 

Kenapa ? Karena aku melihatnya tuh.. 

gimana ya mbak ? .. kerja tapi 

tuh, kerja menjalin relasi. 

Gatau kayak ngawe-ngawe 

gitu lho.. menurutku kayak 

interesting gitu… 

 Tersenyum dan 

menganggukan 

kepala 

Oke.. terus 

yakin ndak bisa 

jadi dubes ? 

Kalo memang  panggilannya 

kesana ya aku yakin-yakin aja 

mbak … 

A3 

A6 

F1 

Tersenyum dan 

menganggukan 

kepala 

Okaii .. apa 

yang jadi tujuan 

hidupmu dek ? 

Apa ya mbak … ahahaa.. 

aduh-aduh.. karena melihat 

background masa lalu kayak 

gitu, pengen membuktikan 

sama orang tua kalo aku tuh 

gak seburuk itu. 

Menyenangkan mereka, 

membahagiakan mereka gitu. 

MH 

A3 

Melihat ke arah 

pewawancara, 

tersenyum dan 

menganggukan 

kepala 

Baiklah, tolong 

deskripsikan 

dirimu dek .. 

Hahhaa … seperti apa ya mbak 

? ehmm .. aku tuh moodyan 

banget, terus mudah minder, 

terus sebenernya pemalu 

banget … 

A8 

F1 

Melihat ke arah 

pewawancara 

dan tersenyum 

Hahaha .. 

apakah kamu 

termasuk orang  

yang peka ?  

Hehehe … lumayan iya sih 

mbak.. khususnya sama 

temen..  

F3 Melihat ke arah 

pewawancara 

dan tersenyum 



97 

 

 

   

Terus apa yang 

kamu lakukan 

kalau udah tau 

kondisi 

temanmu ? 

Ehehee.. bingung mbak, 

kadang tuh takut kalau itu 

cuma aku yang terlalu semua 

di bawa perasaan banget. 

Padahal aku ngerti bedanya, 

ngerasa.  

F3 Melihat ke arah 

pewawancara 

dan tersenyum 

 Biasanya aku ngasih waktu 

untuk diam dulu, baru diajak 

ngomong.. 

A2 

F3 

Melihat ke arah 

pewawancara 

dan tersenyum 

Oke deh.. 

hehehe.. cukup 

gitu dulu sih 

dek.. makasih 

ya 

Oke mbak   Subjek 

tersenyum 
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Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Boleh kita 

mulai ? 

Boleh mbak ..  Melihat 

pewawancara 

sambil 

tersenyum 

Mau tanya-

tanya tentang 

kekerasan yang 

kamu alami 

Oh iya mbak ..   

Kalo kekerasan 

yang kamu 

alami itu terjadi 

sejak kapan ? 

Kekerasannya kayak apa mbak 

maksudnya ? 

  

Kayak kamu 

dimarahin, 

terjadi 

pemukulan, dan 

lain-lain 

Kalo itu sih dulu, dulu waktu 

itu SD tuh make e mukul gitu. 

Kalo sekarang pake omongan, 

omongannya tuh ya kadang 

nyakitin, ya kadang gitu.  

KK Melihat 

pewawancara 

Omongan apa 

yang keluar ? 

Emm .. kayak kamu ki bodo, 

terus pokoknya ya ndak enak 

gitu lah mbak. 

KK Melihat 

pewawancara 

Ohh .. dulu kalo 

waktu SD yang 

tadi terjadi 

sama kamu itu 

terjadi karena 

apa ? 

Aku nya yang nakal mbak A4 

F3 

Melihat 

pewawancara 

Selain itu ? Gak ada sih mbak.  Melihat 

pewawancara 

Iya, kalo yang 

kamu dimarah-

marahin itu 

biasanya karena 

apa ? 

Ya karena gak nurut gitu, terus 

kan kalo mama kan intinya tuh 

kalo mama bilang gini ya harus 

ini kita harus ngertiin. Lha 

maksudku tuh bentar to mah 

bentar, tapi kok malah 

dimarah-marahin gitu.  

A4 

F3 
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 Terus juga kayak banding-

bandingin sama kakak-

kakakku. Kakakku kan yang 

kedua memang udah kerja udah 

dapet uang sukanya tuh 

mbanding-mbandingin gitu. 

Yang tak rasain tuh gitu.  

KK  

 Tapi menurutku aku sama 

mama tuh kayak salah paham 

gitu lho, setiap aku ngungkapin 

mah aku tuh ngerasain gini gini 

tapi mama malah gak terima 

malah gantina juga ikut 

ngomong mama tuh juga 

ngerasain gini-gini. 

A4 

F3 

 

Jadi yang 

melakukan 

kekerasan 

secara verbal itu 

mama. 

Iya mbak. Kalo papa, kan papa 

udah gak ada. Dulu papa juga 

sering gitu. Tapi kalo papa tuh 

gak pake omongan tapi 

perilakunya papa.  

KK  

Kayak apa dek 

? 

Kayak dulu tuh papa kan 

kerjanya luar kota.  

LB2  

 Papa tuh.. emm.. piye ya.. Papa 

tuh mainan sama perempuan 

gitu.. dan itu bikin sakit hati 

banget gitu lho mbak. 

KK  

 Pernah satu kali mainan, ya aku 

gak tau juga mbak, pokoke pas 

papa gajian terus papa lagi 

jaya-jayanya gitu papa tuh 

mainan sama perempuan gitu. 

Lah pas papa ambruk diputusin 

sama perempuan itu. Diputusin 

terus itu kan malem gitu pas 

aku pulang tuh mama tiba-tiba 

cerita, ki lo papa mu meh 

terjun ndek jurang. Tak tanyai 

lha napa, terus mama jawab 

karena papa diputusin. Lah pas 

KK  
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Secara gak langsung itu bikin 

sakit hati to mbak masak bisa 

kayak gitu, padahal kan ya 

udah punya keluarga. Buat apa 

kayak gitu. Terus papa jalan 

dari semarang sampe mana gitu 

pokoke luar kota abis itu di 

jurang mana gitu nge-sms 

mama pokokmen isinya maaf 

kalo gak bisa jadi yang terbaik 

gitu gitu dan punya niat 

mengakhiri hidupnya. Terus 

akhir e mama tuh nelpon, 

sampe mama bilang gak usah 

bunuh diri gitu gitu. Trus akhir 

e gak jadi bunuh diri gitu, trus 

pulang.  

 Aku tuh lupa mbak, pernah 

kelas 10 apa kelas 11 gitu. 

Seminggu kemudian atau dua 

minggu kemudian tuh malem-

malem papa tuh kayak orang 

gila, nek tak liat-liati cuma 

diem kalo ditanyain cuma 

jawab hm hm gitu.  

