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LAMPIRAN 1 

VERBATIM SUBJEK I 

 

A. Wawancara I 

Nama subjek : NIS 

Tanggal   : 19 Oktober 2017 

Tempat  : rumah subjek 

Pukul   : 18.30 – 19.20   

Pertanyaan Jawaban Observasi Coding 

Halo ci, hari ini aku 

mau wawancara 

tentang konsep diri ya 

kayak yang dah ta 

jelasin kemarin hehe 

Ya heem, yuh langsung 

wae pertanyaan e apa? 

  

Pertama, alamat rumah 

e ni jalan apa namane 

cik? 

Jl. Semeru I no. 33  I1 

Trusss...tempat sama 

tanggal lahir e cicik 

kapan? 

Ehm, Semarang 8 

november 1992 

 I1 

Ohh brati ni umur 

berapa sekarang cicik 

Heem tahun ini 25  

 

 I1 
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e? 25 ya? 

Lagi cik, papa sama 

mama e yang etnis 

Jawa siapa yang 

Chinesse siapa? Sama 

ada saudara nda ci? Ne 

ada berapa i ci? 

Papaku seng Chinesse 

kalo mama yang 

Jawa, aku ada adek 

dua cewe semua 

 I2 

Brati kamu 3 

bersaudara ya ci? 

Heem aku anak 

pertama og 

  

Trus, yang jadi orang-

orang penting dalam 

hidup e cici e siapa aja? 

Maksud e piye?   

Orang yang menurut e 

cici e penting dalam 

kehidupan e cici dari 

kecil sampe sekarang 

misal kaya keluarga 

gitu apa siapa yang 

deket sama cici e 

Ohhh ya, papa, mama, 

adek, suamiku, 

anakku 

 FS1 

Kalau di rumah dulu 

tinggal e sama papa 

mama ci? 

Heem sama papa 

mama 

 FS1 

Ada orang lain nda 

misal e kaya mak apa 

tante om gitu? 

Ya dulu pas aku kecil 

tu om sama tante ku 

nginep di rumah  

  

Oh ehm, kok nginep di Oh nda dulu kan ya itu   
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rumah itu soale ada 

alesan tertentu atau 

cuman yang sehari dua 

hari gitu ci? 

nginep e lama to kaya 

bulanan gitu soale kan 

mama ku nda asli 

semarang jadi pas 

married di sini, nah 

trus adek-adek e mama 

kan kerja e dulu di 

semarang tu ya nunut 

nginep gitu 

Ohh trus ne yang dari 

pihak e papa ci? 

Ya om ku pernah gitu 

juga yg dari papa 

alesan e juga kerja tapi 

asli semarang ne itu, 

tapi itu pas di rumah 

yang lama waktu aku 

masih kecil waktu dah 

besar ga ada, kan dah 

keluarga dewe-dewe 

  

Kalo hubungan sama 

keluarga e cici gimana 

maksud e sikap e 

mereka ne cici e itu 

anak campuran etnis, 

misal kaya om tante e 

gitu apa mak kong? 

Ehm apa ya? ya biasa 

itu, ne acara keluarga 

kan kaya idul fitri. 

Kumpul bareng, 

nginep di rumah 

embah. La mesti tu 

keluarga ku dapet 

kamar yang paling ga 

 FS2 
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enak gitu 

Ohhh maksud e kamar 

yang nda enak itu piye 

cik? 

Ya kamar e paling 

luar sendiri. Jadi di 

rumah e mbahku kan 

kamar e ada banyak. 

Trus ada kamar letak 

e di luar sendiri  

sodara-sodara yang 

lain juga dah pada 

dateng dulu, jadi bisa 

milih kamar dulu, la 

keluarga ku slalu 

dateng e trakir 

sendiri. Kebetulan 

juga keluargaku anak 

e dah besar-besar. 

Trus kalau ga cukup 

itu aku di kamar, 

ortuku di ruang 

keluarga tidur e. Tapi 

lebaran berikut e 

pernah aku sama 

adek-adek ku gantian 

tidur di luar. Ortu 

yang di kamar. Kan 

kasian tidur di tiker 

 FS2 
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trus. Tapi aneh e itu, 

om ku kan suka 

nonton sinetron gitu 

ya nda peka ponakan 

e cewe-cewe tidur 

lantai gitu di ruang 

TV trus de’en nonton 

sampe malem, mbok 

ya nawari gitu tidur 

kamar apa piye ya 

nda og. 

Looo oalah gitu ya ci, 

la kalau sama om tante 

e yang lain e piye? 

Ya om apa tante ku 

yang lain ya nda 

nawari, semisal e 

yang bapak-bapak 

tidur di luar semua, 

trus perempuan sama 

anak ponakan tu di 

kamar, atau ne biar 

seru anak-anak tidur 

luar semua sisan kan 

jadi buat seru-seruan 

to ge kumpul-kumpul 

gitu. Ini nda og tiap 

tahun tu gitu trus. 

Misal aku dah dateng 

 FS2 
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dulu, trus milih 

kamar yang enak. 

Trus tante ku dari 

luar kota dateng to, 

keluarga ku di suru 

pindah seng kamar 

ndak enak itu  

Oh heem-heem ci, lah 

itu yang dari keluarga 

mama ya ci, la kalau 

papa? 

Ne papa ku ya paling 

kan pas imlek tu kan 

makan-makan. Lah 

tante-tanteku itu kan 

chinesse semua. Lah 

dulu tu mak ku kaya 

lebih seneng sama 

mantu e yang chinesse 

gitu lo. Trus kaya 

perlakuan e beda nek 

ke mama ku, nda 

seperhatian kaya nek 

ke tanteku yang lain. 

Trus nek duduk pas 

makan-makan gitu ya 

keluarga ku malah 

duduk e sama 

keluarga besar bukan 

sodara kandung e 

Subjek 

menjawab 

dengan nada 

yang kesal 

FS2, KDS1 
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papa. Kaya wegah 

gitu lo ne bareng 

keluarga ku. Mak ku 

tu ya kaya ne sama 

putu lain lebih 

perhatian gitu. Ya 

sama ae kaya mbah 

ku seng perempuan 

sih...ne kong sama 

mbah kakung nda 

gitu. 

Oh iya ya aku mudeng. 

Trus pas kecil sampai 

sekarang itu cici e 

punya komunitas apa 

aja maksud e 

komunitas di sini itu 

termasuk komunitas 

yang bukan formal jadi 

kaya temen deket 

waktu SD, SMP, ikut 

kelompok apa aja gitu 

sampe kuliah apa 

pernah kerja apa ae jadi 

yang cici e pernah 

berinteraksi sama 

Oh ya, aku rodo lali i 

haha..apa ya pas SD 

itu pernah les gambar 

sih, trus SMP itu klub 

fisika, biologi, klub 

matematika sama 

bahasa inggris 

Subjek 

melihat ke 

atas 

FR1 
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orang-orang sekitar gitu 

di kelompok e itu? 

Wahhh pinter ya kamu 

ci ikut klub e banyak 

men hahaha 

Haha la itu aku disuru 

ikut sama guru ku og  

 

 FR1 

Oh heem-heem la cici e 

dulu sekolah swasta 

semua apa ada sekolah 

negri? 

Ehm waktu SD sampe 

SMP itu aku swasta 

sekolah Kristen og, 

TK ku juga. Ne yang 

SMA sama kuliah itu 

aku di negri. 

 

 

 

 I1 

Oh apa ci sekolah e? YSKI, YSKI trus ne 

dah SMA 3, trus 

UNDIP 

 I1 

Oh na yang waktu 

SMA sama kuliah cici e 

pernah ikut kegiatan 

apa ae? 

 

 

 

 

Pas SMA aku ikut e 

apa yaaa... ehm 

gambar-gambar lagi 

og tapi kayak desain 

grafis pake komputer 

gitu 

 FR1 

Oh yaya kaya desain Heem seneng e gambar   
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grafis gitu, seneng 

gambar ya ci kamu? 

og ket kecil 

Trus ada lagi nda ci? Ada KTB, itu 

Kelompok Tumbuh 

Bersama. Kaya 

persekutuan Kristen 

gitu ne di sekolah 

negri, trus pernah 

ngeband juga waktu 

SMA. Ohhh... sama 

les bahasa inggris. 

 FR1 

Nah pas kuliah e ci, 

ikut panitia-panitia gitu 

nda? 

Ya ikut BEM dulu og, 

trus aku nyambi jadi 

guru les. Trus bar 

kuliah, aku kerja jadi 

marketing di 

SAMSUNG. Ohhhh, 

sebelum e aku pas 

kuliah ya jadi EO 

ding sama pager ayu 

tapi lebih sering 

pager ayu ne.   

 FR1 

Mayan ya ci buat 

nyambi-nyambi gitu 

Heem og kan kuliah 

banyak waktu luang e 

to 

  

Lahhh ne cici e lagi Oh ya ada, tapi ada  FR2 
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kerja atau dulu pas 

sekolah gitu, hubungan 

sama orang-orang e 

gimana ci? Baik-baik 

ae apa ada nda yang 

pernah ngurusi masalah 

etnis gitu? Eh, tapi ada 

yang tau ne cici e anak 

campuran? 

seng nda, cuman ya... 

ada yang nda tanya, 

tapi aku tau nek 

orang e tau aku anak 

campuran. Trus ne 

yang ngurusi ga slalu 

ya. Tapi ya....ehm 

maksud e kaya 

diskriminasi gitu apa 

pie? 

Iya ya maksud e kaya 

deskriminasi gitu, tapi 

inti e yang buat cici e 

mrasa terganggu gitu? 

Hampir kaya di 

keluarga tapi kan 

kegiatan e ne keluarga 

sama orang luar beda 

ya ci, ada nda? 

Oh ya, dulu pas kerja 

to, aku kan sekarang 

kerja dewe. Dulu pas 

di SAMSUNG itu 

bukan orang-orang di 

kantor sih, tapi seng 

punya toko. Kan aku 

marketing jadi 

nawarke barang e di 

toko, ne sama 

marketing yang 

chinesse mesti 

langsung kaya ramah 

gitu apik an, tapi ne 

mbe aku jadi rada 

judes  

 FR2 
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Oh lah ko isa gitu ci? Soale kan banyak an 

seng punya toko 

elektronik kan 

chinesse-chinesse to. 

  

Oh yayaya heem ding, 

la ne pas kerja e seng 

dulu ci? yang pager ayu 

itu? 

Oh seng PA (pager 

ayu) itu aku ya 

jengkel e yang mata e 

ketok sipit sama 

putih-putih tu di 

panggil e “nik” tapi 

ne aku di panggil e 

“mbak”. Mbuh napa 

aku iso jengkel banget 

ne dipanggil gitu mbe 

Cino karena seperti 

merendahkan tapi ne 

sama Jawa gapapa 

manggil mbak.   

Subjek 

mengerutkan 

alis 

FR2 

Seng manggil gitu sapa 

ci? Orang podo PA e 

apa EO e? 

Bukan, ne mreka 

manggil e nama. 

tamu-tamu e itu to 

pas kondangan. “Nik-

nik ada tempat duduk 

buat ini itu gitu lah” 

Subjek 

menjawab 

dengan nada 

kesal 

FR2 
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tapi ne aku kadang 

dipanggil e “mbak”. 

Oh ya sama pas les 

pernah aku mbe 

orang tua murid les 

ku to dipanggil gitu 

juga. Padahal muka e 

bentuk an e ya nda 

seng Chinesse-

chinesse banget 

Maksud e nda chinesse-

chinesse banget itu pie 

ci? 

Ya misal e kulit e nda 

terlalu putih, mata e ya 

nda sipit-sipit kaya 

Cina totok gitu. 

  

Oh yaya paham aku, 

lah kalo temen-temen e 

sekolah ci yang dari SD 

itu sampe kuliah? 

Maksud e pie?   

Temen-temen e ada nda 

yang ne temenan sama 

cici e itu gara-gara 

milih-milih sama etnis 

e atau ada yang nda 

mau temenan gara-gara 

beda etnis gitu sama 

cici e? 

Ohhh nda sih 

kebetulan aku 

temenan e mesti sama 

yang nda nyontekan. 

Soale aku jengkel ne 

ada yang nyontek di 

kelas. Tapi pas 

pindah SMA itu aku 

 FR2 
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rodo jengkel juga 

soale di sekolah negri 

kan nyontek itu biasa 

trus mala sering e 

contek-contekan 

karena ne ulangan 

sering ditinggal guru 

e. Aku kan suka e 

duduk paling depan 

dewe, trus langsung 

do ngumpul di tengah 

kelas mbek jawaban e 

dibacake banter. Ya 

meh pie lagi ya aku 

ikutan nulis jawaban 

e to hahahaha. 

Hahaha heem sih ci, 

meh pie lagi ya wong 

kabeh nulis e ya gitu og 

sak kelas hahaha. La ne 

temen kuliah e ci ada 

nda seng milih-milih 

gitu? Apa pernah di 

deskriminasi nda? 

Ehm nda juga ik. 

Pokok e ya itu to aku 

milih e seng podo 

rajin e nda mau 

nyontekan trus temen 

ku ya campur-

campur og. 

 FR2 

Trus waktu dulu cici e 

sekolah, kuliah, sama 

Ehm ya dulu aku pas 

di SMA kan ketog 

 FR3 
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kerja tu pernah nda 

kaya dapet julukan apa 

sebutan khusus gitu apa 

panggilan gitu lo ci? 

Atau misal e berkaitan 

ciri fisik gitu kan cici e 

kliatan dua sisi to fisik 

e... 

putih dewe ne di negri 

itu di panggil e “ci”, 

trus emang temen ku 

SMA juga tanya 

kamu brati ne di 

rumah dipanggil e 

adekmu apa “mbak” 

apa “ci” apa “kakak”. 

Trus aku bilang to 

“ci”, mereka guyu 

gitu. Oh pernah aku 

dipanggil “tompelia” 

pas SMP tapi ne itu 

gara-gara drama pas 

di kelas. 

Ohh heem-heem 

ci, la kalau pas kerja 

ada nda ci panggilan 

gitu? 

Nda da i ne pas kerja, 

ya itu tadi tog og. Aku 

kan sekarang juga kerja 

dewe nda ikut orang. 

  

Oh oce-oce, lah aku 

mau tanya ci ne cici e 

dipanggil gitu tu yang 

panggilan “ci” tadi itu 

merasa terganggu apa 

nda enak apa pie gitu 

nda ci? Atau merasa itu 

Ga masalah, biasa 

wae 

 KDS3 
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jadi kaya diejek atau 

justru pujian apa malah 

nganggep itu kaya 

panggilan akrab gitu? 

Trus, dari kecil sampe 

sekarang ada nda ci 

yang secara penampilan 

fisik itu berubah?  

Maksud e berubah pie?   FF, KDF2 

Ya misal e ne anak 

remaja kan mesti puber 

gitu trus ada yang nda 

suka sama badan e atau 

entah rambut e disemir 

gitu atau kuku apa pie 

di kutek i? 

Oh ya kuku sering to 

ne anak perempuan 

kutekan, sama 

rambut ta semir dulu 

hehe pas SMP apa ya 

lupa ne nda SMP ya 

SMA 

  

Oh heem-heem ci, lah 

di semir e warna apa i 

ci?  

Warna coklat kemerah-

merahan gitu. Pas 

kuliah ya pernah og 

ikut-ikut mamaku 

semir sama adekku, 

tapi nda ketok og soale 

kan rambutku item 

banget. Dulu pas di 

salon sampe 2 botol 
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aku semir e saking item 

e rambut ku. 

Oalah, heem ci aku ya 

gitu ne semir kudu dua 

botol soale nda ngefek 

rambut e item banget 

to. 

Hee la ya to angel og   

Ci, la ne papa mama 

gitu pernah ngajari 

kaya budaya e mereka 

nda? Misal kaya salim 

atau harus bisa bahasa 

jawa apa pie gitu? 

Oh ya ne dari mama 

ku kudu salim gitu, 

pamit ne mau pergi 

apa nyapa gitu, trus 

ne dari papa paling 

pai-pai pas imlek tog 

sih 

 FP1 

Oh heem brati budaya e 

dari papa sama mama 

ada seng lebih dominan 

apa imbang ci? Trus 

sama ne temenan gitu 

apa nyari pacar 

mungkin ada nda 

aturan-aturan dari papa 

mama? 

Imbang ya 

menurutku, ne 

temenan sama nyari 

pacar nda da gitu-gitu 

og. Seng penting ne 

ortu ku tu sama 

Kristen e. Oh ya sama 

tadi tu papa ku sering 

e ne misal sakit gitu 

pake e obat Cina 

hahaha 

Subjek 

tertawa di 

akhir kalimat 

FP1 

Ow yaya ci, ya kadang Heem sembuh og aku  FP2 
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obat Cina ya manjur sih 

ci haha  

dulu pas wasir apa 

bisul gitu malah 

sembuh e mbe obat 

Cina 

Ow yaya. La slama ini 

seng dari diajari ortu 

tadi kebiasaan-

kebiasaan kecil gitu 

yang sering diadopsi 

atau dilakuke cici e 

dalam kehidupan nyata 

itu yang mana? 