  

 Trus papa tuh sakit, aku lupa 

namanya apa pokoknya sesek 

napas gitu kambuh. Lha itu kan 

di kamar ku dulu, trus aku 

bilang yok pah kita ke rumah 

sakit. Terus gak mau diem 

terus. Abis itu di geret dipaksa 

jam 1 malem gitu sampe 

nangis-nangis bareng. Lha 

dirumah tuh cuma ada aku 

sama mama sama papa, kakak-

kakakku tinggal dirumah yang 

satunya. Lha pas papa di ruang 

tengah tuh papa tuh ngomong 

udah kayak piye ya.. udah lete-

lete udah kayak gak bisa apa-

LB2  
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apa gitu lho mbak. Kan mama 

jadi khawatir to mbak, 

akhirnya mama bilang ayo ayo 

malah papa diem tok. Terus itu 

.. yawis gitu mbak, terus 

sempet papa masuk ke dalem 

minum obat terus batuk-batuk 

kan papa kayak punya alergi 

gitu mbak. Sekalinya minum es 

batuk-batuk terus pokokmen 

ndak sembuh-sembuh gitu lah. 

Terus aku udah bilang ayo toh 

pak tak anteri, aku ndak usah 

sekolah ndakpapa. Lah papa 

bilang wis kamu tidur o besok 

sekolah aja ndak usah ngurusi 

papa. Intinya papa tuh pasrah 

gitu lho mbak, meh papa meh 

ngapain-nngapain yaudah. 

Terus akhirnya aku doa sama-

sama, pokokmen berdoa buat 

papa. Terus besoknya udah 

gakpapa, udah ndak batuk-

batuk, udah kerja,udah kayak 

biasa. Udah sembuh tuh. Lha 

Papa di jaya-jayanya lagi, papa 

main gitu lagi. Secara gak 

langsung tuh itu menyakiti hati, 

ya aku tau mama sering marah 

ke aku, mama ya banyak 

pikiran gitu lho, utang e papa 

kan banyak. sampe rekening 

bank utang 40 juta itu yang 

ditelpon mamaku, soale papa 

ngasih e nomer e mama. Itu 

sih. 

 Sekarang sih yang bikin nyesel 

aku dulu pernah ngata-ngatain 

papa, papa ngatain aku anak 

durhaka karena aku bilang yo 

kono to mati no, aku rak 

urusan. Apa ya, aku ngatain 

DK  
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papa karena ngerasa kenapa sih 

aku punya papa kayak gitu. Ya 

kadang sih iri sama yang lain, 

punya papa yang bener-bener 

nyukupi. Papa ini kan gak 

nyukupin mama sama sekali, 

ya ngasih cuma berapa doang 

padahal keperluannya juga 

banyak. 

Oh gitu dek, 

berarti sekarang 

papa udah gak 

ada ? 

He.em mbak,    

Kapan itu dek ? 23 Februari. Waktu januarinya 

tanggal 23 juga itu mbahku 

yang perempuan. 

  

Papa sakit dek 

meninggalnya? 

Ehm.. ya gak kenapa-kenapa, 

biasa aja. Malemnya itu kan 

aku biasa aku ngerjani papa 

kah, nah aku kan ya jarang 

minta jajan to. Ndengaren papa 

tuh ngasih gitu lho, ngasih 

ndak marah-marah. uang papa 

tak habisin tuh juga ndak 

marah. Trus aku bilang, pah es 

enak kih pah beli es yuk pah. 

Terus papa bilang yo kono to 

beli es jeruk. Ya akhir e aku 

beli es jeruk  3, lha satu aku 

terus papa dua. Lha aku ki ya 

lupa kalo papa tuh batuk-batuk, 

ya paling batuk tok. Paginya 

itu, ee, papa tuh mau nganterin 

aku, trus aku ya belum ngapa-

ngapa, papa ganti baju terus ke 

kamar mandi. Terus abis itu dia 

jalan-jalan, emang dari dulu 

tuh papa kalo jalan jauh tuh 

sesek nafas, jalan dari kamar 

mandi sampe kursi tuh sesak 
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nafas e kambuh, sampe bilang 

minggir-minggir papa sesak 

napas e kambuh ki hlo. 

Duduk,abis duduk, mamaku 

lagi masak, nah aku mau ke 

kamar mandi mbak ku keluar 

kamar mandi terus ngomong, 

dek.. dek.. tu lho liat o papa 

kok meneng tok to. Tak liati, 

tak panggil pah pah gak gerak 

sama sekali, terus mbakku 

yang satunya bilang dek liato 

telapak e , telapak  e tuh dingin 

banget mbak. Wahhh terus 

rasane to,kan akhirnya ndak 

percaya to, mosok mendadak 

gitu. Akhir e panggil 

ambulance, ambulance e 

dateng e ya agak lama. Terus 

diperiksa beberapa kali 

ternyata meninggal. Dibawa ke 

rumah sakit karena mama ndak 

percaya. 

Karena 

seseknya itu ya 

meninggalnya ? 

Gak tau mbak, kalo kata dokter 

sih serangan jantung kan papa 

punya serangan jantung, gula, 

macem-macem sih mbak. 

  

Sekarang papa 

udah tenang ya 

dek. 

Iya mbak  Tersenyum 

Oh ya balik lagi 

ke kekerasan 

tadi. Biasanya 

kalo abis 

dimarahin gitu 

apa yang kamu 

rasakan, yang 

kamu lakukan ? 

Paling sih ya itu sakit hati. Ada 

dendam juga gitu. Nek 

sekarang tuh aku ngerasanya 

kayak udah gak dipercaya sama 

mama. Tuh ada beberapa kali 

memang bener aku ngrasa gak 

dipercaya mama.  

DK  

Terus apa yang 

kamu lakukan 

Kan kalo mama lagi marah 

daripada aku sakit hati 

A2  
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biasanya ? mendingan aku pake headset, 

dengerin lagu pake headset 

sekeras-kerasnya daripada aku 

denger mama marah bikin aku 

sakit hati banget. 

F3 

Terus 

intensitasnya 

mama marah 

dalam 

seminggu 

berapa kali dek 

? 

Tiap hari marah-marah mbak.  KK  

Oh tiap hari, 

dan itu 

penyebabnya 

karena apa dek 

? karena kamu 

nakal atau 

mama ada 

sebab-sebab 

lain juga ? 

Kalo itu gatau, dateng tiba-tiba 

marah-marah. Aku gatau apa-

apa tiba-tiba dimarahin.  

KK  

 Pokokmen hal sepele aja 

dimarahin. Misalnya nih aku 

lagi debat sama mbak, 

sebenernya tuh aku ngerasa 

bener tapi yang selalu dibelain 

itu mbak. 

A4 

F3 

 

Meskipun 

kakakmu yang 

salah dek ? 

He,em mbak.    

Terus yang 

kamu rasain 

sakit hati ya? 

Iya mbak, tapi tuh ya mau 

gimana lagi. Itu juga mamaku, 

ya harus maafin mbak. 

A10 

F2 

 

Pernah gak 

kamu ngerasa 

buat apa to 

hidup ? 

Pernah, dulu pernah sampe… 

aku cuman.. dulu itu aku 

dititipin ke kakek nenek dan 

didikannya tuh keras. Aku kan 

main, kan dari kecil kan  yang 

A4 

F3 
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cewek jarang yang main. Nah 

aku tuh main ujan-ujanan, 

kakekku tuh gak ngebolehin 

aku ujan-ujanan. Tapi tuh aku 

nekad, dirumah tuh bener-

bener gak ada temen.  

 Eh malah tiba-tiba aku pulang, 

dulu sih bikin aku sakit hati 

banget. Itu tuh sampe bajuku 

semua dilepas gitu lho mbak… 

DK  

Sama ? Sama mbahku. Dilepas semua 

terus aku nangis didepan rumah 

mbahku. Kan aku bingung kan 

mbak, rumahku deket tapi 

dikunci, aku gatau kuncinya 

dimana. Terus aku dirumah 

mbahku, pada dirumah semua, 

aku dibiarin gitu aja.  

KK  

 Apa sih, ya sakit hati digituin, 

ya kan malu juga mbak. 

DK  

Berarti kamu 

ndak pake baju 

gitu di depan 

rumah ? 

He.em mbak, sampe aku tuh 

masih keinget-inget. Dulu 

sampe aku gak pernah mau ke 

rumah mbahku setelah itu. 

Akhirnya dipaksa-paksa 

akhirnya mau. 

DK  

Berarti ngerasa 

buat apa aku 

hidup itu disitu? 

Iya, karena malu banget mbak.  M-  

Terus yang 

papa mama 

berantem 

apakah juga 

buat kamu 

berfikir buat 

apa hidup ? 

Iya lah mbak.  M- Sambil 

menganggukkan 

kepala 

Kenapa dek Ya punya Tuhan sih mbak, MH Sambil tertawa 
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bisa bertahan 

sampai 

sekarang, tetep 

bisa 

menghadapi itu 

? 

kalo aku gak punya Tuhan gak 

bakal gini. Dah dapet firman 

sana-sini tapi gak bisa nerapin.  

Oh oke dek, 

terus apakah 

kamu orang 

yang bisa 

mengatur 

emosimu ? 

Gini, aku kalo lagi emosi tak 

buat tidur. Soale kalo tidur 

bangun-bangun pasti lupa. Nek 

ndak tidur ya aku cari 

kesibukan. 

A1 

F3 

 

 Kayak ikut OSIS juga. 

Makanya mama kan marah 

juga gara-gara ikut itu 

A4 

F3 

 

Apa kalo emosi 

kamu bisa 

berpikir jernih ? 

bisa ndak panic 

? 

Aku bingungan orangnya. Tapi 

mending aku melakukan 

kegiatan lain daripada aku 

emosi mbak, meskipun nanti 

inget lagi. 

A2 

F3 

 

Jadi  lebih baik 

mengalihkan ya 

dek ? 

He.em mbak   

Kamu tipe 

orang yang bisa 

mengendalikan 

diri gak dek ? 

Tergantung mbak kapasitas ku 

gimana. Kalo aku masih bisa 

melakukan itu akan aku 

lakukan. 

F1  

Oke.. 

menurutmu dek, 

apakah segala 

sesuatu itu bisa 

berubah ? 

Bisa mbak.. A3 

F1 

 

Kenapa ? Orang tuh gak mungkin  gitu-

gitu terus pasti ada naik 

turunnya.  

A3 

F1 

 

Contohnya dek Contohnya nih, kayak mama 

nih kan gak mungkin dia akan 

F1  
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? marah-marah terus. Mungkin 

dia juga akan baik. Dibalik 

marahnya dia juga pasti ada 

sesuatu. 

Kalo kamu nih 

lagi 

menghadapi 

masalah, kamu 

tipe yang cari 

alasannya dulu 

apa cuma 

sekedar tau 

faktanya ? 

Hm lihat faktanya dulu mbak.   

Contoh kalo 

mama marah 

kamu akan cari 

tau 

penyebabnya 

dulu ndak ? 

Hm, biasanya aku udah tau sih 

mbak alesannya, sampai aku 

udah bosen. Marah terus marah 

terus. 

 

  

Oh oke.. dek 

menurutmu ada 

gak orang-

orang yang gak 

suka sama 

kamu ? 

Ada mbak, mungkin.    

Terus kalo 

yakin ndak 

kamu bisa 

ngelakuin 

sesuatunya 

sendiri ?  

Kalo aku bisa nglakuin aku 

akan lakuin.  

  

Oke dek. Terus 

ada gak orang-

orang yang 

sayang sama 

kamu ? 

Banyak ik.    

Siapa aja dek ? Mama.  A10  
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F1 

Kenapa ? Aku ngerasa meskipun mama 

gitu tuh mama tetep sayang. 

Apapun perilakunya mama tuh 

aku nggonduk-gonduk gimana. 

Kadang di depanku tuh marah-

marah ndak jelas. Tapi waktu 

itu aku pas kehilangan buku, 

aku udah nanya mama, mama 

tuh malah marah-marah 

nyeramahi gitu. Tapi 

sebenernya pas aku tidur, kan 

aku gak tidur pules. Mama tuh 

nyuruh kakakku, tuh lho 

mbantuin o. caranya dia 

tuhdibelakang gitu lho. Jadi 

gak di depan, kan gengsinya 

tinggi.  

A4 

F3 

 

Kakak 

pertamamu tuh 

cewek apa 

cowok ? 

Cewek semua.   

Udah kerja 

semua ? 

Yang nomer dua kerja sama 

kuliah, yang nomer satu kuliah 

sambil buka les-lesan musik 

atau pelajaran. 

LB 2  

Oh mereka 

kuliah dimana ? 

Yang satu di IKIP Veteran, 

yang nomer dua ngelanjutin di 

UDINUS sama kerjanya di RS 

Elisabeth. 

LB 2  

Oh ini.. apa.. 

kesehatan 

masyarakat ? 

He.em mbak   

Oh oke.. eh dek, 

apakah kamu 

bangga sama 

dirimu ? 

Kadang iya, kadang sih 

enggak. 

A6 

F1 
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Apa yang bikin 

enggak ? 

Ya kadang masih banyak 

kekurangan gitu mbak. 

  

Yang bikin 

bangga ? 

Kayak apa ya … kalo missal 

aku bisa nunjukin ke mama 

kalo aku bisa sekolah negri 

gitu. 