Ya salim itu paling, 

sama imlek to pai-pai 

to 

 FP2 

Ehm.. heem. Ci 

menurut mu secara 

personal ya, kamu tu 

orang seng kaya pie 

dari kecil sampe 

sekarang? secara fisik 

ya ci jelaske hehe 

Wahaha dulu tu aku 

ne difoto nda pernah 

mau pas remaja, 

pingin e lebih putih 

dari kulitku pas itu 

Subjek 

sambil 

tertawa 

FF 

Ne masalah sama 

annggota badan tertentu 

gitu nda ya ci? Misal 

kaya hidung, mata, 

mulut, kaki, tangan, 

tinggi badan apa pie? 

Oh nda sih cuman ya 

dulu aku ngrasa e 

kurang putih trus 

sama rambut itu ya ta 

semir, dulu aku ya 

nda begitu suka 

rambut ku kan rodo 

 KDF1 
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ngembang awut-

awutan gitu lo, la 

dulu kan jaman ku ne 

yang temen ku 

Chinesse rambut e 

pada lurus-lurus 

semua to trus ne ada 

acara gitu ta catok 

lurus haha 

Oalah heem brati y 

ambo catok i ya ci, la 

ada usaha-usaha apa 

solusi lagi nda ci buat 

penampilan fisik e cici 

e? 

Ya paling luluran ben 

putih ya. Sama 

pernah semir rambut 

tu to. 

 KDF2 

La ne penampilan fisik 

seng kamu mrasa dah 

cukup atau kelebihan 

mu ci? 

Ehm apa ya kurus sih 

paling ya, isa kurus 

trus meskipun dah 

melahirkan tp isa 

balek lagi  

 KDF1 

Heem enak ya ci ne isa 

kurus trus gitu... Ehm 

trus ci tanya lagi ne 

tentang karakter sama 

kepribadian gitu, 

menurutmu kamu orang 

Oh heem aku pas 

kecil tu cupu sih 

haha, tapi rajin 

sampe ranking-

ranking, nda suka 

nyontek. Aku ya 

 KDP1, 

KDP2 
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kaya pie ci dari kecil 

trus brubah sifat 

sekarang jadi orang yg 

kaya apa gitu ci? 

Critake ci kaya plus 

minus e aku orang e 

rajin tapi pelit misal 

gitu.. 

ceroboh sama panik-

an orang e, hahaha. 

Oh heem ci, temen e 

cici e ne di semasa SD, 

SMP, SMA, sama 

kuliah paling banyak 

jumlah e mana? Apa 

sama semua? 

Ehm, ya paling 

banyak kuliah ya, 

soale kan pergaulan 

dan koneksi ne lebih 

luas bisa ketemu 

jurusan ini itu to 

 KDS2 

Oh heem to kan 

nyampur-nyampur pas 

ambil mata kuliah ya ci 

Hee bener, la ya..    

Trus ci, balek lagi ke 

pertanyaan keluarga.. 

menurutmu ne kamu 

dapet perlakuan 

berbeda kaya dapet 

kamar beda dewe gitu 

perasaan mu kaya pie?  

Ehm yaaa, aku males 

banget ya, soale kaya 

pas lebaran itu kan 

tanteku yang dari 

luar kota bawake 

oleh-oleh to, lah 

sepupu ku tu 

dibawake banyak 

gitu. Aku sama adek-

 KDS1 
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adek ku dibawake 

cuman satu tog tiap 

anak. Trus pas 

tambah besar tambah 

ga dikasih apa-apa ne 

lebaran. Trus sering e 

aku dah males ikut 

gitu-gitu, sampe 

pernah aku ga dapet 

tempat tidur akhir e 

pulang rumah. 

Oh..oh.. gitu ya ci, la 

kalau lebaran itu kan 

ada bagi-bagi apa 

namane kaya angpao ne 

imlek itu lo  

Ya heem bener   

Lah itu di keluarga e 

cici e juga ada? Trus 

ortu e cici e ikut ngasih 

ponakan-ponakan e 

nda? 

Ortu ku ikut ngasih 

sepupu-sepupuku tapi 

aku nda dapet dari 

tante-tante ku blas, 

mbah ku ae ngasih i 

putu-putu e og di 

depan ku lo itu. Tapi 

aku nda dewe, awal e 

aku kecil nda mudeng 

tapi lama-lama ya 

 KDS1 
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nama e orang kan ya 

isa punya pikiran elek 

to ne dapet perlakuan 

beda dewe gitu trus.  

Ohhhh, lah ci ada lagi 

nda pengalaman-

pengalaman kaya gitu 

seng bikin jengkel atau 

males i? 

Ya pas aku nikah tu, 

keluarga ku seng dari 

papa sama mama itu 

kan harus e banyak 

tapi ga ada seng 

dateng. Seng dateng 

tu dari papa cuman 

mak ku, sama om ku 

satu trus seng dari 

mama juga sama wae. 

Sampe keluarga e 

suamiku bingung kok 

keluarga ku seng 

dateng sitik tog. Pas 

malam midodareni ya 

seng dari papah ga 

ada seng dateng 

blassss. Eh, ada satu 

ding, yang dateng di 

gereja juga. 

 KDS1 

Lahhhhh, oalah lah 

kamu gitu rasa e pie ci? 

Ya males banget. Aku 

besok ne anak e 

 KDS1 
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mereka kawin aku ya 

nda meh dateng og. 

Jengkel lo, tante ku 

seng dari Jakarta tu 

apa lagi.. mendingan 

ne ngasih oleh-oleh e 

kaos kliwir-kliwir ga 

usah ngasih sisan.  

Trus kamu ne di gituke 

kamu ngapain ci? 

Pernah ngoneke apa 

marah ke mereka gitu 

nda? Apa kecewa gitu? 

Yooo, ne kecewa 

mesti ada ya tapi 

males banget ne 

mereka gitu ya wes 

aku ya nda mau 

dateng. Apa ne ada 

acara keluarga lagi 

aku nda mau nginep 

dengan berbagai 

alesan hahaha. 

 KDS1 

Heem jengkelke ya ci 

ne di gitu ke tu, trus ne 

sama lingkungan sosial 

e ci kaya temen gitu tu 

cici e lebih nyaman 

temen-an sama etnis 

tertentu nda? Misal e 

Jawa, apa Tionghoa apa 

Oh nda ne aku biasa 

ae og, ne temenan tu 

aku yo kuwi mesti 

mbe wong gereja, tapi 

luweh enak e  mbe 

seng katolik, mbuh 

napa katolik ki koyok 

luweh santai ngono 

 KDS4 



 
 

146 
 

blasteran wae? Apa cici 

e ne di lingkungan 

baru, ketemu orang 

baru, tu lebih nyaman 

sama etnis mana? 

wong-wong e. 

Ci, ne harapan-harapan 

yang sudah tercapai, 

belum tercapai, dan 

ingin dicapai apa ae? 

Maksud e ne belum 

sama ingin dicapai 

beda e apa? 

  

Ne belum tu kaya dah 

kelewat umur gitu kaya 

misal pingin beli 

Barbie pas kecil tapi 

nda pernah isa dan 

sekarang wes kelewat 

umur, ne ingin tu masih 

bisa dicapai 

Oh yaya ne yang 

sudah sek ki bisa 

masuk UNDIP, sudah 

kerja, dah menikah 

dan punya anak, dah 

punya rumah 

meskipun dekat 

pondok indah haha. 

Seng belum tu pingin 

kuliah UGM tapi ga 

ketrima 

 KDI2, 

KDI1 

Oh jurusan apa ci? HI - Hubungan 

Internasional, trus 

kerja di kementrian 

jadi duta besar tapi 

nda kesampean. Yang 

pingin dicapai ya 

 KDI1, 

KDI3 
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punya rumah lagi 

yang nda deket 

mertua hahaha 

Hahaha heem ci enak 

duwe omah ki nda 

cedak-cedak mertua 

yaa 

Heem og, ribet ne 

cedak mertua ki 

  

Lah ci ne pengalaman-

pengalaman positif 

negatif e sebagai anak 

perkawinan campur 

Jawa-Cina di luar tadi 

semua yang dah mbo 

critake ada nda? 

Negatif e ya nikah ga 

ada seng dateng, ya 

pesta e dateng sih tapi 

pas pemberkatan e itu 

to. Ne positif e aku 

bisa sana sini ne mau 

baur ke temen meh 

curhat-curhatan gitu 

isa, bisa kumpul sama 

kedua etnis ini  

 FS2, 

KDS2, 

KDP3 

Iya bener-bener ci enak 

e bisa gitu ya. Nah ci 

ada nda masalah 

tertentu yang mbo 

alami selama jalani 

status anak perkawinan 

campur? Maksud e 

misal kamu di 

lingkungan baru dan 

Nda suka sama orang 

jilbab-an, pendek, 

cendik, wajah e bullet 

ireng, ne gendut sisan 

gapapa tapi gendut 

dikit tog ndak suka. 

Ndak tau napa mesti 

aku nda cocok. Tapi 

ne etnis ini itu nda 

 KDS4 
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ketemu orang baru di 

manapun itu kamu ada 

nda anti atau nyaman 

dengan etnis tertentu? 

masalah. Sering e ne 

sama orang Jawa 

hijab-an nyerobot 

antrian. Pas hamil di 

serobot sama orang 

Cina pernah waktu 

makan pecel, trus orang 

e jengkel soale de’en 

mrasa harus dilayani 

duluan. Orang e marah-

marah padahal seng 

dateng aku sek cuman 

aku masuk e warung 

sendiri karena suamiku 

ge parkir, trus suamiku 

pesen to lah de’en 

ngamuk-ngamuk 

sampe sak warung liati 

aku semua mbe bojoku. 

Kan seng jual dah 

kenal aku wong aku 

langganan. Akhir e di 

bilangi suamiku ne ya 

wes sana dulu to yang 

dilayani ne perlu nti ta 

bayari ne san. 
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Ohhh ne pecel mana to 

ci? La trus pie jadi 

bayar i? 

Ne Mataram og, nda 

de’en langsung cepet-

cepet makan e sak 

keluarga to ne wes 

langsung balek, isin to 

de’en ne di bayari 

tenan 

  

Oh heem, ni terakhir ci 

menurutmu bangga 

mana jadi blasteran apa 

Jawa apa Chinesse? 

Jelaske yang bikin 

bangga sama ndak..  

Blasteran soale bisa 

gini gitu, nda suka ne 

Jawa apa Cina tog 

soale entuk e iso belok 

tapi putih jadi dapet 

campuran macem-

macem 

 KDP3, 

KDF1 

Oh yaya.. la ne suami e 

cici e pernah masalah 

nda sama etnis e cici e? 

Nda suami ku kan ya 

campuran  

 FS1 

Oh brati keluarga 

suami e ya nda ada 

Nda og nda kan 

mereka ya podo-podo 

 FS1 
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masalah apa-apa ya ci? 

Heem ya wes ci sampe 

sini sek, nti ne aku 

butuh lagi ta kabarin ya 

ci isa e kapan  

Oh heem nti ngabari 

wae 

  

Ya ci y awes makasi ya 

ci 

Heem ya sama-sama   

 

B. Wawancara II 

Nama subjek : NIS 

Tanggal   : 20 November 2017 

Tempat  : rumah subjek 

Pukul   : 14.30 – 14.50   

Petanyaan Jawaban Observasi Coding 

Ci kamu pas kecil 

pernah nda 

dititipke apa 

emak apa embah 

gitu di rumah e 

mbah misal e apa 

pas sekolah gitu 

pulang sekolah 

apa pie? 

Ya pernah sih 

pas sekolah pas 

kecil 

 FS2 
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Pas SD apa SMP 

apa pas apa? 

Ehm, pas SD 

kaya e sampe 

SMP 

 FS2 

Tiap pulang 

sekolah gitu? 

Tapi tidur e ne 

mak apa ne mbah 

apa di apa trus 

nanti pulang 

rumah apa di situ 

terus di rumah e 

kakek nenek 

terus? 

Ya pulang 

rumah tapi 

pernah tidur di... 

di emak juga 

pernah di embah 

juga pernah 

 FS2 

Ohhh lah ne tidur 

di apa di emak 

apa di embah gitu 

ehm.. pas tidur di 

sana kayak piye 

maksud e pernah 

nda apa di 

ditukari mbe apa 

kayak dapet 

perlakuan 

berbeda dari 

emak, om, tante e 

seng ada ne situ 

Ehm, sak 

ingetku kok nda 

pernah ya 

Subjek sambil 

melihat ke atas 

FS2 



 
 

152 
 

seng misal e 

belum nikah jadi 

misal masih ikut 

di situ? 

Biasa wae brati? biasa   

Terus misal ci 

kamu ne da 

nggon e umum ne 

di umum itu ehm 

manggil om tante 

apa mbah apa 

mak tu tu manggil 

e apa sebutan e? 

Ehm manggil e 

om, tante 

 FP1 

Kan ada yang 

manggil e wak, 

ik... tetep om, 

tante ya.. 

Heem   

Terus ne kakek 

nenek e manggil e 

apa? Yang dari 

mamah apa yang 

dari mbah apa? 

Loh dari..dari 

mbah? 

  

Eh, yang dari 

mamah apa dari 

papah apa? 

Ne yang dari 

papah tu emak 

sama engkong.  

 FP1 

Heem  Ne yang dari  FP1 
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mamah tu mbah 

Mbah putri, mbah 

kakung? 

Ya    

Heem. La ne 

misal e di... di ge 

di publik gitu ge 

bareng-bareng  

Di apa?   

Di umum gitu lo, 

nah itu ehm misal 

e jalan-jalan gitu. 

Lah itu malu ndak 

ne misal e 

manggil malu apa 

malah bangga 

manggil apa kan 

kadang ada to isin 

soale ehm mbah 

apa ne emak 

justru isin atau 

aku seneng ne 

manggil e emak 

atau seneng ne 

manggil e mbah 

atau budhe 

pakdhe gitu  

Hm.. biasa wae i 

nda ada 

perasaan isin 

apa bangga haha 

Subjek sambil 

tertawa di akhir 

kalimat 

KDR1 

Oh heem, trus Kayak e pernah  FS2 
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pernah nda orang 

tuamu tengkar 

gitu ne misal e 

kamu ge aktivitas 

pernah nda 

tengkar tentang 

etnis misal e 

kayak masalah 

kecil tog. Ada 

ehm misal 

penemu ini tu 

sapa trus nanti do 

geger apa ni seng 

nemuke tu wong 

Jowo yo., ndal ni 

seng nemuke tu 

wong Cino. Terus 

nanti ngunggul-

ngunggulke etnis 

e masing-masing 

gitu. Trus kayak 

saling nda setuju 

papah mamah e 

gitu, pernah nda? 

sih ya 

Trus kamu ne 

kayak gitu 

Ehm mungkin 

karena sering 

 KDS1 
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terganggu apa 

nda? 

jadi kayak biasa 

wae 

Biasa wae.. tapi 

ne pertama ne 

dulu?  

Ya lupa hihihi Subjek tertawa 

melihat anaknya 

 

Ehm.. ci kamu ne 

sekarang kerja 

dewe to kerja 

dewe ne ehm ada 

nda pengalaman-

pengalaman gitu 

mbe customermu 

seng berkaitan 

sama SARA 

khusus e  etnis 

gitu? 

Ehm.. nda sih ne 

kayak sampe 

masalah nganu 

nda sih. Paling 

masalah e ya 

sebates 

pekerjaan tog 

 FR2 

Nda ada ya ci 

seng  misal e 

nyinggung-

nyinggung kaya 

etnis? 

Ndak   

Atau misal e 

kamu jengkel 

dipanggil mbak 

mbe 

customermu? 

Ehm nda 

kebetulan nda 
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Oh ya wes, trus 

ehm.. kamu lebih 

seneng nglakuke 

tradisi seng mana 

maksud e kaya 

seng chinesse apa 

seng jawa atau 

ehm sama nda? 

Mending nda 

usah nglakuke 

kedua-duane. 

Kayak kebiasaan-

kebiasaan gitu ne 

keluargamu seng 

baek dari papah 

atau mamah misal 

e dari hal-hal 

sneg kecil kayak 

panggilan itu atau 

misal e salimke 

orang tua gitu-

gitu atau ngikuti 

tradisi seng tilik 

bong trus ngikuti 

imlek apa idul 

fitri mending 

Ehm ada seng... 

sebagian ada 

seng suka 

sebagian ada 

seng nda 

 KDS1 
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kamu...kamu 

lebih seneng ke 

tradisi seng 

mana? Atau 

imbang wae 

melakukan 

kedua-duane atau 

nda semua?  

Misal e apa? Seng 

suka apa seng nda 

apa? 

Misal ne kayak 

ne Jawa salim 

gitu suka tapi ne 

pas Idul Fitri tu 

kaya suru muter 

gitu males 

 KDS1 

Muter seng 

nganuni kayak 

nyari  

Heem-heem 

muter tetangga-

tetangga 

  

Heem  Trus ne ne 

nganu apa ya ne 

ne imlek tu ya 

rodok suka tapi 

ne pas ge tilik 

bong gitu males 

 

 KDS1 

Males e napa? ya 

males waea apa? 

Ya males wae Subjek tertawa  
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Heem. Maksud e 

nda pernah ada 

alesan khusus to 

misal e dulu 

pernah ikut ikut 

muter ke tetangga 

trus atau ikut tilik 

gitu ci. Itu kamu 

males e napa ikut 

tilik bong, 

maksud e ada 

pengalaman jelek 

tertentu apa nda? 

Ehm apa ya, 

pengalaman apa 

ya. Ehm... soale 

ne pas yang di 

bong itu sering e 

tu kayak dinunuti 

sodara-sodara e 

gitu lo  

  

Maksud e ne 

mobil gitu, pada 

ikut nunut? 

Heem nunut 

mobil. Padahal 

mereka tu kayak 

sering e ne pas 

happy-happy 

piye gitu tu nda 

ngajak-ngajak. 

Tapi ne pas ge 

repot seng repot 

apa ne ge butuh 

apa trus 

langsung minta 

sekeluargane 

 KDS1 



 
 

159 
 

sini seng nganu 

Minta nunut... Lah trus males 

ikut makane.. 

ketemu orang-

orang e 

 KDS1 

Lah ne yang satu 

tu piye muter 

tetangga itu? 

Ne yang pas Idul 

Fitri tu kan 

karena sepupu-

sepupu e kan 

pada pake 

jilbab. Trus tu 

kadang tu 

mereka dikasih i 

amplop an gitu 

tapi seng aku 

sama sodaraku 

tu nda gitu lo 

Volume suara 

subjek semakin 

keras dan seperti 

kesal di akhir 

kalimat 

KDS1 

Ehmm.. Ya itu mara’i nda 

enak wae gitu sih 

  

Soale ketog beda 

dewe.. 

Heem    

Tapi bedo dewe 

karena agama tog 

apa ya karena ya 

fisik e maksud e 

sodaramu fisik e 

Nda ya ne mereka 

Jawa, Jawa 

banget sih 
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putih-putih juga 

apa ya podo sipit 

gitu apa nda? 

Oh heem-heem. 

Yawes dah itu 

makasih ya ci 

Ya   
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LAMPIRAN 2 

VERBATIM SUBJEK II 

 

A. WAWANCARA I 

Nama subjek : ISF 

Tanggal   : 23 Oktober 2017 

Tempat  : rumah subjek 

Pukul   : 18.30 – 19.20   

Pertanyaan Jawaban Observasi Coding 

Ta wawancara ya ci, 

kaya kemarin tema e 

konsep diri. Pertama 

tempat, tanggal lahir..? 

Semarang, 30 Mei 

1990 

 I1 

Heem, trus ehm brati 

sekarang umur berapa? 

Dua..27 tahun  I1 

Trus ehm, loh lahir e di 

semarang? 

Heem 

 

 I1 

Heem trus ehm alamat 

sekarang, alamat 

tempat tinggal 

sekarang?  

Griya Dempel Baru 

cluster B1 no 13 

 I1 

Griya Dempel Satu? Baru   
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Oh, Baru B1 no 13? Heem   

Trus, identitas papah 

mamah yang Jawa 

siapa yang Chinesse 

siapa?  

Hahaha Subjek 

tertawa agak 

lama, dan 

tidak 

menjawab 

pertanyaan 

 

Papah apa mamah yang 

etnis Chinesse apa 

Jawa? 

Mamah seng chinesse 

papah seng Jawa 

 I2 

Trus jumlah saudara 

kandung? 

Satu  I2 

Trus yang termasuk 

orang-orang terdekat e 

cici ci ISF siapa ae, 

orang-orang yang 

penting, misal e suami 

anak gitu gpp disebut 

semua? 

Anak, suami  FS1 

Heem, ne slama masa 

kecil e cici e? siapa ae 

seng jadi orang-orang 

deket e? 

Oh, keluarga inti  FS1 

Ehm, keluarga inti tu 

siapa ae? Papah, 

mamah, adek, apa ada 

Ndak papah, mamah, 

sama Andre  

 I1, FS1 
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lagi nda yang tinggal di 

rumah misal e kaya 

emak apa...? 

Dah itu tog? Andre itu 

adek e ci ISF ya? 

Heem   

Dulu waktu kecil 

sampe remaja, trus 

kuliah, sama kerja 

sekarang kehidupan 

sama orang deket e pie? 

Pernah ada masalah 

nda trus misal ada 

masalah gitu 

penyelesaian e pie? 

Misal e minta maaf apa 

nda atau  

Oh yo pernah sih, yo 

nda setiap ada masalah 

tapi kadang ada seng 

minta maaf ada seng 

nda 

  

Kaya diem-diem an 

gitu trus dah berlalu ae? 

Heem   

Tapi ya nda ngungkit-

ngungkit lagi? Heem 

ci? 

Yo kadang ada seng 

ngungkit-ngungkit, tapi 

kadang nda, nda mesti 

  

Masalah e tu pernah 

nda misal e kaya 

tukaran yang 

menyangkut etnis kaya 

ras gitu nda?  

Oh, nda   
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Ndak pernah ya. Trus 

ne komunitas e cici e 

waktu kecil sampe.. 

dari SD, SMP, SMA 

gitu cici emkuliah 

dimana, sekolah 

dimana critake ci sama 

pernah ikut komunitas 

apa ae apa pernah ikut 

ektra apa ae di sekolah 

dulu apa pas di kampus 

gitu, kaya pernah ikut 

klub apa di gereja gitu?  

Ne SD sih nari ne nda 

salah, nari apa to 

daerah.. 

 FR1 

Nari.. SD e ne mana ci? Wijana Sejati 

Mojokerto 

 I1 

SMP e ? Taruna Nusa 

Harapan  

 I1 

Sekolah swasta apa 

negeri? 

Swasta  I1 

Swasta semua? Heem. Ikut apa ya ne 

SMP sih jarang sih 

paling olahraga tog 

kaya basket 

 FR1 

Oh Heem, trus ne SMA 

ci? 

SMA.. apa ya...  SMA 

ya nari juga sih.. 

 FR1 

Oh cici e seneng nari Heem hehehe   
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juga ternyata dulu to, 

aku ge ngerti ini haha 

Trus ikut lomba-lomba 

kaya gitu nda ci? 

Lomba sih nda ikut sih 

cuman.. 

  

Paling pentas di 

sekolah ne ada acara 

gitu tog? 

Heem    

Lah ci ne pas ge kuliah 

e gitu? Cici e kuliah e 

ne? 

UKSW  I1 

UKSW, trus brati dulu 

ngekos? Ngekos ket 

pertama ngekos? 

Ngekos to, ngekos trus   

Ehm, brati cici e ne pas 

masa sekolah gitu sama 

kuliah mesti ada geng-

geng e to ci?  

Heem-heem   

Lah itu cici e geng-

geng e itu pernah gonta 

ganti nda misal e ya 

itu-itu trus atau ehm 

pernah ganti-ganti atau 

ganti karena tergantung 

ganti kelas e 

Ne nda salah sih ganti 

karena ganti kelas e 

ya 

 FR2 

Mbe temen bangku e 

itu ya temen sebangku 

Heem    
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e 

Lah pas kuliah ci ikut 

biasa e kan ne kuliah e 

ya ada kaya komunitas 

e apa pernah ikut 

panitia apa? 

Panitia sih panitia.. 

opo yo, ne nda salah 

sih nama ne “Kine”, 

“Kine” tu perfilm-an 

sih  

 FR2 

Ohhh, kaya buat-buat 

film gitu brati? 

Heem  

 

  

Trusss apa lagi ya, ci 

kamu ne di komunitas e 

itu salah satu 

komunitas e boleh di 

gereja boleh nda tu 

pernah nda dapet nama 

apa julukan apa gitu? 

Maksud e panggilan 

seng bukan nama e ci 

ISF 

Ehm, pernah sih tapi yo 

ne kuliah sih ketog e 

nda pernah sih tapi ne 

sudah kerja tog ini lo 

ada panggilan lain 

  

Heem, panggilan e apa? Hahaha   

Apa ci ngomong ae 

ndapapa hahaha 

Opo yo isin aku hahaha   

Ndapapa, kan nda ta 

sebut nama nanti 

Oh “bucil”, “cilik-an” 

Hahahha 

 FR3 

Kok disebut gitu napa? Ya ne awal masuk 

kerja sih soale kurus, 

kecil to sak ini kan 

 FR3 
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dah gendut 

Ohh, Bucil itu apa to? Ibu kecil hahaha  FR3 

Oh ibu kecil..ehm, ne 

dulu pas awal kerja kan 

disebut e kurus, nah itu 

panggilan e yang cilik-

an? Ne sekarang ibu 

Bucil itu? 

Kan wes punya anak   

Ohhh, ibu cilik-an jadi 

e? 

Heem hahahaa   

Oh gituuu, hahaha trus 

apa lagi ya ne pas 

sekolah nda pernah apa 

di gereja gitu ci? 

Pernah sih, “Cireng” 

malah 

 FR3 

Cireng tu apa? Embuuhhhh hahaha, 

ohhhh kan dulu soale 

sering mangan beli 

cireng 

 FR3 

Oh gitu yaaa, pas apa 

itu? 

SD   

Ehm..truss ci apa ci 

kerja ne ci? Ne di 

kantor apa jadi apa cici 

e? 

Admin marketing  I1 

Admin marketing..trus 

dimana ci? Kerja e 

PT. Prima Sindo 

Ciptasarana 

 I1 
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dimana kantor apa? 

PT. Prima Sindo 

Ciptasarana. Heem 

truss, perubahan 

penampilan fisik dari 

kecil sampe besar 

Satu-satu brati?   

Heem, nda itu banget 

tapi ne cici e yang 

kelingan apa misal e ne 

menstruasi e normal 

nda kaya anak-anak 

perempuan seng temen-

temen e cici e pas itu 

apa rodo telat? 

Ne menstruasi 

pertama.. kelas 5 SD 

 FF 

Heem, wahh cepet ya ci 

ya aku kelas 6 

Hehe kelas 5 yoo nda 

maksud e ya telat-telat 

gitu sih, ketok e karena 

hormone e apa-apa e tu 

to 

  

Heem-heem trus ada 

lagi? Jerawat apa? 

Jerawat muncul ne 

meh mens tog sih tapi 

yo nda jerawatan 

pernah apa pake 

pelembap nda cocok 

trus jerawaten trus 

akhir e ganti 

 FF 
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pelembap lain e 

Heem-heem aku ya 

pernah kaya gitu og, 

trus ada lagi? Tambah 

tinggi gitu nda? 

Hahaha ne ket cilik  

yo ada tambah tinggi 

e cuman trakir tu 

mentok SMA opo yo? 

SMA mentok mbe 

kuliah  

 FF 

Biasa e ne cewe SMA. 

Trus kaya dari papah 

mamah gitu, mamah 

kan seng Chinesse ya 

papah kan seng Jawa 

ya, seng lebih dominan 

budaya e yang mana? 

Yang diajarke papah 

mamah gitu? 

Ehm, ketog e mamah 

deh 

 FP1 

Lebih ke mamah ya ? Tapi ne anu misal e yo 

ketog e sih itu tog sih 

  

Paling ikut imlek gitu-

gitu ci? 

Heem   FP1 

Apa ada lagi nda? Seng 

budaya seng dari orang 

tua kaya norma-norma 

apa aturan-aturan misal 

e kaya apa ya kaya 

orang Chinesse itu ya? 

Yo ne nabung sih iya, 

ne nabung koyok 

ngirit gitu to? 

 FP1, FP2 
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Nabung itu termasuk 

nda ya? 

Heem-heem ngirit, 

biasa e kan orang 

Chinesse kan lebih ke 

itu ya. Trus, dari nilai-

nilai cici e nda inget 

seng mamah e pernah 

ngajari seng etnis 

Chinesse gitu? Seng 

ajaran e berciri khas 

etnis Chinesse? Misal e 

kaya tilik bong gitu ci?  

Oh ne tilik kubur sih 

iya 

 FP1 

Tapi cici e ikut? Yo ne dulu sih ikut 

sebelum punya anak 

itu to.. 

 FP2 

Ne sekarang karena ada 

anak 

Rodok angel   

Heem soale anak kecil 

dibawa kuburan angel 

ya 

Heem   

Pendapat e ci ISF 

tentang kondisi fisik e 

cici e misal ci ISF 

punya kelebihan di ini 

tapi aku punya 

Fisik apa? 
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kekurangan di ini. 

Misal e kaya gitu, isa 

nda di jelaske dari 

kecil, remaja..  

Fisik, fisik dulu dari 

kaya warna kulit, 

bentuk rambut..  

Oh ne kecilanku sih 

kecilanku mbuh iso 

ireng jekuteng hehehe 

 KDF1 

Hahaha heem trus? Trus mulai SMP, 

SMP dah ngerti apa 

namane? Dah ngerti 

apa kaya pake jaket, 

nda panasan, rodo.. 

rodo.. 

 KDF2 

Heem ngerti kemayu 

gitu. Heem jaga badan? 

Heem-heem rodo 

mending. Ehm ya 

sampe sak ini sih 

tetep dijaga soale 

angel juga sih ne 

mutihke 

 KDF2 

Heem, napa kok pingin 

putih ci? 

Hmm, yo ben ketok 

bersih sih haha ne 

ireng hahaha ga 

sedap di pandang 

 KDF1 

Ehmmm... ne kaya 

bentuk mata, hidung, 

mulut, telinga gitu? 

Yo tinggi e sih kurang 

tinggi yo, ne rambut e 

sih seneng item 

 KDF1 
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Ada seng cici e suka 

apa nda suka? Tinggi 

badan apa rambut? 

Heem suka warna item 

brati cici e? Brati tadi 

ya ci ya ne kurang 

putih cici e pake jaket, 

gitu-gitu ne ke luar? 

Heem Mengangguk

an kepala 

 

Menurut e ci ISF, ci 

ISF tu punya karakter 

apa kepribadian yang 

kaya apa? Misal e dari 

kecil ne misal e kecil e 

tu dulu aku cupu 

sekarang aku malah 

suka bergaul gitu, aku 

nda malu ne ne ne apa 

mulai pembicaraan mbe 

orang lain aku  nda 

malu. Ne sekarang cici 

e dari kecil sampe 

sekarang itu orang seng 

kaya pie? 

Dulu sih kecilan e... 

kelas piro ya mulai 

kelas 4 kelas 5 kelas 6 

sering dolan, la 

karena sering dolan 

itu kaya e juga 

nambah temen e sih. 

La trus akhir e aku... 

 FR2, 

KDP2 

Heem-heem dolan e 

ke? Tetangga? 

Yo rumah e temen mbe 

temen sekolah 

  

Oh ke rumah e temen Trus mulai SMP eh  FR2 
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sekolah. Heem-heem heem mulai SMP wes 

beda sekolah trus 

jarang dolan soale 

pergi tu ne kerja 

kelompok, jadi koyok 

temen e itu yo akrab e 

itu akrab sekolah tog 

ne luar beda mbe SD 

to ne SD kan..  

Lah ne dulu temen 

gereja e ci? 

Sama temen gereja e 

mbe temen sekolah e 

sama 

 FR2 

Oh, tapi cici e ne gi 

gereja gitu kaya 

pelayanan e apa? 

Pernah ikut pelayanan 

nda? 

Ehm pernah sih  FR2 

Apa paduan suara apa 

nari juga? 

Ketok e nyanyi juga  FR2 

Nyanyi jadi singer? Nda, yo itu paduan 

suara 

 FR2 

Paduan suara, apa nama 

ne ne di gereja? Choir 

gitu-gitu? 

Heem   

Heem, trus apa lagi. Oh 

ya tadi ci masih 

Heem ne di ece yo ne 

guyonan ndak ndak 

 KDS3, 

KDP2 
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karakter, karakter e cici 

e menurut cici e tu cici 

punya karakter seng 

kaya pie, kelebihan ku 

tu aku orang e misal e 

ehmm...cuek ne di ece 

ndak ndak...  

ngamuk sih soale kan 

yo ngece e ngece 

guyonan 

Heem, trus ne 

kelemahan e ci ISF 

apa? 

Ketog e lebih cepet 

emosi 

 KDP2 

Cepet emosi e misal e 

dalam hal apa ci? 

Apa ya, yo mungkin ne 

nyangkut keluarga kali 

ya 

  

Ne nyangkut keluarga? 

Misal e ci crita satu ae 

satu masalah contoh... 