A6 

F1 

 

Terus kamu 

uang jajanmu 

itu mingguan 

bulanan apa 

harian ? 

Ehm .. harian mbak ..   

Terus gimana 

kamu ngatur 

uang jajanmu ? 

Gak nentu sih. Kalo kamu gak 

sangu (makanan) dari rumah 

kamu gak dapet uang jajan. 

Kalo bangunku mepet, kan 

mesti aku gak sangu (makanan) 

to mbak. Mesti aku gak dikasih 

sangu. Juga kadang kalo mama 

gak ada uang ya paling dikit 

tok, berapa ribu tok. 

  

mm.. kamu 

berangkatnya 

naik apa dek ? 

Motor..    

Mama kerja apa 

? 

Guru, di Dr.Cipto..   

Guru SMA ? SMK mbak ..   

Terus kalo jam 

belajar, kamu 

gimana ? 

Gak nentu mbak, kadang 

belajar kadang enggak. Tiap 

hari kan padet, ada les juga.  

Jumat juga aku sibuk, ini 

sekolah terus persekutuan, 

terus les, terus ke gereja. Aku 

baru pulang jam setengah 8. 

Belum osisnya, ini kan bentar 

lagi ada pensi. Aku tapi gak 

  



111 

 

 

   

ikut kepanitiaannya.  

Kenapa dek ? Gak mau mengulangi 

kesalahan yang sama mbak, 

kan kalau pensi ituh pulang 

malem mbak.kan sekarang 

udah gak ada papa,udah kelas 

tiga juga. Kalo pengen ya 

pengen, daripada mama 

kepikiran terus.  

Waktu itu pernah aku pulang 

jam 3 malem. 

A8 

F1 

 

 Aku jarang dirumah itu juga 

yang bikin mama sebel. 

A4 

F3 

 

Oh oke.. oh ya, 

ini kan udah 

kelas 3 terus 

gimana kamu 

ngatur 

kegiatanmu ? 

Udah mendingan sih, waktunya 

gak ke press banyak. Kan udah 

ngurangin jadwal-jadwalnya 

mbak. OSIS juga cuma rapat 

tambahan doang,  

F1  

Nih OSIS nya 

sampai kapan ? 

Sampai November mbak   

Oh,, bentar lagi 

ya.. ngomong-

ngomong kamu 

mau kuliah 

dimana dek ? 

Pengen analis kesehatan. Di 

poltekkes. Kalo enggak ya di 

UNDIP kesehatan masyarakat. 

  

Oh yaya.. eh 

kz,menurutmu 

ada gak suatu 

hal yang sulit 

untuk dihadapi 

selama ini ? 

Melawan rasa males mbak, 

pengennya tidur. Karena capek.  

  

Kalo masalah ? Gak ada sih mbak, dulu kan 

dendam tapi kan udah ikhlas 

aja,  
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Ada gak orang 

yang sama dia 

kamu ngerasa 

nyaman dan 

aman ? 

Kalo temen tuh mesti ada 

problemnya mbak. Kalo temen 

pasti ya gak bakal bisa 

seutuhnya sempurna.  

  

 Keluarga sih mbak, terus temen 

kelas, temen KTB itu si Elisha. 

A10 

F2 

 

Kenapa kok 

nyaman sama 

dia ? 

Deket mbak, soalnya sebangku. 

Kemana-mana sama dia juga.  

A10 

F2 

Menjawab 

dengan tertawa 

Apakah dia gak 

pernah 

ngelakuin 

kekerasan sama 

kamu ? 

Ya paling omongan mbak. 

Paling salah paham 

  

Kamu sering 

curhat kah sama 

Elisha ? 

Dulu iya waktu puncak-

puncaknya masalah. Sekarang 

sih kan aku masih bisa hadapi, 

jadi gak terlalu sering curhat. 

  

Kamu sering 

cerita ke siapa 

aja ? 

Ya ke Elisha … temen-temen 

KTB..  Soalnya kalo ke mama , 

kan aku punya masalahnya ke 

mama nanti malah mama 

ngerasanya gimana-gimana.  

A10 

F2 

 

Kalo kakak-

kakakmu 

pernah 

ngelakuin 

kekerasan ke 

kamu ndak ? 

Dulu pernah, kalo berantem. 

Dulu kan aku ikut taekwondo 

to mbak, kakakku juga ikut itu. 

Dulu sampe pukul-pukulan 

juga pernah. 

  

Dalam rangka 

latihan dek ? 

Enggak mbak, ya marahan. 

Soale dulu emosi ku lebih 

tinggi dari sekarang. Makanya 

suka jotos-jotosan, tapi aku 

yang kalah soale kakaku lebih 

kuat 

F3 Menjawab 

dengan tertawa 



113 

 

 

   

Oalaa.. hehe, oh 

kalo sama 

kakakmu kamu 

pernah curhat ? 

Paling ya masalah sekolah, 

terus apa ya .. main bareng 

gitu, cerita-cerita gitu.. kalo 

aku debat tentang mama juga 

pasti debat juga, soale pernah 

aku bilang ndak seneng sama 

mama bar no kakakku 

nyeramahi gitu. 

  

Oh okee .. 

kakakmu intens 

gitu dek 

dirumah ? 

Enggak mbak, jarang. Ketemu 

aja malem, kan aku udah capek 

banget ya gak ngomong. Kan 

kalo kakak yang pertama kan 

kuliah terus kalo dia dirumah 

aku sekolah, trus dia ngelesi 

pelajaran, kan dateng ke 

rumah-rumah. Kalo yang kedua 

kan di kerja, terus sore gak 

ketemu jarang-jarang. 

  

Ohh .. temen-

temenmu tadi, 

Elisha, temen 

KTB mu sering 

gak 

menyelesaikan 

masalah kalian 

bersama. 

Sering mbak, diberitahu carane 

ki jangan gini, sing bener tuh 

gini. Gitu. Kayak yang sama 

mama, dulu kan waktu itu sakit 

hati ku ke papa. Jadinya aku 

banyakan cerita sama mereka 

tentang papa. 

A10 

F2 

 

Oke, kalo papa 

dulu melakukan 

kekerasan ke 

kamu dengan 

apa ?  

Mukul pernah, omongan juga.  KK  

Terus kalo 

mbak flo minta 

kamu 

gambarkan 

mamamu, kamu 

akan 

gambarkan 

mama seperti 

Mama itu wanita yang kuat 

banget lah, bisa ngehadapi 

masalah gitu lho, semuanya 

dihadapi, pokokmen dihadapi 

gak ngomong ke anaknya. 

Hebat, pokoknya ndak ada 

wanita lain yang bisa nyamain 

gitu lho.  

F2  
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apa ? 

Cuma kadang 

kamu masih 

sakit hati sama 

mama? 

Iya, kadang gitu. Ngerasa ndak 

dipercaya sama mama gitu.  