Ne dulu sih tukaran, 

tukaran trus yo seng 

tukaran bukan aku ya 

maksud e ada seng 

seng ngutang trus nda 

bayar, jengkel ditagih 

mbe misal e mamah 

mbe papah tu koyok 

wong ngemis-ngemis. 

Jadi e males, yo jadi e 

tukaran lah seng 

ngutang malah 

ngonek-ngonekke 

 FS2, KDS1 
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orang tua jadi e 

jengkel ae to. Wes rak 

usah dadi dulur ae 

sisan. Maksud e yo itu 

to emosi e, sok ne 

dadi dulur aku wegah 

ketemu 

Maksud e ci ISF pas itu 

ikut marahi sodara e, 

brati ke rumah e sodara 

e? 

Yo yo ndak la tapi 

anak e seng sms aku 

eh sms apa BBM. Lah 

malah ngonekke aku 

“yowes to rak sah 

dadi dulur”, “yowes” 

ta oneke ngono 

 KDS1 

Lewat HP ci brati lewat 

sms? 

Heem, yowes aku kan 

jengkel emosi to cepet 

ngamuk e to padahal 

masalah e kan ndak 

dari aku no lo 

 KDP1 

Heem. Ci la pernah nda 

ada sodara e tu dari 

papah apa mamah tu 

kaya masalahke etnis? 

Yo mesti e ada yo  FS2 

Atau pernah nda ci, ci 

ISF mrasa sendiri ne ci 

ISF tu dapet kaya 

Yo mesti e ada yo  FS2 
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deskriminasi apa 

perlakuan berbeda gitu 

lo sama sepupu-sepupu 

e ci ISF seng lain? 

Heem apa ci? Yo cuman kadang 

nda terlalu ngetok i, 

cuman ngrasa ya 

kadang mrasa dewe 

to  

 FS2 

Heem, conto ne ci? Ne 

keluarga e papah itu 

Kristen semua? Apa 

ada seng Islam? 

Hahaha Subjek 

mengerutkan 

alis dan mata 

bergerak 

memutar 

 

Nda begitu deket mbe 

keluarga e papah? 

Heem   KDS1 

Ehmm... Ketog e sih ya nda ada 

ne saudara kandung e 

yo Kristen semua tapi 

embuh ne ne anak e 

  

Ohhh, Sama ne keluarga e 

mamah ki paling yo 

pas kecilan ku 

ngmong “ mbo di 

putihke” kata e kayak 

gitu-gitu 

 FS2 
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Ngomong gitu? Heem   

Aku ya gitu, trus ci ada 

lagi nda maksud e yang 

lain yang lebih spesifik 

atau pernah sampe apa 

ya cici e pernah nda 

sakit hati sampe kaya 

gitu? 

... Subjek 

menerima 

telefon 

 

 

B. WAWANCARA II 

Nama subjek : ISF 

Tanggal   : 29 Oktober 2017 

Tempat  : rumah subjek 

Pukul   : 20.20 – 21.20   

Pertanyaan Jawaban Observasi Coding 

Lanjut lagi ya ci. Ta 

tanya-tanyain lagi hehe 

Heem    

 

Ada lagi nda ci sebutan 

buat cici e pas waktu 

kuliah gitu apa seng 

berkaitan sama etnis 

atau ciri fisik e cici e? 

dipanggil apa gitu pas 

di kelas, apa panitia apa 

Ehm, kuliah nda da 

sih kaya e. Eh ada, 

dioneke Cino pelit 

mbe temen kost ku 

gara-gara galon to 

mbe magic com  

 FR3 
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temen kost? 

Oh heem-heem pie ci 

crita e kok isa dioneke 

gitu? Awal e mbe 

magic com trus... 

Awal tu aku bawa 

gallon mbe magic 

com, trus deen tu nda 

punya belom belom 

beli mungkin, trus 

bar trus galon e ki. 

Oh kan aku kuliah 

pagi, trus deen 

ngomong wes kene 

gallon e gallon e 

masuk ke kamar ku. 

Lah trus aku emoh to, 

aku mikir lah kok 

enak men wong gallon 

ku og. Mosok kek ke 

kamar e deen yo enak 

deen.  

  

Heem to, trus? Trus magic com ku 

kan yo ne kamar e 

deen y owes to rak 

popo wong aku kuliah 

esuk og. Bar siang-

siang opo sore yo aku 

bingung, kan aku yo 

ngmong lo jangan 
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dibawa situ semua to 

yo tu punya ku og. 

Aku ngomong ngono. 

Trus aku tu ngomong 

e lewat mana yo, 

ngomong langsung 

opo sms yo aku lupa 

trus yo kui trus akhir 

e kan pas aku nde 

dalem kamar itu ne 

gallon e mbe magic 

com e di balekke mbe 

depan kamar ku yo 

mbe ngomong, Cino 

pelit-cino pelit, 

padahal kowe ae cino 

pelit. Kowe ae Cino 

ngonekke aku cino. 

Ya wes itu tu tog 

Trus ci kamu pernah ga 

ada seng manggil mbak 

gitu misal e pas mau 

beli apa di toko apa lagi 

pesen makan? 

Oh pernah   

Lah kamu ne dipanggil 

gitu jengkel apa pie nda 

Iya jengkel to   
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ci?  

Trus cici e ne di 

panggil gitu peduli ras 

e yang manggil apa 

nda? Maksud e seng 

manggil tu emank 

mbak-mbak apa tacik-

tacik? 

Ehm, pernah semua 

va. Jengkel og di 

panggil gitu. 

Dipanggil mba 

jengkel pokok e. 

hehehe 

  

Oh lah ne dipanggil ci 

jengkel nda ci? 

Ndapapa va   

Lah ne kaya di 

lingkungan sosial gitu 

ci misal di gereja 

pernah nda ada 

peristiwa yang bikin 

jengkel berkaitan etnis 

apa pie? 

Yah itu to kan papah 

pendeta, pas 

pemilihan gembala 

itu lah. Nda enak aku 

ne cerita. 

  

Ndapapa ci nda ta suru 

nyebut nama gereja e, 

kan nama e cici e juga 

ta samarke yang 

penting pengalaman 

seng mbo alami ae  

Ya kan majelis e pro 

ke seng pendeta satu e 

padahal papah ku 

lebih lama di sini, tapi 

karena tau papah ku 

Jawa ya jadi nda 

dipilih 

  

Oh heem ci trus? Lah aku sekeluarga 

yo jengkel to, ne iso 
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ae aku wes pingin 

pindah rak lungo 

gereja kene meneh. 

Tapi yo pie meneh 

wong papah ku masih 

tugas di sini 

Lah cici e ne kaya gitu 

jengkel ikut bersuara 

apa pie nda? 

Ya nda tapi ya 

jengkel ne bersuara 

mala nambahi 

masalah. Nti ndak 

dipikir, bocah ge ntes 

lahir kok melu-melu. 

  

Oh heem-heem ci, lah 

emank pendeta satu e 

etnis e Chinesse ci? 

Heem chinesse   

Lah ci sekarang meh 

tanya, nama sekolah e 

cici e pas SD, SMP, 

sama SMA apa? 

Sekolah swasta semua 

ya?  

Swasta. SD tu Wijana 

Sejati Mojokerto, 

SMP Taruna Nusa 

Harapan, SMA ya 

Taruna Nusa 

Harapan 

  

Lah dulu ne pas SD, 

SMP, SMA gitu ci 

kumpulan e cici e? 

milih-milih nda ci 

nyaman sama seng 

Kumpulan ku 

chinesse tapi itu sisan 

temen gereja. Ne pas 

SMA mulai baur sih 
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etnis apa gitu? Apa 

biasa ae temenan sama 

siapa ae? 

Ow yaya. La dari dulu 

sampe sekarang pernah 

nda ci melakukan 

sesuatu kaya ngerubah 

bentuk fisik e cici e 

misal apa ya warna 

rambut gitu, apa nda 

suka bentuk mata e trus 

di pie ke? 

Ya kulit e dulu item 

to sama hidung e 

pesek 

  

Oh heem, lah pernah 

nda ci kaya merasa 

minder gitu sama fisik 

e ke temen-temen 

Ya minder ne 

temenan. Dulu kan 

bentuk an ku  kaya 

gitu tu hahaha 

Sambil 

menunjuk 

foto subjek 

saat masa 

kecil subjek 

 

Oh heem ci trus cici e 

ada usaha-usaha buat 

merubah penampilan e 

nda? 

Ya dulu to tangan ku, 

sama dengkul apa ya 

apa sama tumit juga 

ding eh heem nda ya 

pokok e ta kasih 

pembersih wajah 

  

Loh hahaha, pembersih 

wajah seng abis make 

up itu ci? 

Heem haha   
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Cara e ci di pieke? Di 

oleske kaya pake lotion 

gitu? 

Heem di oleske gitu 

ke seng item to, kaya 

dengkul tangan gitu. 

  

Lah trus ada nda ci 

kaya kan cici minder 

to, kaya iri sama temen 

e apa temen e ngonekke 

cici e gitu? Trus ne iya 

minder e karena apalagi 

selain kulit tadi tu? 

Ehm, ya ada ya kan 

mesti kroso to.  

  

Lah ngonekke e pie ci 

ngmong gitu ke cici e? 

Ya nda ya aku kroso-

kroso nan dewe ae, ya 

ne ada seng gitu mesti 

aku mbatin pokok e 

sesok aku kudu iso 

koyok ngono 

  

Kaya gitu itu pie ci? 

Kaya ciri fisik e temen 

e gitu? 

Heem kan dulu 

rambut ku rodok ikal 

to nda lurus, trus ta 

smoothing 

  

Oh di smoothing 

harang ci? Ben lurus 

ya, aku dulu malah ta 

keriting haha. Lah ne 

kaya muka gitu ci 

pernah nda kaya 

Oh heem facial dulu 

aku ya facial an 
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perawatan salon kaya 

apa namane itu di apa 

to facial ya? 

Tu pas perawatan e pas 

cici e mau merid tog 

apa nda? Apa dah 

emang ket sui? 

Ndak ya ket kuliah 

apa ya eh semenjak 

SMA dah og 

  

Brati tadi ya ci rambut 

di smoothing sama 

facial trus pake 

pembersih make up 

buat lotion an haha, ne 

di warna i ci rambut e? 

Pingin semir tapi ga 

boleh papa soale kaya 

orang ga genah 

  

Kaya nakal gitu ya ci 

maksud e? sak jan e ne 

semir yang warna gelap 

kan gapapa to ci nda 

ketog 

Tetep nda boleh og va   

Oh heem-heem, nah ci 

ada nda ci harapan-

harapan e ci ISF seng 

belum tercapai, ingin 

dicapai, sudah tercapai 

sebutke satu-satu slama 

hidup e cici e dari kecil 

sampe sekarang. Misal 

Pingin e yang belum 

tercapai pingin punya 

rumah, pingin kurus 

lagi kaya sebelum 

nikah. Yang sudah 

tercapai ya dah isa 

nyelesaike sekolah-

sekolah sama kuliah, 
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dah married, dah punya 

anak apa bisa kuliah 

tapi nda bisa masuk 

universitas ini itu. Beda 

e belum sama ingin tu 

ne kaya masuksekolah 

ini itu tapi ga ketrima 

kan belum tercapai 

dang a bisa dicapai 

wongdah ga waktu e 

skolah. Ne ingin tu 

impian apa harapan e 

masih bisa tercapai 

misal beli rumah apa 

pie gitu apa berkaitan 

sama fisik ku masih 

pingin kurus gitu misal 

e 

tapi sayang e nilai 

waktu kuliah tidak 

bisa memuaskan. 

Tapi bersyukur ni 

dah kerja, cuma ya 

itu gaji ne ndak bisa 

tinggi. Hehehe. Dah 

nikah tapi kehidupan 

pernikahan ndak 

gampang kayak yang 

dibayangke 

Oh heem-heem ci, ci 

pernah menyesal nda 

lahir di keluarga 

campuran? Trus ada 

masalah-masalah yang 

dialami nda selama jadi 

anak blasteran? 

Dulu ketok e pernah 

nyesel. Soale dulu 

pernah punya pacar 

tapi ndak di bolehke 

sama orang tua ne 

  

Oh la kenapa ci? Ya mungkin kan beda   
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to, nda sama chinesse 

e 

Lah trus cici e pie? 

Seng dirasake apa? 

Ya ne dideketi cowo 

minder ne ditanyai 

orang tua ne, jo jo 

aku ketog elek nti 

mbe mama e nda 

ditrima, ketok bedo 

dewe. 

  

Heem ne keluarga e 

cowok e ya ci. Ci tapi 

suami e cici e sekarang 

pernah 

mempermasalahkan 

soal etnis e cici e apa 

keluarga e cici e nda? 

Apa dari keluarga 

suami e gitu? 

Suamiku nda pernah 

ada masalah sama 

etnis sih, nda pernah 

di masalahke og 

  

Oh heem-heem, tapi 

cici e jadi malu nda 

kaya buka diri soal 

etnis gara-gara 

peristiwa seng kemaren 

pas orang tua pacar e 

yang dulu nda bolehke 

itu? 

Ndak malu og va   
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Lah sekarang cici e ne 

ketemu sama orang 

baru merasa lebih 

nyaman ketemu sama 

yang sama campuran e 

kaya cici e apa chinesse 

apa sing jawa? 

 

Ya sing podo-podo ya 

kaya e, temen kerja 

ku yang deket sama 

aku tu ya podo kaya 

aku 

  

Napa ci kok nyaman 

sama sing podo-podo 

kaya cici e? 

Ya nyaman ae ya, 

kaya mungkin lebih 

isa terbuka sama 

perbedaan kali ya 

soale kan sama-sama 

punya keluarga sing 

beda juga to 

  

Lah ci ada lagi nda 

pengalaman laen e 

yang kaya sodara e gitu 

misal njelei apa pie? 

Bikin kamu jengkel apa 

pie gitu ci? 

Ehm... ada nda ya, oh 

ya ada satu sepupu 

sing aku tunangan, 

nikah, lahiran tu ga 

pernah dateng blas 

 

  

Hahhh heem ci? La trus 

kamu pie ci di gituke? 

Yo jengkel yo, maka e 

deen pas gentian 

nikah tu ya aku males 

dateng to telat banget 

aku dateng e padahal 
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kan keluarga biasa e 

kudu dateng gasik. 

Tapi ya wes pie 

wegah og aku hahaha 

Hee sih bener ne aku ya 

males banget hahaha. 

Oh heem ci, sekali lagi 

ta tanya i cici e bangga 

mana jadi anak 

blasteran? Apa 

chinesse? Apa jawa? 

Menyesal apa malah 

seneng gitu? Trus ne 

bangga e kenapa nda e 

kenapa jelaske alesan e 

ci?   

Yo rak mungkin di 

sesali, meh menyesal 

pie, bangga ae to. 

Alesan e rak mudeng. 

Kan ya nda isa 

dirubah to, yo bangga 

ae la wes meh pie 

  

Heem, ya wes ini sek ci 

nanti ne aku butuh 

wawancara lagi ta 

ngabarin cici e  

Oh ya heem    

Makasih ya ci Iya sama-sama va   

 

C. WAWANCARA III 

Nama subjek : ISF 

Tanggal   : 18 November 2017 
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Tempat  : rumah subjek 

Pukul   : 18.40 – 19.00   

Pertanyaan Jawaban Observasi Coding 

Ci ortumu pernah nda 

tengkar? Misal e kaya 

masalah etnis gitu? 

Ehm apa ya kaya misal 

e ada kaya gosip apa di 

Semarang gitu trus nti 

misal e kaya ehm misal 

e makanan terbaru lah 

itu trus nti seng satu 

gini, loh itu seng seng 

seng apa  nyiptake itu 

tu tu orang orang 

Chinesse  sek lo, trus 

ne dah lah tapi papah 

mu nda trima papah mu 

“orak kui seng nganu 

kui yo wong Jowo” gitu 

misal e. kayak gitu 

kayak gitu pernah nda 

tukaran? Trus nanti dari 

masalah kecil kayak 

gitu malah kayak 

Oh nda pernah og, 

nda pernah tukaran 

nda pernah seng 

tentang etnis gitu 

 FS1 
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semakin tambah gede 

gitu trus malah tukaran 

dewe? 

Oh heem, la trus ci 

kamu pernah nda kerja 

tempat lain e? sebelum 

di apa yang Semen 

Tiga Roda itu ya? 

Pernah   

Trus kalo pernah, 

temen kerja e pie? Trus 

kok pindah kerja napa? 

Maksud e ada masalah 

tertentu atau ya 

memang cari seng kerja 

e lebih enak tog?  

Ehm dulu pernah sih 

kerja nde Nayati 

sebelum di Semen 

Tiga Roda ini. Yo ne 

mbe temen e sih 

kurang-kurang enak 

soale opo temen kantor 

e kan tua-tua. Jarang 

ada seng seumuran 

 I1 

Oh ci lah trus pindah 

kerja e gara-gara apa i? 

maksud e ada masalah 

tertentu atau memang 

nyari kerjaan seng lebih 

enak tog? 

Nda ada masalah 

tertentu sih cuman 

nyari seng gaji e lebih 

tinggi dari ini sebelum 

e 

  

Sama fasilitas e juga 

ya? 

Heem    

Trus ne di tempat seng Nda ada sih ne gitu,  FR1 
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lama kerjaan yang lama 

itu ada nda seng apa 

kaya hubungan e mbe 

satu sama lain pernah 

nyindir-nyindir tentang 

etnis atau nda gitu? 

soale kan campur 

Nyaman-nyaman wae? heem   

Heem, trus ehm.. 

pernah nda ci kamu 

malu manggil eh sek-

sek bentar cici e 

manggil apa om tante e 

di mamah apa wae 

sama di papah apa 

wae? Sama mak kong e 

itu manggil e apa? 

Sebutan kakek nenek 

e? di mamah sek 

mamah sek? 

Ehm orang tua ne 

mamah sih manggil e 

mak engkong. Trus 

ne ne apa adek e ik, 

ne suami ne adek 

iktio, trus ne koko e 

mamah engku, ne 

istri e koko e mamah 

tu brati kim, trus ne 

ne cici e mamah ne 

nda salah wak trus 

suami e suami e mbuh 

apa ya  

 FS2 

Mpek? Kadang ket kecil tu 

aku manggil e om i ne 

itu. 

 FS2 

Ehm tapi pokok e pake 

panggilan apa keluarga 

chinesse gitu ya? 

 Mengangguk

an kepala 
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Maksud e wak ik pek? 

Gitu to? 

Lah ne seng dari 

papah? 

Ne seng dari papah 

sih ket kecil sih yo 

ngomong e yo opo. 

Lah ne  keluarga e 

papah yo nda mudeng 

sih aku opo namane 

itu kakak e apa adek 

e aku nda mudeng    

 FS2, FP1 

Kakak e apa? Pakdhe 

budhe?  

Pakdhe budhe heem. 

Tapi hahaha opo toh? 

Subjek 

tertawa 

FS2, FP1 

Bulik? Paklik? Nda ik nda pernah i, 

tante 

 FS2, FP1 

Tante om banyak an? He’e i   

Pakdhe tu bapak gedhe Bapak e kali ya   

Ne ne kecil brati paklik Nda da i   

Nda da? Nda da i, tante om i ne 

seng kecil 

  

Oh heem-heem. Trus, 

tapi ne manggil apa 

kakek nenek e seng itu 

dari papah? 

Mbah i  FS2 

Mbah? Mbah putri 

sama mbah kakung? 

Heem    

Nah apa tapi dulu Masih... kecil, masih  FS2 
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masih hidup nda ci? 

Pas ge cici e masih 

kecil? 

Ne sekarang dah nda 

ada ya? 

Heem    

Tu cici e ne manggil ne 

umum gitu apa maksud 

e... ada kaya perasaan 

malu apa bangga 

malahan maksud e isa 

manggil emak 

engkong, apa pakdhe 

apa mbah?budhe, apa  

Isin. Ne seng isin tu 

seng itu... 

Subjek 

menjawab 

dengan suara 

pelan dan 

memberi 

tatapan 

seperti kode 

FP2 

Seng mbah? heem   

Kok isin napa ci? Hah, kok isin? Yoh 

isin wae i haha nda 

tau alesan e napa 

 FP2 

Isin e misal e di umum 

ne misal e sama umum 

Minder ketog e  FP2 

Minder e napa? Nggon temen-temen e 

kan banyak seng... 

 FS1 

Temen-temen e pas 

chinesse-chinesse ci? 

Heem   

Tapi ne misal e pas ge 

umum e podo Jowo e 

semua gitu ndapapa? 

Ehm, yo ndapapa sih Mata subjek 

sambil 

melihat ke 
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Atau tetep isin? atas 

Ne ne pas kebetulan ge 

khalayak umum e di 

situ ada chinesse e 

kamu nda nganu ya ci 

ya nda isin ne manggil 

e.. nda isin ne manggil 

e mak engkong atau 

gitu-gitu? 

Heem heem Subjek 

mengangguk

-anggukkan 

kepala 

FS2, KDS1 

Ci lah kamu ne manggil 

misal e keluarga e 

papah mamah ge saling 

ketemu to, kamu ne 

manggil  

 Subjek 

menggelengk

an kepala  

 

Nda pernah ketemu? Eh pernah-pernah 

tapi tapi nda sering i. 

maksud e kapan yo, 

yo koyok pas acara 

nikahan 

 FS2, KDS1 

Heem lah itu kamu ne 

manggil emak engkong 

di depan e keluarga e 

papah yang etnis Jawa 

atau manggil mbah 

putri mbah kakung di 

depan e keluarga e 

Yo ketok e pernah isin 

wes ketog e. ketog e 

pernah isin 
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mamah yang etnis 

chinesse, kamu malu 

ndak? Maksud e ne 

sama-sama podo 

keluarga e atau biasa 

wae? 

Kok isin napa? Mbuh i, yo isin wae 

dari dalem diri 

 KDS1, 

KDP2, 

KDI1 

Kamu..kamu lebih PD 

ne ngakui ehm 

kechinesse-chinesse an 

mu? 

Hee-hee Subjek 

sedikit 

tertawa 

 

Heem trus, lah ne di itu 

temen mu ci. Kamu 

malu nda di depan 

temen-temenmu? Oh ya 

tadi di depan temen-

temen dah og ya. 

Temen baik temen 

sekolah waktu kecil 

sampe kerja ini, sama 

wae kayak tadi? 

Beda i seng pernah 

kerja kan nda tau 

soale ehm wajah e 

maksud e wajahku 

nda kan nda opo nda 

item nda opo to 

 FF 

Dah ehm heem-heem. 

Dah lebih ke chinesse 

ya ciri fisik e sekarang 

Jadi nda ngerti. ne 

temen-temen sekolah 

ki yo karena mungkin 

 FS2, FF 
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tinggal e nggon ne 

sana masih kan ada 

sodara e di Mojokerto 

Di Mojokerto? Heem.   

Trus dulu soale cici e 

nda begitu ketog kayak 

anak Tionghoa to 

Tapi paling dulu... 

heem-heem 

  

La ne ke keluarga 

suami? Malu nda ci? 

Ndak pernah...  ketemu 

sih... 

  

Lah ne dulu pas 

nikahan gitu ya nda 

ketemu? 

Yo ketemu tapi kan 

nda-nda omong-

omongan 

  

Ehm, tapi kamu ne 

maksud e kamu malu 

nda misal e ngenalke 

keluarga ne papah ke 

suami? Misal e ni om 

tanteku ini.. 

Yo pertama ne malu.   FS2 

Pertama malu..itu malu 

e emang cici e malu 

dari dalem diri e sendiri 

atau karena peristiwa 

seng dulu sempet 

ditolak apa orang tua ne 

pacar e yang sebelum 

e? 

Ya seng termasuk 

karna itu  

 FR2 
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Termasuk karena itu 

juga? 

Heem    

Trus kamu seneng 

nglakuke tradisi atau 

budaya yang mana 

maksud e lebih ke 

chinesse apa Jawa trus 

sama atau sama aja atau 

malah kamu nda 

nglakuke dua-dua e. 

maksud e misal ne 

chinesse ehm, apa ya 

tilik bong apa-apa gitu. 

Trus ne misal e Jawa 

itu ne ketemu orang tua 

salim itu lo ci. Apa 

kamu memilih untuk 

apa halah rak usah 

nganggo ngono-ngon 

seng penting tetep kan 

podo Indonesia ne gitu 

nda pernah pake gitu-

gitu? 

Ketog e nda dua-dua 

e wes. Cara Indonesia 

wae ne salaman ya 

salaman nda pake 

salam opo seng? 

 FP2 

Salim itu? Nah heem seng cium 

muah muah muah 

Subjek 

memeragaka

n gerakan 
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cium tangan 

dan cipika-

cipiki 

Heem hahahaha. Trus 

napa kamu kok nda 

pake itu napa ci? 

La embuh I aneh I 

koyok wong ndeso 

ketog e 

 KDP2 

Hehe trus? Lah kan ne kota 

mosok koyok ngono 

ndeso 

 KDP2 

Tapi kamu ne ketemu 

mbe orang seng 

maksud e podo Jowo e 

kan melakukan itu 

ndapapa to? 

Emoh emoh  KDP2 

La napa? Aneh nda biasa  KDP1, 

KDP2 

Nda biasa, ohhh. Dari 

papah mamah ya nda 

biasake ngajari gitu ya?  

ndak  KDP1 

Ehm tapi kamu ne 

kayak ngajari misal e 

ngajari anak gitu. Ehm 

manggil emak engkong 

apa om tante e anakmu 

lebih milih buat 

manggil yak e 

Mak, engkong, mbe 

engku to 
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Indonesia-indonesia-an 

panggilan e misal misal 

e kayak ya om tante tog 

atau oma opa atau 

emak kong mbe wak 

engku gitu-gitu? 

Heem-heem, brati 

maksud e isa ta 

simpulke ci ISF lebih 

ke seng kebiasaan e 

orang chinesse to? 

heem   

Trus, ehm kamu pernah 

nda ci fanatik sama 

orang tertentu 

Pernah og pernah yo 

ndelok i e ne opo 

mata ne, mata ne sipit 

trus koyok anu kan 

licik opo piye to 

Sambil 

menarik 

matanya ke 

atas 

KDS4 

Ohh, la napa maksud e 

kamu kayak gitu apa 

pernah ada alesan 

tertentu apa 

pengalaman  jelek 

tertentu? 

Pernah   FR2 

Trus Hah?   

Napa? Yo wong e nyengiti, 

nyengiti trus pelit.. 

pelit tenan seng koyok 

 FR2 
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ngono kui sih 

Biasa e pas apa cici e, 

maksud e pas beli 

sesuatu di toko atau? 

Nda sih koyok nggon 

ne kantor to misal e 

ono seng deen tu nda 

pernah mau beli 

jajanan seng di bagi-

bagi nganune mesti 

mintak 

 FR2 

Oh heem-heem misal e 

kaya ada seng jualan di 

kantor gitu trus nda 

pernah mau beli? 

heem   

Heem-heem, di kantor 

itu tog? Atau misal e 

pernah pengalaman pas 

remaja atau masa kecil 

e ci ISF? 

 Subjek 

menggelengk

an kepala 

 

Ci kan ehm emang dulu 

kata e nda itu ya om 

tante e nda ada seng 

kayak sok nginep di 

nganu lah cici e dulu 

kan d Mojokerto 

pernah nda ada kayak 

sepupu e gitu tu ikut 

nginep di sana apa di 

Ada seng pernah 

nginep ne Mojokerto 

buat sekolah 

Subjek 

mengerutkan 

alis dan 

melirik ke 

sudut 

ruangan 

FS2 
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rumah e ci ISF seng 

dulu atau ci ISF seng 

pernah nginep di sini 

maksud e karena 

keperluan misal e 

sekolah atau kuliah 

atau? 

Buat sekolah? Heem   

Ada kenangan buruk 

atau menyenangkan 

bersama saudara e itu? 

Sepupu apa? 

Sepupu. Yo kadang 

jengkel, kan sekamar 

tapi deen ki lungo-

lungo trus mbe opo 

gonta ganti lanangan 

hahaha.  

 FS2 

Oh heem-heem. 

Lanangan tapi nda 

ngrebut pacarmu to ci? 

Hahahha, tau   

Ngrebut nda apa 

gudoni? 

Yo tau yo bukan 

ngrebut sih yo 

mantan 

 FS2 

Kayak genit gitu? Oh 

udah mantan trus ge 

digudo-gudo apa oh yo 

heem yo tetep jengkel 

ne ngono 

hihihihi   

Lah bekas e dewe kok Elek gilani. Ne foto ne Subjek FF 
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ditelep lo. Trus, trus ci 

inget nda ne kamu 

kemaren ngomong ne 

kecilanmu iteng 

jekuteng gitu. Itu 

menurut mu berita baik 

atau jelek buat kamu? 

kayak pembantu menjawab 

sambil 

tertawa 

Sekarang menurutmu 

masih kayak elek 

mending nda usah di 

bahas-bahas gitu? 

He’e elek gak usah 

dibahas-bahas rak 

penting 

 FF, KDP2 

Ne misal e temenmu 

temenmu ada seng 

tanya gitu? 

Nda pernah ada seng 

tanya og 

  

Tapi ne misal e Suamiku paling seng 

nganu 

 KDS1 

Kamu malu nda? ne 

ada seng tanya? 

Ya isin. Mbak e wes 

balek kampong rono 

 FF, KDF1 

Napah? Mbak e wes balek 

kampung 

  

Mbak e wes balek 

kampung hahaha. Trus 

tapi kamu tetep 

nunjukke fotomu atau 

nda? 

Lah itu? Nde ruang 

tamu 

  

Oh la foto yang lain e Nda ada   
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og ci maksud e? 

ohhh Jarang foto og   

Lah dulu seneng di foto 

nda? 

 Subjek 

menggelengk

an kepala 

 

Gara-gara? Ireng hahaha Subjek 

menjawab 

pertanyaan 

sambil 

tertawa 

FF 

Trus ne misal e ada 

temenmu seng ehm 

nganu mending kamu 

nda usah nunjukke 

masa kecilmu foto 

masa kecilmu? 

Heem gak usah   

Heem, nah ne 

sekarang? Kamu 

bersyukur mbe keadaan 

fisikmu sekarang nda 

ci? 

Iyo sih putih hehehe 

untung e gak ireng 

cuman lemu 

 KDP2 

Trus? Cuman gendut? Heem hehe   

Itu tog seng 

kekurangan? 

iya   

Yawes dah ci itu dulu, 

makasi ya ci 

Heem    
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LAMPIRAN 3 

VERBATIM SUBJEK III 

 

A. Wawancara I  

Nama subjek : MOB 

Tanggal  : 28 Oktober 2017 

Tempat  : Kedai Amarta 

Jam   : 19.30-20.30 

Pertanyaan Jawaban Observasi Coding 

Halo mas MOB ta 

wawancara ya, ehm 

judul skripsi ku dah tau 

to... konsep diri pada 

anak kawin campur. 

Nah, pertama sebutin 

nama sama tempat 

tanggal lahir? 

Ya, namaku MOB. 

Lahirnya 9 Oktober 

’92 

 I1 

Trusss, ehm tempat 

tinggal sekarang 

dimana? 

Di Semarang. Tempat.. 

alamatnya juga? 

  

Heem  Sinar Pelangi 480 di 

Kedung Mundu sana 

 I1 
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daerah Kedung 

Mundu 

Heem... ya trus, ehm 

pertama sebutke siapa 

aja orang-orang yang 

termasuk orang 

penting, orang penting 

tu orang terdekat e mas 

MOB selama mas 

MOB hidup dari kecil 

seinget e aja tapi kalau 

bisa di inget-inget dari 

SD, SMP, SMA, kuliah 

trus waktu kerja 

sekarang, oh ya boleh 

tau kerja e dimana? 

Di bank bagian 

bagian analisis kredit 

 I1 

Oh heem trus ehm bank 

apa mas? 

BCA  I1 

Nah di BCA ya oh ya 

sama yang tadi 

pertanyaan ku yang tadi 

yang orang-orang 

penting itu boleh misal 

e kalo ada orang gereja 

gitu ya ndapapa, nah 

sebutke mas siapa wae? 

Kalo dari SD sampe 

SMP yang penting 

menurut saya ya 

orang tua sama 

sodara kandung adek 

saya, kalo mulai SMA 

udah tambah lagi ada 

pacar tu sampe 

 FS1 
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sekarang sih brati 

sampe sekarang tu 

orang tua, adek, sama 

pacar 

Heem trus misal kaya 

ada sahabat gitu di 

sekolah gitu ada nda? 

Maksud e kumpulan e 

yang sampe sekarang 

masih kumpul kan ne 

deket brati termasuk 

orang-orang deket e 

mas MOB to? Atau 

temen gereja gitu ada 

nda? 

Kalau kumpulan sih 

ada ya waktu SMA 

tapi ya banyak nda 

nda cuman satu dua 

gitu 

Mata subjek 

melihat ke 

atas 

FR1 

Oh heem, nah waktu.. 

waktu brati tadi ya 

paling keluarga inti 

sama pacar. Nah waktu 

selama mas MOB 

hidup ini di rumah yang 

tinggal di rumah itu 

siapa aja? Maksud e 

mas MOB ada orang 

tua sama mas MOB 

berapa bersaudara atau 

Ndak pernah sih cuman 

keluarga inti aja 
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misal ada paman ada 

bibi, tante, om gitu apa 

emak apa eyang apa 

apa ne misal e pernah 

hidup di rumah 

meskipun sebentar tog 

bisa disebutke? 