A5 

F1 

 

Oh oke deh dek, 

sip-sip.. sampai 

disini dulu ya.  

   

 

 

Wawancara Subjek 2 ke 2 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Kita mulai ya dek 

... 

Iya mbak ...   

Kemarin kan 

kamu pernah 

cerita tentang 

munculnya rasa 

kenapa harus 

hidup dan 

sebagainya ... apa 

yang bikin 

sampai sekarang 

kamu bisa 

bertahan ? 

Dengan mengandalkan Tuhan 

mbak, keluarga juga menguatkan 

kalau harus tetep  ngandelin 

Tuhan ... Gak boleh ngandelin 

Tuhan dan manusia 

HB 

F2 

 

Oke .. kalo terus 

dampak dari 

kekerasan yang 

kamu alami, 

kamu jadi orang 

yang kayak apa ? 

Makin males .. tambah mualeessss 

... 

DK  

Males untuk ? Ya disuruh ini males ... disuruh itu 

males... 

DK  

Disuruh sama He.em ... soalnya mama marah ... 

mama kan ngajar, jadi kalo marah 

A1  
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mama ? sama muridnya juga kebawa 

sampe rumah.. 

F3 

Mama guru apa 

dek ? 

Guru BK mbak ... L2  

Oalaaa.. jurusan 

psikologi ? 

Ehm ... jurusan bimbingan 

konseling mbak.. ini lagi ambil 

lagi, kayaknya theologi..  

L2   

Oh oke oke ... 

terus cita-citamu 

apa ? 

Ini rencana mau masuk analisis 

kesehatan..  

A3 

F1 

 

Kalau analisis 

kesehatan mau 

ambil dimana ? 

Di Poltekkes.. A3 

F1 

 

Ooh .. kalau 

kamu yakin ndak 

bisa ahli di 

bidang analisis 

kesehatan ? 

Yakin mbak .. hehehe A3 

F1 

 

Terus apa yang 

jadi tujuan 

hidupmu dek ? 

Bukannya sok agama atau gimana 

mbak, cuma tujuan hidupku ya 

buat Tuhan mbak bukan buat 

siapa-siapa lagi.. 

MH  

Oh oke .. terus .. 

kemarin kamu 

cerita kan tentang 

semua hal yang 

kamu alami, apa 

hikmah yang 

kamu ambil dari 

semua hal yang 

terjadi dek ? 

Bingung mbak ... hehe .. banyak 

sih ... Cuma kalo inget inget gitu 

ya sedih.. ya Cuma belajar taat, 

jangan membantah..  

Intinya tuh juga jangan 

mengulangi kesalahan yang 

sama..  

 

A4 

F3 

 

Terus apa yang 

terli 

Dulu, masih ya belum apa ya ... 

imannya tuh gak setangguh 

sekarang.. dulu tuh pasrah, terus 

dikit-dikit gimana ... dulu tuh gak 

nyelesaiin masalah tapi malah 

MH  
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menghindar dari masalah ..  

Kalo sekarang sih udah bisa 

menghadapi masalah, emosinya 

juga mulai stabil ... 

Oh gitu .. okedeh, 

sampai disini 

dulu yaa... 

terimakasih dek 

... 

Oh udah mbak. Oke..   
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Oke kita mulai 

ya dek.. 

Iya mbak ..   
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Kamu kelahiran 

taun berapa dek 

? 

Tahun 98 mbak. L1  

Tanggal ? 3 Juni 1998… L1  

Oke, terus 

berarti umurmu 

sekarang ? 

Umur 17 tahun mbak, hehe.. 

enggak-enggak, aku umur 19 tahun 

mbak ..  

L1  

Kamu anak 

nomer berapa 

dek ? 

Aku anak tunggal mbak .. L1  

Terus papa 

sama mama 

pekerjaannya 

apa dek ? 

Swasta mbak, ibu di perusahaan 

distributor, kalo ayah di sales 

Yamaha. 

L2  

Coba deh 

ceritakan 

tentang 

keluargamu dek 

.. 

Ibuku perempuan, ayah ku laki-

laki, aku perempuan .. hehehe .. 

hehehe 

A13 

F1 

 

 Aku tinggal sama eyangku, mama 

sama papa di Demak soale jauh 

mbak. Dari SD sampe SMP tinggal 

sama eyangku, karena sekolahnya 

tuh jauh. Ndak mungkin kan 

eteketeketek ke semarang, jauh 

macet juga mbak .. 

L1  

Kenapa kok 

papa mamamu 

ndak pindah ke 

semarang ? 

Soale udah nyaman mbak,   

Kamu gak 

sekolah di 

Demak ? 

Makasih lho mbak .. hehehe .. aku 

SD sama SMP tuh nyari yang deket 

mbak, soalnya di eyangku tuh 

komplit mbak.. TK ada, SMP ada, 

SMA ada, rumah sakit ada kuburan 

juga ada mbak. 

L1 tertawa 

Lengkap yaa, 

hehe.. kamu 

tinggal dimana 

to dek ? 

Tandang mbak .. L1  

Cinde, javamall 

itu ? 

He.em mbak.  L1  
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Oh berarti dari 

kecil ya kamu 

sama eyang ?  

Dari SD, kelas berapa yaa.. pernah 

ok aku ngontrak di Cinde  terus 

orangtua pindah ke Demak .. 

L1  

Lhoh kamu gak 

ikut pindah juga 

? disana gak ada 

SD SMP po ? 

Aku gatau sih mbak, tapi jauh dari 

rumah. Terus juga kan kualitasnya 

bagus di semarang.  

L1  

Oh oke .. terus 

kalo ngomongin 

kasus kekerasan 

yang kamu 

alami nih, itu 

bentuknya apa, 

sejauh apa ? 

Kekerasan … hmm puji Tuhan 

udah lahir baru ya mbak, jadi pas 

diingetin tentang ini tuh aku gak 

sakit hati lagi .. 

 

HB  

 Apa ya mbak .. Nah karena ayah 

sama ibuku kan beda agama mbak, 

lha aku anak tunggal jadi aku kayak 

dibuat rebutan gitu lho mbak.  

L2 

A4 

F3 

 

 Terus waktu kecil mereka punya 

perjanjian mbak,  nek udah lahir 

tuh intinya bapak mau punya anak 

meneh ngono lho mbak.. tapi kan 

ibu ku mikir e nek punya anak lagi 

tuh beban buat ibuku. Tanggung 

jawab dari ibuku juga untuk 

ngajarin tentang keselamatan juga 

gitu lho mbak. Ibuku gak mau kalo 

anak-anaknya ndak ikut sama dia. 

Terus daripada ibuku salah langkah 

yowis akhirnya cuma aku, dan 

dibuat rebutan dari umur kecil ..  