Heem. Trus hubungan e 

sama keluarga e mas 

MOB sama orang tua 

sama adek kayak 

gimana? 

Baek sih sebenernya 

yo nda ada yo nda 

pernah berantem-

berantem gitu nda 

pernah. Jadi baek 

 FS1 

Ehm, waktu kecil 

pernah tukaran sama 

adek e nda? 

Ya.. ya pernah tapi 

jarang gitu. Kalo kecil 

ya ya apa sih kaya kecil 

kaya paling rebutan 

mainan kaya gitu kaya 

gitu to berantemnya 

waktu kecil tapi kalo 

dah gede ini jarang nda 

  

Oh la sodara e mas 

MOB tu mas MOB 

berapa bersaudara to? 

Trus saudara e cewe 

apa cowo? 

Dua bersau dua 

bersaudara sama aku. 

Adek cewek 

 I2 

Oh ya he’e. Trus berarti 5 tahun  I2 
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ehm adek e selisih 

berapa umur e?  

Ehm... 5 tahun, brati ne 

sama adek e perempuan 

brati sering ngalah apa 

apa ya tukaran ae 

tukaran kadang mas 

MOB nda ngalah? 

Kebanyakan ngalah 

sih soalnya dari orang 

tua disuruh ngalah, 

soale kan aku anak 

sulung  

 FS1 

Trus, misal tukaran 

sama orang tua gitu 

pernah nda? 

Ga pernah   

Trus oh trus mas aku 

meh tanya ehm yang 

jadi kan mas MOB 

campuran to ini yang 

papah mamah e mas 

MOB yang etnis Jawa 

siapa yang etnis 

Chinesse siapa? 

Kalo yang Cina 

papah saya, kalo yang 

Jawa mamah saya 

 I2 

Oh he’e lah dari 

keluarga, keluarga inti 

atau keluarga besar mas 

MOB tu pernah nda 

masalahke tentang etnis 

gitu atau keluarga besar 

e mas MOB ehm 

Gak sih kebanyakan 

gak. Keluarga dari 

keluarga e papah tu 

juga ada yang nikah 

sama beda etnis juga 

jadi ndapapa nda 

masalah, sama sekali 

 FS2 
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terbuka-terbuka atau 

nerima-nerima wae 

keadaan e mas MOB 

jadi putu ne mereka, 

jadi ponakan e mereka 

atau pernah nda ada 

kaya perlakuan berbeda 

dari tante, om, apa dari 

sepupu-sepupu gitu?  

nda masalah  

Oh brati memang dah 

biasa aja ya di keluarga 

ya soale emang banyak 

yang kawin campur 

gitu? Ehm trus yang 

dominan ada nda yang 

keluarga e mamah apa 

budaya e keluarga e 

mamah apa dari 

keluarga e papah? Trus 

mas MOB tu misal mas 

MOB masih ikut kayak 

Imlek atau oh ya 

keluarga yang Jawa itu 

agama e Islam apa 

Kristen ya ne boleh tau 

ya? 

Kalo dominannya 

lebih ke Jawa jadi 

lebih sering kumpul 

ke keluarga-keluarga 

yang dari mamah 

dari papah juga 

soalnya sudah banyak 

yang meninggal jadi 

jarang kumpul gitu. 

Lebih kepa kepada 

mamah, trus tadi apa 

pertanyaan e aku 

lupa? 

 FS2 
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Oh trus tadi itu yang 

agama? 

Agama Kristen semua 

sih, malah dari papah 

tu ada yang beda ada 

yang dari Katolik gitu 

  

Oh brati ehm, sama 

semua ya agama e ya. 

Truss ehm selama mas 

MOB sekolah, kuliah di 

gereja pernah punya 

komunitas apa  wae 

atau ikut grup-grup apa 

wae di sekolah gitu 

misal e ekstra atau 

termasuk geng-geng 

gitu kamu ndapapa 

mbo critain jadi formal 

dan non formal ya mbo 

critain ya, itu apa aja? 

Trus ehm.. ya itu critain 

dulu wes 

Kalau yang gereja 

emang ga ada sih 

soale aku jarang ikut 

yang kayak 

komunitas-komunitas  

gereja 

 FR1 

Jarang ikut kegiatan di 

gereja maksud e? 

Ya jarang-jarang, 

kalo tapi kalo di 

sekolah tu lebih pada 

kumpulan non formal 

ya kaya geng-geng 

gitu lah kayak gitu. 

 FR1 
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SMA sih itu 

Ehm kalo di sekolah 

geng e itu, boleh tau 

sekolah e di SD 

dimana, SMP sama 

SMA dimana?  

YSKI semua hahaha. 

Dari SD sampe SMA 

YSKI semua 

 I1 

Oh heem nah brati 

swasta trus ya mas ya, 

kalo kuliahnya di? 

Di Unika 

Soegijapranata 

 I1 

Oh he’e nah trus kalo 

di komunitas e mas 

MOB sendiri tu mas 

MOB nyaman buat 

ehm temenan e tu sama 

yang etnis apa? Ehm 

sama yang campuran 

atau memang yang 

Jawa atau yang 

Chinesse? Ehm trus 

jelasin kenapa? 

Kalo aku sih nda 

beda-beda’in ya. Kalo 

mereka nganggepnya 

sama semua ya ga 

masalah sih. Aku ga 

maslah sih kumpul 

sama orang Cina atau 

Jawa atau campuran 

nda masalah 

 KDS2 

Oh heem trus misal, 

pernah nda ada di 

komunitas e mas MOB 

yang kayak melakukan 

diskriminasi gitu jadi 

kayak ehm misal bukan 

Gak pernah sih 

selama ini gak pernah 

sih 

 FR2 
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dari geng e mas MOB 

ehm dari geng-geng 

temen deket e di 

sekolah atau di mana ae 

mas MOB berada itu 

misal orang lain gitu lo 

misal atau mas MOB 

lagi pergi beli makan 

atau beli apa gitu atau 

di lingkungan 

masyarakat tertentu tu 

mas MOB pernah nda 

ngalamin kaya 

deskriminasi gitu 

ngerasa-ngerasa sendiri 

gitu? 

Trus perubahan penam 

ehm itu mas perubahan 

fisik  yang waktu masa 

remaja apa aja yang 

berubah maksud e 

waktu pas puber gitu lo 

apa aja yang berubah 

dari masa kecil ke 

remaja? 

Ya... ya kaya cowok-

cowok lainnya kayak 

gimana ya kayak gitu 

lah sama kayak 

cowok-cowok lainnya 

 FF 

Brati normal-normal Gak pernah sih, gak  FF 
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aja? Nda ada yang 

misal e kayak 

terlambat, misal e yang 

laen dah ada jakun trus 

mas MOB telat sendiri 

jakun e belum ada trus 

minder gitu apa-apa 

pernah nda? Kayak 

gitu? 

pernah minder 

Brati normal ya trus, 

misal kayak budaya 

sama budaya yang 

diajarke orang tua itu 

yang budaya yang ta 

maksud misal e tentang 

budaya e papah atau 

mamah yang diajarin 

misal e kayak ehm ne 

ketemu orang tua brati 

ne yang dari orang tua 

Jawa kan biasa e 

ngajari gini to apa ehm 

dalim kayak gitu nah 

itu kan budaya yang 

ada ciri khas etnis e 

tertentu atau misal 

Kalo kalo adatnya 

lebih ke ibuk eh ke 

mamah ya, jadi lebih 

ke Jawa kayak gitu. 

Tapi kalo masalah yang 

imlek-imlek kan kaya 

gitu tu jadi pernah ikut 

tapi itu yang bikin 

acara tu jadi dari 

kantornya papah dari 

kantornya papah itu 

kan dari yang punya 

orang Chinesse lah 

kalo ada imlek gitu 

bikin acara tapi kalo 

sama keluarganya 

papah ndak. Dah jar 

 FP2 
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kalau papah masih 

imlek-imlek gitu nda? 

Kayak ikut hari raya 

tahun baru Cina kalo 

iya kan misal e diajarin 

apa pai-pai apa qionghi 

itu lo  atau ada lagi 

yang laen nda kayak 

gitu? 

jarang, ndak pernah 

malahan ndak pernah 

sama sekali ikut imlek 

dari keluarga papah 

gitu nda pernah 

Brati misal kalo papa e 

ngajarin kalo sakit ehm 

beli obat Cina kayak 

gitu itu nda?  

Ndak  FP1 

Trus nda ada ya mas? Ndak ada   

Truss  ehm kalo misal e 

kayak tilik kubur tilik 

bong tu lo gitu-gitu tu 

nda? 

Soalnya kalo dari 

papah itu modelnya 

semuanya itu dibakar 

habis itu abunya 

dibuang ke laut jadi 

nda ada tilik-tilik kubur 

kaya gitu 

  

Berarti kayak 

ngelarung heem bener 

ya bahas e gitu ya? Lah 

itu biasa e ne yang  

larung gitu chinesse 

Ndak sama sekali 

ndak. Ndak pernah 

 FP1 
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gitu di itu nda sok-sok 

tilik gitu apa nda ne 

misal pas jaman tilik 

kubur gitu lo tanggal 

tilik kubur, ndak ya? 

Memang ne di papah 

lebih jarang kumpul 

karena udah banyak 

yang meninggal itu? 

Ehm... 

Iya iya  FS2 

Trus ehm papah berapa 

bersaudara to mas? 

Papah ada berapa ya 

papah og papah 

tujuh, tujuh 

keliatannya tujuh, 

tujuh yang meninggal 

sudah satu, dua, tiga, 

eh tujuh apa enam 

lupa i tapi yang 

meninggal ada tante 

Yek, tante Lan, sam 

om tu. Tiga og yang 

meninggal ada tiga 

Subjek 

menggaruk 

kepalanya 

FS2 

Oh heem tapi memang 

sama yang masih hidup 

belum jarang kumpul-

kumpul gitu? Atau 

Ndak ndak sudah 

ndak kumpul kalo 

imlek ndak kumpul. 

Kumpulnya kalo ya 

 FS2 
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kayak imlek gitu 

emang dah ndak 

kumpul-kumpul ya? 

kalo ada acara apa 

sih yang penting yang 

penting banget oh 

cuman paling ya 

jarang lah jarang 

kumpul 

Misal kayak nikahan 

gitu nah itu baru 

kumpul? 

Yah, ya kalo kayak 

gitu baru dateng. 

Wisuda wisuda gitu 

dateng 

 FS2 

Ohhh, tapi ehm kalo 

sama mamah keluarga 

mamah? Kumpul e 

waktu kapan aja 

maksud e misal e kayak 

natal misal kan kayak 

keluarga-keluarga Jawa 

yang Kristen kan biasa 

e kumpul e waktu natal 

trus kumpul-kumpul 

atau pas acara apa mas? 

Wah, kalo dari 

mamah sering banget 

sebulan sekali 

mungkin. Sering 

banget kalo dari 

keluarga mamah 

sering banget kumpul 

Subjek 

menjawab 

sambil 

tersenyum 

FS2 

Mamah asli mana? Mamah asli lahirnya 

di Solo. Tapi habis itu 

di Semarang 

 I2 

Soale ketemu papah? 

Soale ketemu papah? 

Ya hahaha heem   
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Lah ini papah asli 

Semarang? 

Asli Semarang. Kalo 

papah asli Semarang 

 I2 

Ada lagi nda misal e 

kaya apa ehm di 

keluarga budaya-

budaya gitu? 

Gak ada sih kalo dari 

kan biasanya kalo 

dari yang Cina itu 

manggil apa ya wak 

apa itu ya nah itu. 

Tapi kalo di aku, di 

aku gak manggilnya 

tetep om sama 

pakdhe gitu om, 

tante, pakdhe, budhe 

Alis subjek 

berkerut 

FP1, FP2 

Itu manggil yang 

keluarga mamah to? 

Keluarga papah juga 

manggilnya tetep om 

sama tante gitu 

 FP1 

Oh heem om tante to? 

Tapi gak dipanggil 

pakdhe budhe to ke 

keluarga papah? 

Gak soalnya papah 

paling besar, yang 

bawah dah eh yang 

atasnya lagi dah 

meninggal jadi papah 

papah malahan yang 

dipanggil pakdhe 

 FP2 

Oh di keluarga papah 

dipanggil pakdhe? 

Maksud e gimana to 

mas? Maksud e brati di 

Yah ya manggil e 

pakdhe soalnya eh 

anaknya yang dari 

adeknya papah tu 

 FS2 
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keluarga e papah 

memang keluarga e 

papah kan yang 

chinesse itu yang 

sepupumu yang 

chinesse sama 

ponakanmu manggil e 

juga pakdhe? 

juga nikah eh anak 

dari campuran juga 

jadi manggilnya 

papah ya pakdhe 

manggil mamah juga 

budhe kayak gitu 

Oh heem heem heem 

truss ehm kalo dari mas 

MOB sendiri 

menurutmu budaya 

yang kamu nyaman 

mbo terapke pada 

dirimu sendiri dan 

kamu mau melakukan 

itu tu kamu lebih 

nyaman di budaya yang 

mana? 

Kalo menurutku ya, 

aku lebih seneng di 

Jawa sih soalnya dari 

kecil mungkin dari 

diajarinnya ya Jawa 

ya mungkin ya itu 

yang membuat aku 

nyaman di Jawa 

mungkin 

 FP2 

Memang soalnya 

deketnya juga keluarga 

yang Jawa 

Heem   

Trus mas, ada nda trus 

mas ada nda ehm kamu 

tu menurutmu tentang 

penampilan fisikmu 

Ya kalo aku wajahku 

kelebihan e eh 

kelebihan e ganteng 

hahahahaha ya nda 

Subjek 

menjawab 

pertanyaan 

dengan 

KDF1 
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dari kamu kecil, remaj, 

sampe sekarng dah 

kuliah kerja itu ehm 

ada nda misal bisa 

nyebutin kelemahan ku 

tu bagian misal kulit ku 

apa kelebihan ku tapi di 

wajahku kece apa pie 

kamu nyebutin tapi 

misal e kayak wajah 

disebutke satu-satu ya 

misal e kayak kamu 

ndak suka bagian 

matamu, kamu ndak 

suka hidungmu, 

kenapa? Trus mulutmu 

atau telingamu atau apa 

sebutke satu-satu, 

kelebihan sama 

kelemahan e? 

ya maksud e ya ya 

wes kayak cowok-

cowok biasa e wajah 

e. Tapi kalo 

kelemahan e aku 

ndak seneng di mata 

sih sipit ne itu aku 

nda tau antara nurun 

dari orang Chinese 

apa nda ndak tau tapi 

ada juga waktu ehhh 

mamahku hamil, 

papahku tu mlindes 

kucing 

tersenyum 

dan 

meninggikan 

alis 

Nah hubungan e apa? Jadi mata takut e kan 

kalo mlindes kucing 

trus nda dikubur atau 

apa kan jadi mata e 

sipit to. Jadi kayak ada 

iskal gitu lo tapi gatau 
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hahaha 

Oh boleh nda nanti 

habis wawancara aku 

liat foto e papah e eh 

aku mau liat bentuk 

mata e sama apa nda 

soale kan bentuk fot 

bentuk mata e boleh liat 

foto papah mamah e?  

Ya ya   

Heem. Trus apa lagi 

ada lagi nda? 

Eh waktu SMA itu 

kan mau masuk SMA 

itu kan aku pingin 

masuk SMA negri 

nah kan aku kulitnya 

putih tu nah pingin tu 

kayak ngitemin jadi 

kemana-mana 

panasan gitu biar 

item biar sama kayak 

yang lainnya. Itu dulu 

aku pemikiran e 

kayak gitu sih 

padahal aku ya ndak 

merasa kalo aku di 

deskriminasi tapi 

pingin jadi kayak 

 KDF1, 

KDF2 
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orang Jawa yang 

item-item kayak gitu. 

Ehm brati maksud e 

kamu itu pingin 

ngitemke kulitmu 

karena alesan e kamu 

minder sendiri tapi 

bukan karena kamu 

takut nanti dibully apa-

apa to? Di di apa ne 

misal ketrima di 

sekolah  negri gitu 

ndak? Tapi kamu 

minder emang’an? 

Ya heem sih kayak 

gitu 

 FF 

Kenapa kamu kok 

minder? 

Ehm ya gak tahu ya. 

Kenapa ya gak tahu 

itu ya pingin item aja 

gitu biar sama kayak 

Jawa mungkin ya 

Mata subjek 

melihat ke 

atas  

KDF1 

Trus, oh iya satu lagi 

tadi aku lupa tanya 

tentang ehm ajaran 

orang tua dari papah 

mamah gitu ada nda  

kayak ngajarin milih 

pasangan? Jadi misal 

Gak sih sembarang 

kalo itu terserah, 

buktinya pacar saya 

sekarang ya Jawa 

 FP2 
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kayak eh mamah minta 

e ada etnis Jawa e atau 

papah gitu ada nda? 

Papah minta e ada 

chinesse e gitu? 

Brati nda masalah ya. 

Trus ehm oh ya balek 

lagi tadi ke fisik ada 

lagi nda mas yang 

berkaitan sama fisik 

trus mas MOB merasa 

itu kelemahanmu ehm 

dan kelebihanmu di sini 

gitu? Atau pernah 

kamu dapet pujian 

tentang fisikmu dari 

orang lain? 

Gak ada masalah sih 

kalo fisik. Ya biasa-

biasa aja pujian ya gak  

  

Apa kamu pernah ndak 

dapet ejekan atau 

hinaan gitu dari orang 

lain misal temen-temen 

sekolah apa-apa trus 

kamu diece eh sipit-

sipit digituke?   

Gak pernah sih, gak 

pernah kalo kayak 

gitu ga pernah. Kalo 

ejek tapi ya gak 

pernah sih ne 

menurut ku itu 

cuman guyon sih nda 

kayak merendahkan 

ya menindas temen ya 

Subjek 

menjawab 

sambil 

tertawa di 

akhir kalimat 

FR3 
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guyon mata kucing 

paling kayak gitu aja 

hahaha ya kayak gitu 

Oh brati waktu waktu 

waktu kapan itu waktu 

di di... dapet julukan 

mata kucing? 

Ehm kapan ya, SMA 

pernah kuliah juga 

pernah sih gitu 

 FR3 

Brati eh mas MOB 

pernah dapet julukan 

apa wae selam ini dari 

kecil sampe sekarang? 

Ehm mau yang 

dianggep guyon atau 

serius apa wae sebutke 

mas? 

Kalo ehm halah kayak 

biasa waktu SMA 

panggilan e jadi nama 

bapak e biasa-biasa e 

kan kayak gitu. Dah itu 

tog sih. Kalo kuliah 

ndak sama sekali. Ndak 

pernah 

  

Cuman brati tadi satu 

aja mata kucing? 

Itu ndak ndak ejekan 

menurutku, 

menurutku ya guyon-

guyon biasa aku 

ngejek dia.. dia ngece 

aku ya kayak gitu sih 

 KDS3 

Heem aku tau tapi itu 

kan julukan buat kamu 

to 

Ehm ceh iya-iya haha 

bisa dibilang tapi dia 

manggilnya nama 

bukan-bukan mata 

kucing 
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Maksud e tetep 

manggil mas MOB 

gitu? 

Iya heem   

Lah trus kamu kok tau 

ada sebutan mata 

kucing tu siapa yang 

pertama kali nyebut? 

Yah kayak guyon-

guyon biasa gitu loh 

ehm aku ngomong “oh 

kulitmu ireng”, trus 

deen ngomong “oh 

mata kucing” kayak 

gitu 

  

Oh heem-heem, lah trus 

ndapapa dicritain wae 

ehm nda usah taku aku 

nanti mau ta apa-apake 

nda aku cuman pingin 

tau tog julukanmu apa 

wae. Ehm mosok 

selama hidupmu 

julukanmu cuman satu 

tog sama tadi nama 

bapakmu? 

Haha ehm nama bapak. 

Nama bapak sih 

banyak an lo kan dari 

SMA sampe sekarang 

aku dah lulus kuliah 

temen-temen ku yang 

SMA itu tetep mang 

tetep manggil aku 

nama bapak haha. Gak. 

Subjek 

tertawa 

sebelum 

menjawab 

pertanyaan 

 

Beneran? Bener itu tog 

julukan e? 

Hee   

Ya wes trus, oh ya ada 

nda tentang penampilan 

fisik tadi kamu ndak 

Gak gak kalo itu dari 

kecil kok aku kok 

sipit yaya gitu sih 

 KDF1 
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suka matamu tapi kamu 

nda suka mata mu 

bukan karena habis 

dibilang ehm mata 

kucing to?  

Kamu gak suka e sipit e 

karena sipit e bentuk e 

aneh atau atau memang 

karena semua bentuk 

sipit kamu nda suka? 

Karena bentuk sipit kan 

beda-beda ada yang 

naik ada yang sipit e 

turun ada yang ada 

kelopak e ada ndak 

yang kelopak e dikit 

tog kamu ndak suka 

memang sipit dalam 

secara umum atau 

memang kamu nda 

suka sipitmu soale 

bentuk e kayak gitu? 

Gak suka sipitnya soale 

beda kiri sama kanan 

jadi yang sini yang 

sebelah kiri tu lurus 

yang kanan itu naik 

jadi kayak kucing itu lo 

  

Oh yaya haha trus oh 

ya trus ehm... kalo tadi 

soal kelemahan sama  

kelebihan, kamu pernah 

Kalo dulu sih putih 

ngitemin ya panasan. 

Tapi sekarang sih 

nda. Kalo ma.. 

 KDF2 
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nda melakukan solusi 

gitu misal kan kayak 

misal nih aku ndak 

suka sama rambut ku 

trus ta nda suka warna 

rambut ku trus ta semir 

sesuai sukaan ku gitu 

nah kamu pernah nda 

kayak nglakuke sesuatu 

yang buat 

membenarkan keadaan 

fisikmu itu sekarang 

jadi sesuai yang kamu 

pingin? 

Kalo nah yang di 

itemin itu kamu 

memang udah mbo 

itemke? Maksud e 

usaha mu itu sudah 

mbo lakuke atau masih 

dalam pikiran tog, 

bayangan tog? 

Dah ta lakuin, waktu 

SMA itu dah ta 

lakuin tapi habis itu 

kok ngeliat malah 

jelek ya item jadi 

balek lagi ke putih 

hihi 

Subjek 

tertawa 

KDF2 

Lohh la brati cara mu 

ngitemke gimana? Cara 

ne soale ehm penting 

disebutin ya? Trus 

Ya, ya kalo misalnya 

naek motor nda pake 

jaket trus kemana-

mana naek bus kayak 

 KDF2 
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sama kok mbo balikin 

putih lagi, caramu mbo 

putihke lagi tu gimana? 

gitu eh naek bus naek 

bus ndak ya? Ya naek 

motor ndak pake 

jaket wes itu, 

sekarang semuanya 

pake jaket bahkan 

sarung tangan juga 

biar putih 

Biar kembali ke 

semula? Ehm trus ada 

nda laen e lagi misal e 

kayak ehm apa ya ne 

cowok tu biasa e? 

rambut? Rambut biasa? 

Tinggi badan? 

Tinggi badan ndak 

ndak sama sekali 

  

Trus dah brati, mata 

sama eh kulit tadi itu 

lah kalo mata e ada nda 

kayak usaha-usaha mbo 

mbo turun-turunke 

sama jari apa-apa nda? 

Hihihi kocak sih, hihi 

mata gak iso di apa-apa 

in toh yo 

Subjek 

tertawa 

 

Ya brati ehm dah tadi 

itu ya kulit trus ehm 

menurutmu selama 

kamu masih kecil dari 

ya kecil itu remaja trus 

Kalo nda ada sih aku 

tu tipe orang yang 

pendiam kalo sama 

orang-orang yang 

lingkungan baru gitu 

 KDS2, 

KDS4 
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SMA trus kuliah lulus 

kerja kamu dulu tu 

orang e orang yang 

kayak gimana? Maksud 

e punya sifat kayak apa 

misal e dulu aku pelit 

tapi sekarang aku nda 

pelit trus dulu tu aku 

cupu tapi sekarang aku 

nda aku malah kayak 

gahoel gitu trus ehm ya 

itu kayak gitu misal e 

mbo sebutke misal e 

kamu mengalami 

perubahan karakter atau 

tidak trus ne iya 

karakter mu dulu sama 

sekarang kaya apa? 

tu pendiem tapi kalo 

sudah kenal ya biasa, 

gak ada sih yang 

berubah kayak gitu 

tu. Ehm cupu ya 

sampe sekarang ya 

masih cupu kayak 

gitu trus apa lagi ya 

gak ada sih cuman 

usil dah itu aja usil 

sukanya ngerjain 

orang, dah. 

Trus menurut mu 

karaktermu yang 

merupakan kelebihan 

sama kekuranganmu, 

karaktermu menurutmu 

karaktermu yang jelek 

sama yang yang bagus 

tu yang apa di dalem 

Ehm, aku sukanya ya 

itu pelit tapi 

tujuannya untuk 

menabung trus 

idealis, disiplin- 

disiplin, disiplin tinggi 

kalo aku orangnya 

disiplin tinggi kayak 

 KDP1, 

KDP2 
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dirimu loh ya misal e 

aku orang e tu ehm 

pelit tapi untuk tujuan 

aku suka menabung 

kayak gitu? 

gitu 

Kelemahan e lagi gak 

ada? 

Kelemahannya sukak 

negative thinking 

sama orang, jadi 

menganggap-

menganggap orang tu 

kayak ga mampu gitu 

jadi kayak ehm 

misalnya bikin tugas 

kelompok gitu dibagi 

kelompok. Aku 

mikirnya apa sih apa 

bener sih orang itu 

bisa ngerjain beneran 

bener apa nda 

sukanya kayak gitu 

sih 

Subjek 

menjawab 

sambil 

tersenyum 

KDP2 

Ehm, oh ya mas tadi 

aku lupa Tanya soal di 

tempat kerja kamu 

pernah nda dapet kaya 

deskriminasi gitu tadi 

Gak pernah sih, 

mereka nganggep 

semuanya sama gitu 

 FR1 
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kan aku tanya e masih 

di sekolah, gereja atau 

di hubungan keluarga 

to? Kalau di tempat 

kerja pernah nda? 

Ehm trus kalo kalo tadi 

masalah julukan-

julukan gitu di tempat 

kerja juga ada nda atau 

ehm laen e lagi beneran 

nda ada ya? 

Ya kalo mungkin di 

kerja kan mungkin 

sudah orang-orang nya 

dah beda dah 

pandangannya dah 

dewasa semua ya jadi 

mungkin mereka nda 

ngasih julukan gitu ya 

manggilnya ya nama 

kayak gitu 

  

Trus ehm menurut mas 

MOB tadi tu julukan itu 

menurutmu pujian, 

panggilan akrab, ehm 

atau justru hinaan buat 

kamu? Trus kamu 

pernah nda merasa 

terganggu dengan ehm 

misal kayak tadi orang 

yang bilang kamu mata 

kucing meskipun 

Kalo aku nganggep 

nya sih panggilan 

akrab jadi ya wes 

biasa lah kayak gitu. 

Biasa ndak ndak 

dianggep sebagai 

hinaan mungkin kalo 

hinaan tu kayak habis 

ngece mereka nda 

mau berteman 

dengan kita lagi atau 

 KDS3 
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menurutmu itu sekedar 

buat guyonan tog? 

gimana bully tiap hari 

kayak gitu kayak 

memojokkan kita tapi 

kan kalo ini kan ndak 

jadi ya saya anggep 

biasa aja 

Trus ehm, kamu... 

punya harapan-harapan 

yang sudah dicapai, 

belum dicapai, dan 

ingin dicapai apa aja 

harapan-harapan itu?   

Yang belum dicapai 

sama ingin dicapai ya 

itu menikah haha 

 KDI3 

Oh ehm beda e gini 

mas kalo belum sama 

ingin. Misal ingin tu 

kamu masih ada 

kesempatan dan 

kemungkinan untuk 

mencapai itu misal e 

kayak nikah itu 

termasuk ingin tapi 

kalo belom itu kamu 

dah kelewat misak e 

kamu pingin masuk 

universitas ini tapi 

kamu nda ketrima. Lah 

Yang gak bisa dicapai 

itu pertama masuk 

SMA Negeri, kenapa 

SMA Negeri? network 

nya lebih banyak kalo 

negeri. Kemudian 

kalo yang kedua tidak 

dicapai tu saya 

sebenarnya saya ingin 

masuk kuliah tehnik, 

tehnik industri tapi ga 

bisa tercapai itu 

 KDI1 
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kamu gak bisa ngulang 

karena kamu yo 

sekarang dah nda 

waktu e sekolah gitu lo 

jadi tu belom dan nda 

akan bisa dicapai lagi 

karena kecuali kalo 

kamu mau lanjut ehm 

sarjana S2 gitu misal e 

nah itu kan bisa kalo itu 

masih mau lanjut kan 

bisa, nah tapi kalo 

misal e SMA negeri 

kamu pingin masuk 

tapi gak bisa lah itu kan 

belum dicapai. Ada nda 

yang kayak gitu? 

Tapi kalo ehm tujuan 

sekolah e memang dair 

dulu dari kecil ehm 

YSKI trus? 

Sebenernya waktu 

mau dari SMP mau 

ke SMA itu mau 

masuk Negeri tapi 

karena saingannya 

berat bisanya masuk 

ke SMA Negeri yang  

yang gak bagus gitu, 

ga benefit menurut 

 KDI1 
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aku jadi ya lebih 

milih masuk ke 

swasta saja lah dari 

pada nanti kualitas 

pendidikannya turun  

Ehm trus ada lagi nda 

misal selaen harapan 

tentang sekolah ya 

misal kamu tu dulu 

waktu kecil sebenere 

pingin dibelike kayak 

ehm apa ya mainan 

yang merk branded gitu 

tapi orang tuamu nda 

bisa beliin dan kamu 

sekarang nda nda bakal 

mau wasted money 

untuk barang yang sia-

sia kayak gitu, misal 

ada nda kayak gitu atau 

laen e lagi lah baju atau 

apa gitu? 

Kalo itu lebih kepada 

pacar sih, jadi kalo 

sebenernya aku suka 

beli jemper kaos 

jemper kayak gitu lah 

harganya kan agak 

mahal ya, nah karena 

nda boleh sama 

pacarku trus mau beli 

nda boleh mau beli nda 

boleh gitu to. Lah 

makanya dari sekarang 

y owes pikirannya 

pakek jemper ya itu-itu 

aja gak pernah ganti-

ganti jadi itu sih yang 

pingin 

  

Jemper itu apa to mas 

aku beneran gak tau lo? 

Ini ya apa jaket yang 

gak ada ritslitingnya itu 

lo ya kaya hoody ya 

jemper 
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Brati jemper nya yang 

dipake sekarang  itu 

yang hanya the only 

one? 

Ndak ada 2, yang the 

only... the only two 

brati yang slalu 

dipakek 

  

Trus ehm tadi itu kan 

yang belum dicapai, 

yang ingin dicapai ini 

selain mer selain pingin 

married apa lagi? 

Apa yah.., 

membahagiakan 

orang tua dan rumah. 

Membahagiakan 

orang tua tu saya 

pingin 

memberangkatkan 

orang tua saya ke 

Israel ya itu Israel. 

Jadi kan kalo kalo 

orang Islam kan itu 

nyumbang umroh ya, 

kalo kalo orang 

Kristen kan wisata 

rohaninya keIsrael 

jadi pingin e ke Israel. 

 KDI3 

Trus ehm, lah dari mas 

MOB sendiri pingin 

ndak pergi ke luar 

negeri gitu? 

Kalo aku ndak sih aku 

lebih suka nikmati 

alam jadi kayak ke Bali 

jadi di pinggir pantai 

kayak gitu. Nikmati 

alam kan namanya 
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liburan kan santai ya 

jadi menikmati alam 

ndak perlu jalan-jalan 

kemana-mana lah 

pinginnya kayak gitu 

aku 

Trus ehm yang sudah 

dicapai sekarang, apa 

aja? 

Bisa lulus, lulus 

kuliah. Tu kan yang 

ingin dicapai tu eh 

yang bisa dicapai, 

karena itu 

merupakan tanggung 

jawab kita pada 

orang tua to. Orang 

tua dah 

menyekolahkan kita 

jadi itu tanggung 

jawab kita sebagai 

orang tua kita harus 

bisa lulus. Kemudian 

dah dapat kerja, lah 

itu juga sudah bisa 

dicapai.  

 KDI2 

Ehm trus ehm, mas 

MOB merasa baik-baik 

saja di keluarga yang 

Baik sih. Sangat baik 

keluarga ndak ada 

masalah sama sekali 

 KDP1 



 
 

236 
 

sekarang atau pernah 

mengalami masalah 

nda sebagai anak 

perkawinan campur 

membawa tugas dan 

peran-perannya?  

Trus ada nda 

pengalaman positif 

sama negatif mas MOB 

selama menjalankan 

peran e tadi sebagai 

anak perkawinan 

campur etnis atau misal 

kayak deskriminasi 

tertentu gitu? 

Ndak sama sekali. 

Ndak, ndak ada sih 

ndak ada 

Subjek 

menjawab 

dengan lugas 

KDS4 

Trus jika dihadapkan 

pada situasi baru di 

komunitas yang baru 

dan kamu gak kenal 

sama siapa-siapa, ehm 

kamu lebih nyaman 

ketemu dan memulai 

berbicara  dengan 

orang yang beretnis 

chinesse, Jawa, atau 

campuran seperti 

Saya nda bedain 

antara etnis Jawa 

atau Cina tapi saya 

lebih ngajak ngomong 

yang orang yang 

nyaman pada saya. 