L2  

 Kalo ke gereja tuh ngumpet 

ngumpet mbak, sampe dicuekin 

bener. Jadi apa apa tuh sendiri gitu, 

pernah dilempar celengan, pernah 

dilempar kaca gitu.. 

DK  

Karena ? Karena ke gereja mbak .. pokok e 

intine ke gereja mbak, endak yang 

lain .. terus yo misuh-misuh ndak 

jelas, do re mi fa so la si do .. wis 

sampe isa paduan suara gitu mbak.. 

hahaa ..  

A4 

F3 
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Hahaha .. terus 

terus ? 

Terus terakhir, waktu ngontrak 

akhir e aku disuru ke eyangku. Biar 

kalo di Demak kan mayoritas 

muslim to mbak, lha takut e entar 

gak keurus gitu lho.. makane sama 

eyang aja.. 

  

Eyang Kristen 

dek ? 

He.em .. Tapi orang tua sering.. 

ibuku kalo pulang kerja gitu 

mampir ke rumah e eyang dulu 

baru pulang ke Demak, kalo sabtu 

minggu bobok disana soale ke 

gereja.. 

  

Demaknya 

mana to ? 

Daerah mranggen mbak .. kesana 

terus ..  

  

Berarti tengok 

kamu sabtu 

minggu. Kalo 

bapak dek ? 

Kalo ayahku … ya itu pulang kerja, 

ke eyangku nanti pergi lagi ..  

  

Sejak umur 

berapa dek 

mengalami 

kekerasan itu ? 

2 tahun mbak .. soalnya aku masih 

inget mbak .. 

  

Apa yang kamu 

inget ? 

Mbalang-mbalang celengan ayam 

mbak .. cuman ada duit e mbak, 

jadine ndak sia-sia mbak .. hehe 

KK  

Itu karena ke 

gereja itu ? 

He.em mbak, bapak ki pengen e 

aku ke masjid, aku jadi Islam gitu 

mbak. 

A4 

F3 

 

 Itu pas itu kan masih ngontrak di 

Mangga, nah itu kontrakan e deket 

masjid jadi aku sering diajak ke 

masjid gitu. Berantemnya ayah 

sama ibu karena masalah ke gereja 

sama endak udah itu mbak … 

A4 

F3 

 

Oke.. terus 

dampaknya 

kekerasan itu 

buat kamu apa ? 

Hm … aku tuh orangnya cuek ya 

mbak.. piye ya mbak, aku tuh orang 

e tuh ehm ….. gak yang terlalu tak 

pikirke gitu mbak .. yo wis … 

maksud e piye ya …  malah aku 

jadi ngerasa kuat sih mbak … 

  

Tapi pernah 

ngerasa sedih, 

Enggak.. paling kalo sama cowok 

piye gitu …  

DK  



121 

 

 

   

marah kecewa 

sama orang tua 

gitu ? 

Piye gitu ? 

maksud e ? 

Eee … lebih berhati-hati ngono lho 

mbak .. mudeng ndak mbak ? 

DK  

Endak .. Maksud e ki penampilan ki tidak 

menjamin … ndak perlu 

ngganteng-ngganteng gitu 

…Mbiyen kan bapakku ngganteng 

mbak, jebule ngganteng-ngganteng 

iso koyok ngono sih mbak ..  jadine 

nek ada cowok ganteng gitu 

yowislah … 

DK  

Terus … 

kekerasan yang 

terjadi sama 

kamu itu sampai 

sekarang kah ? 

Kalo sampe sekarang puji Tuhan e 

kalo marah bapak diem mbak .. gak 

pernah ngomong mbak … 

  

Terus biasane 

apa yang kamu 

lakukan nek 

terjadi 

kekerasan itu ? 

Yo nangis mbak waktu kecil mbak 

… yo iyolah mbak mosok yo aku 

cilik-cilik aku mempertanyakan pak 

kenapa pak … hahaha .. 

  

Terus perasaan 

apa sing muncul 

? 

Aku takut … suka bohong … DK  

Maksud e ? Maksud e kan dulu mama kan nek 

ditanyai jangan dari gereja ya biar 

bapak ndak marah, kan itu bohong 

to mbak … tapi setelah dewasa, 

dewasa, dewasa tau nek itu salah, 

yo akhir e jujur nek dari gereja. 

Akhir e yo marah-marah gitu. Tapi 

sekarang enggak ok, yo paling nek 

marah diem tok mbak .. 

  

Tapi abis itu 

nyuekin atau ? 

Nyuekin mbak, gak disanguni ..    

Oh ya ? … 

pernah ndak 

menurutmu 

kekerasan yang 

paling berat 

Kalo dulu ya mbak … waktu dia 

nyakitin mama ku .. mbalang kaca 

.. untung gak kena mbak, sampe 

mama ku tuh lari ke orang tua ne.. 

semenjak itu aku takut sama 

KK  
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untukmu ? ayahku . nah waktu itu aku sempet 

diem ke ayahku, tapi sekarang 

endak mbak ..  

Karena apa ? 

kenapa mereka 

berantem ? 

Karena agama mbak .. 

Waktu dulu kan kalo di gereja ku 

ada yang gak dateng ibadah kan 

ada visitasi gitu mbak. Nah kalo 

ada orang visitasi tuh ayahku tuh 

kayak … gimana gitu lho.. lha nek 

mereka udah pulang nanti marah-

marah gitu lho …  

Sampe dulu kan aku juga di visitasi 

sama guru sekolah minggu ku 

mbak, pernah tuh mainannya 

dibuang , padahal baru dikasih.. 

terus dibuang gitu .. 

A4  

F3 

 

Oh oke .. pernah 

ndak ngerasa 

buat apa hidup,  

Puji Tuhan e enggak mbak.. hehe ..   

Kalo ngerasa 

kecewa sama 

hidup ini ? 

Pernah mbak .. M-  

Itu kapan ? Waktu kecil mbak .. pernah mikir 

kenapa aku punya orang tua kayak 

gitu.. tapi ibu bilang yo nek orak 

ono bapakmu rak ono kowe.. ooh 

ya ya ..  

M-  

Oh ya betul 

betul .. hehehe 

… kecewanya 

sama orang tua 

ya ? pernah juga 

gak kamu 

ngerasa kecewa 

kenapa harus 

lahir di keluarga 

ini ? 

Pernah.. waktu kecil juga mbak .. 

ya SD lah mbak …  

  

Terus apa yang 

bikin sampe 

sekarang kamu 

bisa bertahan ? 

Keluarga ku mbak … eyangku .. HB  

Apa yang Hmm … eyangku tuh orangnya HB  
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dilakukan 

eyangmu ? 

saklek mbak .. di gereja juga kan .. 

kan tau gereja juga to mbak, yo 

makanya ngertilah harus gimana .. 

terus ibu juga nasehatin terus gitu 

lho … yo rak usah dipikirin, kan itu 

urusan ibu sama bapak .. 

Ya tugasmu itu belajar, ke gereja ..  

Oh oke.. kalo 

dari dirimu 

sendiri ? 

Soale aku dulu tuh dikasih tau, 

orang yang bunuh diri itu masukke 

neraka.  Aku pengen bunuh diri 

mbak, akhir e aku gajadi bunuh diri 

..  

Pengen minggat juga .. 

DK  

 Dulu aku kalo dimarahin aku lari 

ne ke tetanggaku, aku punya 

sahabat cowok mbak .. dia ngertiin 

aku mbak .. 

A10 

F2 

 

Ohh oke .. 

apakah kamu 

orang yang bisa 

mengendalikan 

emosi nih ? 

Kalo dulu enggak, sekarang udah 

bisa mbak.. mayan ..  

A1 

F3 

 

Suka panic gitu 

gak ? 

Tergantung mbak, kalo lagi pms itu 

gampang panik mbak … 

  

Terus nek 

mengambil 

keputusan, 

kamu orang 

yang gimana ? 

Hmm .. tak pikirkan dulu mbak.. 

contoh e  simple mbak, aku beli 

pulsa hari ini guna apa ndak gitu, 

sedangkan uangku gini gini..  

Terus juga .. misalnya mau ke 

mall.. kalo hari ini ke mall apakah 

besok bisa ke mall lagi ndak, ada 

waktu lagi apa ndak .. 

Hari ini aku tidur siang apa endak,  

F1 

A9 

 

Ehm .. apakah 

menurutmu 

segala sesuatu 

bisa berubah ? 

Bisa mbak .. ya karena ada faktor 

yang mempengaruhi..  

A3 

F1 

 

Contohnya ? Ini musim kemarau tapi kok hujan, 

pasti ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi mbak .. asap-asap 

gitu ..  

A4 

F3 

 

Oke. Terus kalo Tak pendem.. maksudnya tak coba A6  
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kamu 

menghadapi 

masalah, kamu 

tipe yang kayak 

mana ? 

tak hadapi sendiri. Nek aku ndak 

kuat baru ke orang lain.. ke kakak 

rohani, ke orang tua atau ke siapa-

siapa ..  

Selama aku masih bisa sendiri yo 

tak tangani sendiri.. aku ndak suka 

ngerepotin orang lain mbak .. 

F1 

Nek sejauh ini 

ada gak masalah 

yang paling sulit 

untuk 

diselesaikan ? 

Enggak ada sih mbak ..   

Ada gak orang 

yang gak suka 

sama kamu ? 

Oh nek itu aku gak tau mbak .. 

coba kamu tanyakan pada dia dia 

dia … hehehe 

  

Kalo orang yang 

sayang sama 

ELS ? 

Mama ..  A10 

F2 

 

Kenapa bisa 

bilang mama ? 

Nek ndak sayang to mbak, aku di 

gugurke dari dulu mesti mbak ..  

A10 

F2 

 

Mama doang ? 

ada lagi ? 

Mbak Flo, sayang ndak kamu ? 

kalo ndak sayang berarti.. berarti 

kamu yang membenciku .. hahaha 

… 

A10 

F2 

 

Hahaha .. ya ya 

.. siapa lagi ? 

Mbak amad,  A10 

F2 

 

Kalo eyangmu ? Sayang mbak, nek ndak sayang 

mungkin aku wis diusir .. hahaha 

Ayah juga .. 

A10 

F2 

 

Oke.. terus 

kamu bangga 

sama dirimu 

sendiri ? 

Bangga dong mbak ..  A2 

F3 

 

Kenapa bangga 

? 

Disukai para cowok sih mbak … 

hahaha 

A13 

F3 

 

Hahaha, oke ..  

kamu uang 

sakunya 

mingguan, 

harian apa 

bulanan dek ? 

Kalo dulu .. kalo dulu ya mbak, 

harian .. terus setelah mama ku tau 

kalo uang ku sisa terus kalo sangu 

harian to mbak, akhirnya sekarang 

mingguan .. aku tuh kalo sangu 

maem ndak pernah jajan mbak, nah 

terus uang sanguku utuh mbak 

A9 

F1 

 



125 

 

 

   

sampe rumah.. ketauan … terus 

akhir e mingguan 

Terus gimana 

ngaturnya ? 

Nek mingguan, tak list apa aja 

keperluannya mbak .. tapi to ujung-

ujung e entek dewe mbak, soale 

masuk kelas wis dijaluki kas, iuran 

orang meninggal .. 

A12 

F3 

 

Oalaa .. terus 

nek belajar ? 

kamu gimana 

ngaturnya ? 

Aku les mbak .. di bimbel .. pas 

yang anak sekolah pulang les aku 

baru berangkat les mbak .. 

Aku les private gitu mbak .. 

  

Oooh .. kamu 

ikut organisasi 

dek ? 

Asmat,itu biro matematika mbak …   

Terus gimana 

sama jadwalmu 

? kamu kan ya 

pelayanan to ? 

Lha kuwi mbak … dibikin jadwal 

gitu mbak .. jangan sampe ada 

jadwal yang selesai jam 4 terus jam 

4 mulai.. gak boleh gitu mbak .. 

soale ya butuh tidur juga ..  

A9 

F1 

 

Berarti gak 

masalah ya 

mengatur waktu 

? 

Endak mbak ..   

Apa yang jadi 

cita-citamu dek 

? 

Ehm .. jadi ibu peri mbak .. 

hahaahaa … 

 

A13 

F3 

 

Sing genah dek , 

hehe..  

Jadi ibu rumah tangga, tapi juga 

kerja .. mau ngelesi, juga mau jadi 

aktuaris .. karena ngelihat di 

pemerintahan tuh sangat 

dibutuhkan ..  

A6 

F1 

 

Harus lulusan 

apa dek ? 

Matematika atau statistika mbak …   

Oh .. kamu 

yakin gak kalo 

bisa menggapai 

cita-citamu ? 

Bisa mbak ..  A3 

F1 

 

Terus .. apa 

yang jadi tujuan 

hidupmu ? 

Melayani Allah mbak .. Nek aku 

ndak melayani Allah aku mau 

melayani siapa lagi .. 

MH  

Ada  gak orang 

yang sama dia 

Kamu mbak .. hehehe 

Ibu ku, KTB mbak… 

A10  

F2 
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kamu ngerasa 

aman dan 

nyaman ? 

Kenapa mereka 

bisa jadi tempat 

nyaman ? 

Kalo cerita aku gak ke sembarang 

orang cerita, aku biasanya berdoa 

mbak ..  

Kalo sama teman-teman ya ngerasa 

nyaman aja mbak .. 

  

Terus mereka 

pernah 

melakukan 

kekerasan  sama 

kamu dek ? 

Enggak mbak .. hm paling guyonan 

gitu .. 

  

Kamu punya 

temen deket kah 

? yang sama dia 

bisa curhat ? 

Temen SMP mbak,    

Oh apa sama dia 

kamu juga 

nyelesaiin 

masalah bareng-

bareng dek ? 

Ehm .. beberapa sih endak mbak, 

karena beda prinsip kan ..  

Biasanya aku juga cerita sama KTB 

ku mbak ..  

  

Oke .. ehm, 

gimana kamu 

menyelesaikan 

masalalu mu 

dek ? 

Ehm … bagaimana caraku ? .. ya 

buat pelajaran aja mbak ..  

A8 

F1 

 

Kamu 

memandang 

masa lalu mu 

sebagai ? 

Anugerah mbak … karena dari itu 

aku punya pengalaman mbak ..  

Harus berhati-hati bertindak, 

berkata-kata, ngambil keputusan, 

banyak banget pokok e mbak ..  

MH  

Terus kalo 

menggambarkan 

masa lalumu 

dan masa 

sekarangmu ? 

Apa ya mbak … masa lalu dan 

sekarang itu penyertaan Tuhan 

mbak ..  

Nek enggak penyertaan Tuhan, 

bapakku sekarang pasti masih suka 

marah-marah mbak ..  

Mungkin kalo enggak penyertaan 

Tuhan aku udah bunuh diri,  

Kalo enggak mama ku udah bunuh 

diri, mau cerai gitu juga mbak .. 

MH  
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Oh oke deh … 

baiklah .. 

makasih ya dek 

…  

Oke deh … sama-sama mbak ..   

 

Keterangan : 

L1 : Latar belakang subjek 

L2: Latar belakang 

keluarga 

KK : Kasus 

kekerasan yang 

dialami subjek 

DK : Dampak 

kekerasan yang 

dialami subjek 

M- : Perasaan 

exsistensial vacum 

subjek 

HB : Hasrat hidup 

bermakna dari 

subjek 

F1 : Faktor I am 

F2 : Faktor I have 

F3 : Faktor I can 

MH : Makna hidup 

seseorang 

A1: kemampuan 

regulasi emosi 

(emotional 

regulation), 

A2: impulse control 

A3: optimism 

A4: menganalisis 

sebab akibat sebuah 

masalah 

A5: empati 

A6 : self efficacy 

A7 : reaching out 

A8 : insight 

A9 : kemandirian 

A10 : hubungan 

A11 : inisiatif 

A12: kreativitas  

A13 : humor 

A14 : moralitas
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Subjek : 

1. Nama Subjek : 

2. Usia Subjek: 

3. Silsilah subjek dalam keluarga (Anak ke berapa dari berapa bersaudara): 

4. Jenjang pendidikan subjek: 

 

B. Hal yang terkait dengan kekerasan dan trauma yang dialami subjek: 

1. Sejak kapan (umur berapa) anda mengalami kekerasan ? 

2. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi apa saja ? dengan perkataan atau dengan menggunakan alat 

bantu? 

3. Bagaimana proses kekerasan yang terjadi ? 

4. Apa yang menjadi alasan biasanya keluarga melakukan kekerasan ? 

5. Apa yang anda lakukan setelah terjadi kekerasan ? 

6. Perasaan apa yang muncul setelah terjadi kekerasan ? Apakah muncul perasaan hidup yang tidak 

berarti? 

 

C. Terkait dengan aspek resiliensi trauma pada remaja korban kekerasan dalam keluarga : 

1. Apakah anda tipe orang yang bisa mengendalikan emosi (tetap tenang) di dalam kondisi yang 

menekan? seperti tidak panik, bisa berpikir jernih, dan mengambil keputusan dengan baik ? 

2. apakah anda bisa mengendalikan keinginan dan dorongan dalam diri sendiri ? contohnya seperti apa 

?  

3. Apakah menurut anda segala sesuatu bisa berubah ? kenapa ? apa contohnya ? 

4. Kalau menghadapi masalah, anda cenderung mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu atau 

memutuskan segalanya dengan segera ? 

5. Apakah ada  orang-orang yang tidak suka atau menyukai anda ? kenapa ? darimana anda tahu ? 

6. Apa anda yakin bahwa anda mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan sendiri ? 

 

D. Terkait dengan faktor resiliensi trauma pada remaja korban kekerasan dalam keluarga : 

1. Apakah ada orang yang sangat menyayangi anda ? siapa ? tolong ceritakan tentangnya. 
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2. Apakah anda bangga terhadap diri sendiri ? kenapa ? 

3. Bagaimana anda mengatur uang jajan anda ? waktu anda untuk belajar ? dll 

4. Apa hal yang menurut anda paling sulit untuk dikerjakan sehingga butuh perjuangan yang besar 

untuk keluar dari masalah tersebut ? ceritakan 

5. Apakah ada orang yang dengannya anda merasa aman ? siapa ? kenapa ? apakah dia tidak pernah 

melakukan kekerasan pada anda ? 

6. Apakah anda memiliki teman dekat untuk curhat ? siapa ? 

7. Apakah kalian sering membantu menyelesaikan masalah bersama ? 



 

 

 

   

PEDOMAN OBSERVASI (CHECKLIST) 

 

Observasi ke- (     )   Nama Subjek: ______________________ Observer: 

___________ 

 

INDIKATOR CHECK (V) KOMENTAR 

1. Kesan Umum Subjek   

a. Kondisi fisik yang sehat   

b. Berpenampilan rapi   

2. Kondisi Lingkungan Subjek CHECK (V) KOMENTAR 

a. Bersih   

b. Rapi   

c. Ramah   

3. Cara Subjek Menjawab Pertanyaan CHECK (V) KOMENTAR 

a. Lancar saat berbicara   

b. Menjaga kontak mata dengan 

memandang mata peneliti saat 

bertanya jawab 

  

c. Bersikap tenang   

d. Murah senyum   

e. Subjek bersedia menjawab 

pertanyaan  

  

f. Menjawab secara spontan   

g. Menendang-nendangkan kakinya 

tanpa sadar  

  

h. Volume suara stabil   

4. Sesuai dengan aspek yang diteliti CHECK (V) KOMENTAR 

a. Subjek tidak emosional saat ada 

dalam masalah : 

- Tidak marah-marah 

- Tidak membentak-bentak 

- Tidak memaki 

- Tidak menangis  

  

b. Kemarahan subjek bisa reda 

dalam hitungan menit (+/-5 

  



 

 

 

   

menit).  

c. Subjek suka bercanda   

d. Subjek minta maaf ketika 

bersalah 

  

5. Sesuai dengan faktor   

a. Subjek memiliki : 

- teman 

- sahabat  
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