Aku nyaman 

ngomong sama kamu, 

nda bedain mau Jawa 

atau Cina sama aja 

yang penting nyaman 

 KDS4 
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kamu? Dan alesan e 

kenapa? 

ngomong sama dia 

Trus ehm, ada nda 

harapan tentang calon 

pasangan hidup, kamu 

pingin orang yang 

kayak apa kayak apa 

atau bisa disebutin? 

Kalo menurutku gak 

kayak apa-apa sih 

yang pacarku 

sekarang juga Jawa 

dan saya sudah 6 

tahun pacaran sama 

dia nyaman-nyaman  

aja jadi nda masalah 

sama sekali untuk 

etnis-etnis kayak gitu 

nda masalah sih 

 KDS2 

Trus pendapat terakhir, 

ehm dari sudut 

pandangmu kamu lebih 

bangga menjadi anak 

dalam perkawinan 

campur yang berarti 

kamu jadi anak 

blasteran Jawa-

Tionghoa atau kamu 

lebih bangga menjadi 

etnis Chinesse aja atau 

etnis Jawa saja? Trus 

kenapa alesan e? kok 

Saya bangga menjadi 

anak orang tua saya 

yaitu etnis Jawa dan 

Cina. Kenapa? 

Karena itu 

merupakan suatu 

perbedaan. Adat juga 

beda, kebudayaan 

mereka juga beda, 

dan mereka bisa 

menjadikan satu tapi 

tanpa ada kayak 

pertengkaran 

Subjek 

menjawab 

dengan lugas 

KDP1, 

KDI3 
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kamu memilih bangga 

menjadi itu  

membahas kayak 

kayak hubungan etnis 

dan Jawa dan Cina. 

Lah itu membuat 

saya bangga bahwa 

perbedaan itu bisa 

menjadi satu gitu loh, 

ndak jadi masalah 

sampe sekarang. 

Kalo di keluarga 

pacarnya sekarang, 

kalo di keluarga 

pacarnya mas MOB 

sekarang. Ehm dari 

orang tua dan 

keluarganya mas MOB 

menerima nda atau 

mereka tau ndak kamu 

tu anak campuran dan 

penerimaan mereka 

atau saat mereka tau 

kamu bukan ehm bukan 

anak Jawa. Tadi kan 

katanya pacarnya Jawa 

ya, ehm itu mereka 

gimana? Maksudnya  

Terbuka sih, soalnya 

ehm kakaknya dia 

menikah juga beda 

etnis juga dan gapapa 

lah 

 KDS2 
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terbuka atau gimana 

penerimaan mereka 

bisa dijelasin gak? 

Trus ehm kalo 

ditanyain orang tentang 

etnis, ehm kamu malu 

gak maksud e ngakuin 

kayak kamu ada Jawa 

nya atau kamu  malu 

kamu ada Chinesse 

nya. Kamu kamu malu, 

intinya di sini aku tanya 

kamu malu nda 

mengakui etnis yang 

kamu punya sekarang?  

Gak sih, gak. 

Sebenernya malah isa 

fleksibel hahaha. Ya 

to ada Jawanya ada 

Cinanya juga kan 

malah gak-gak malu 

sama sekali sih  

 KDP3 

Malah bisa kumpul 

kedua etnis bisa 

diterima lebih gampang 

ya? 

Ya heem   

Ehm, sementara itu 

dulu sih mas MOB 

nanti kalau misal ada 

lagi pertanyaan nanti 

aku bisa kontak mas 

MOB lagi bisa kabar-

kabaran 

Ya-ya   
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Makasih mas MOB Makasih hehe   

Oh ya mas MOB aku 

lupa tanya, ehm mas 

MOB lebih suka 

dipanggil mas, atau oh 

atau kak atau ko?  

Mas atau kak sih. 

Kalo ko kok ololo og 

lucu, hahaha he’e 

lucu sih lebih seneng 

dipanggil mas atau 

kak 

 KDS3 

Kenapa kok kayak gitu 

kok nyaman dipanggil 

mas atau kak?  

Gak tau juga ya apa, 

oh mungkin kalo di 

keluarga ku kan lebih 

sering kumpul sama 

keluarganya mamah 

lah kan manggilnya 

kayak sodara-sodara 

kan mas atau mbak 

kayak gitu 

 FS2, FP1 

Di papah soalnya juga 

udah manggilnya papah 

pakdhe kok ya? 

Iya dah kayak gitu jadi 

pas 

  

Tapi kamu pernah, 

pernah gak dipanggil 

sama orang lain yang 

mungkin nda kenal 

kamu trus ehm bingung 

manggilnya kamu apa 

trus liat ciri fisikmu 

Pernah haha, mungkin 

gara-gara pake seragam 

YSKI ya. Mungkin 

kebanyakan orang 

Chinesse jadi 

dipanggilnya koh atau 

oh 
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bingung trus dia 

manggilnya kamu ko 

apa oh gitu-gitu, gitu 

pernah ndak? 

Tapi perasaanmu 

gimana kalo  dipanggil 

kayak gitu ehm kan 

kamu lebih nyaman 

dipanggil mas sama 

kak ya. Nah kamu 

ngerasa e kayak pie 

gitu lo ne dipanggil ko 

apa oh gitu tu? Kamu 

jengkel apa kamu krasa 

aneh wae? Trus aku 

mau Tanya yang 

manggil kamu itu etnis 

e Jawa apa Chinesse? 

Ehm lucu aja sih nda, 

ndak merasa jengkel 

apa ndak cuman tapi 

kok kayak ndak 

pantes ya dipanggil 

oh gitu. Hahaaha. 

Yang manggil sih 

orang Chinesse ya, 

heem. 

 KDS3 

Kenapa kok kamu 

merasa ndak pantes 

dipanggil koh? 

Hehehe gak tau juga 

haha ya memang 

keliatannya ya ndak 

pantes aja gitu lo. 

Dah sering mungkin 

gara-gara dah sering 

dipanggil mas ya jadi 

merasa ndak pantes 

 KDS3 
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aja dipanggil koh 

Oh ya mas MOB, geng 

e yang dulu temen-

temen e yang dulu tu 

kebanyakan etnisnya 

apa? Etnis Chinesse 

pernah ndak kumpul 

sama etnis chinesse 

atau kebanyakan Jawa 

semua gitu? 

Kalo di SMA campur, 

ada Cina ada Jawa 

jadi ndak masalah 

sama sekali. Kalo 

kuliah juga sama aja, 

kuliah juga sama aja 

ada Cinanya juga nda 

masalah 

 KDS2 

Heem-heem yawes dah 

itu dulu mas, makasih 

ya mas 

Ya makasih   

 

B. Wawancara II 

Nama subjek : MOB 

Tanggal  : 17 Desember 2017 

Tempat  : Kedai Amarta 

Jam   : 19.35-20.30 

Pertanyaan Jawaban Observasi Coding 

halo mas, eh mini 

wawancara kedua ya. 

Mau Tanya-tanya 

Ya halo   
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sedikit lagi tentang 

konsep diri anak 

campuran etnis 

Heem. Nah, ehm... 

pertama aku mau 

Tanya. Kamu tu orang 

e malu nda ne misal 

ditanyain kamu tu etnis 

e apa? 

Gak tapi bingung 

jawabnya. Yo nda-

ndak ne bingung 

 KDP3 

Bingung e napa? Ehm ya bingung. 

Kalo misal e lagi 

kumpul sama anak-

anak yang et banyak 

an etnis Jawa, jawab 

e Jawa. Tapi kalo 

kumpul sama anak-

anak yang Cina 

ngomongnya Cina. 

Hihihi  

Subjek 

tertawa di 

akhir kalimat 

KDP3, 

KDS2 

La kamu kok nda mau 

jawab dua-dua e 

etnismu di depan orang. 

Meh meh kumpulan e 

itu yang ge mbo jak 

omong kumpulan e 

Cina apa Jawa, kamu 

Ya gak tau i. 

namanya gitu og 

 KDP3 
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kok nda mau jawab 

napa?  

Oh gitu heem-heem. 

Kamu malu ga kalo 

misal di kumpulan Cina 

ngomongnya ada 

Jawanya di kumpulan 

Jawa ngomongnya ada 

Cinanya?  

Gak sih gak malu 

sama sekali. Serius ini 

gak bohong 

Volume 

suara subjek 

semakin 

pelan 

KDP3 

Oh ya. Ehm, trus kamu 

pernah gak suka sama 

cewe etnis Cina? 

Pernah  KDS3 

Trus ehm, pernah 

pacaran sama etnis 

Cina? 

Gak pernah   

Kenapa? Kamu-kamu 

tapi udah nyatain suka, 

orang e tahu apa gak? 

Gak. Gak kesampean 

hihihi 

  

Kenapa kok ga 

kesampean? Kamu ga 

berani atau kamu 

minder atau gimana? 

Soalnya yang dulu 

rebutannya sama 

orang banyak 

hahaha, jadi kan 

kalah saing 

Subjek 

tertawa 

KDS2 

Kenapa saingannya? 

Saingannya banyak 

Cinanya juga? Kamu 

Ya gak, dia malah 

dapetnya sama etnis 

yang Jawa juga. Eh 
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minder apa gimana? etnis yang campuran 

juga. 

Oh heem. Lah kalo 

misal seandainya nih, 

seandainya kamu tuh 

punya pacara etnis 

Cina. Nah kamu bawa 

mau ngenalin pacarmu 

itu ke orang tuamu. Lah 

itu menurutmu orang 

tuamu bakal bereaksi 

seperti apa? Kalo 

pacarmu itu nda 

campuran tapi Cina 

gitu? 

Kalo orang tuaku 

gapapa, tapi kalo 

orang tuanya yang 

perempuan gatau tum 

au apa ga? Biasanya 

kan yang Cina nda 

mau. 

 KDS3 

Oh heem-heem. Kamu 

pernah nda mas pergi 

ke suatu tempat tu 

males atau anti karena 

tempat e itu banyak 

etnis tertentu e. Misal e 

kaya semawis gitu kan 

banyak etnis Cina e, 

atau misal kamu kaya 

ke pensi-pensi gitu di 

sekolah negeri kan 

Gak. Ke semawis ya 

juga pernah ke pensi 

ya juga sering. Sama 

semua 

 KDS3 
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banyak Jawane. Gitu 

pernah nda? 

Oke-oke Ya sebenernya males 

ke Cina eh Cina ke 

semawis, tapi bukan 

gara-gara kumpul 

sama orang-orang 

Cina tapi gara-gara 

budrek sana tu rame 

kebak orang gitu. 

Kayak gitu sih. 

Subjek 

menggaruk 

kepalanya 

KDS4 

Banyak orang e jadi 

males ke sana gitu ya.. 

heem. Oh lah dulu kan 

kata e kamu rodo 

jarang ikut kegiatan di 

sekolah atau di gereja. 

Oh iya ya.   

Nah itu ehm.. karena 

apa i maksud e ne 

boleh tau. Atau karena 

sekolah e swasta atau 

ne di sekolah negeri 

kamu pingin nda punya 

atau ikut kegiatan apa 

komunitas gitu-gitu? 

Atau di kampus mu 

Kalo di..... SMA 

masih ikut kegiatan-

kegiatan. Ya kaya 

futsal gitu kan juga 

campur orangnya. 

Tapi kalo gereja 

malesnya sih gara-

gara orangnya sudah 

kaya ada 

 KDS3 
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misal e kamu masuk 

kampus Un 

ehm..universitas negeri 

ni, lah kamu mau nda 

ikut kegiatan-kegiatan 

kayak gitu? 

kumpulannya sendiri-

sendiri gitu lo 

misalnya aku masuk 

ya kaya orang aneh 

gitu lo, jadi ga ada 

yang ngajak omong. 

Kan males kaya gitu. 

Bukan gara-gara 

etnisnya sih. Tapi 

gara-gara orangnya 

sudah kumpul satu 

persatu nda isa 

berbaur satu sama 

yang lainnya. 

Oh meskipun kumpul e 

ya kumpulan itu geng-

geng gitu to gab-gab 

gitu? Itu ya ada yang 

Jawa yapodo Jawa e 

tapi ya ga isa nrima 

yang lain? 

Iya ya dalam satu geng 

itu juga ada kaya Jawa 

Cina e tapi ya mreka 

kaya udah sibuk sama 

kumpulan e mreka 

sendiri, kaya ga isa 

diganggu gitu lo kayak 

gitu 

  

Ehm trus, kamu di 

keluargamu ada 

panggilan kaya silsilah 

e yang wak, ik, pek gitu 

Ndak. Ndak mudeng 

aku nda mudeng 

sama sekali malah 

 FP2 
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nda? 

Nah ne misal e ada, ne 

kaya emak engkong 

gitu ada to? Maksud e 

ehm..tapi kamu 

mudeng to? 

Mudeng tapi nda nda  

manggil. Nda sempet 

ketemu mak sama 

kong 

 FP2 

Oh dah meninggal dulu 

he’e. nah, ehm kalo 

misal e seandaine ada 

dan ada panggilan itu 

kamu mau nda, kamu 

mau nda ne manggil 

silsilah keluarga Cina 

itu di depan umum. 

Misal e manggil mak, 

engkong, ik, pek? 

Ya mau aja. Kalau 

misalnya ada 

memang harus 

manggil seperti itu ya 

nda masalah. 

 FP2, 

KDS1 

Brati nda malu atau apa 

gitu nda ya? 

Nda-nda nda malu.  KDP3 

Heem yay a oke. 

Yawes itu dulu mas. 

Makasih  

Sama-sama   
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LAMPIRAN 4 

VERBATIM TRIANGULASI  

 

A. VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK I 

Pertanyaan Jawaban Observasi Coding 

Dek, kamu bener adek e 

ci NIS ya? 

Ya   

Ehm, crita-crita sitik 

tentang cici e ya. Critake 

tentang itu cicimu tu 

orang e kek piye? Misal e 

kayak karakter e 

kepribadian, sifat e gitu lo 

seng mbo kenal tu orang e 

dari kecil sampe sekarang 

tu kaya piye?  

Orang e ciciku tu cuek, 

nda urusan sama orang 

lain, pokok e urusan e 

sama diri e sendiri lah. 

Ya bisa dikata kalo 

jelek e ya egois pokok e 

suka e mikiri diri e 

sendiri. Nda nda mikiri 

orang lain. Trus misal 

apa-apa tu nda peka 

kalo ada hal-hal kecil 

gitu tu nda peka orang 

e. Trus ya apa lagi ya.. 

ehm, orang e panikan ya 

baek 

  

Ehm, tu apa sifat e itu tu 

dari kecil sampe sekarang 

Ehm... ne pas kecil tu 

dulu malah suka e apa 
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tu sama trus atau ehm 

misal e cuek tu ada 

semakin meningkat dari 

cuek e sedikit tambah 

cuek banget atau ehm apa 

panikan lama-lama 

menghilang panik e. Nda 

terlalu panikan kaya dulu 

pas kecil gitu atau itu apa 

ada perkembangan apa 

nda gitu? Trus ne misal 

awal e nda cuek awal e 

dulu orang e tu ya mbe 

sana sini ndapapa. Tapi 

bar ada peristiwa apa gitu 

pengalaman apa ge de’en 

tambah semakin menjadi-

jadi cuek e...  

lagi pas puber tu suka e 

menyendiri. Soal cuek 

ya cuek banget pas ge 

puber itu. Tapi ne 

sekarang, dah nda 

patek’o. Kaya ya lebih 

mbe orang lain ya lebih 

care gitu. Trus apa ya 

ne panikan itu kaya e 

emang asli orang e gitu 

og nda brubah   

Oh heem-heem. Trus ne 

soal itu fisik e cicimu, 

cicimu tu menurutmu 

cicimu tu menerima-

menerima wae fisik e 

deen.. bentuk fisik e, 

keadaan fisik e de’en, ya 

sampe bentuk tubuh 

Ehm, ne cici pernah e 

ya kaya e sih nerima-

nerima wae ya cuman 

banyak apa bulu e wae 

ya seng nda trima. Nah, 

trus ne warna kulit ya 

paling apa ngomel 

bandingke sama aku 
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bentuk wajah gitu atau 

misal ada seng nda? Lah 

ne misal e seng nda tu 

de’en pernah melakukan 

apa buat merubah ya itu 

misal e kaya semir rambut 

apa-apa? Soale kan dulu 

de’en bilang pernah semir 

rambut kaya gitu trus atau 

ehm mutihke kulit gitu 

ada nda? 

“kok kulitmu putih to 

yak”. Kan soale putih 

aku, maksud e putih aku 

timbang cici. Aku 

sering digituke beberapa 

kali cuman ya mungkin 

de’en habis panasan to. 

Trus ehm..ne soal kaya 

nganune...aku pernah 

liat di akun Facebook 

apa Instagram kaya e 

soal ras-ras an, de’en 

nrima wae soal e de’en 

nulis identitas e Java-

Arabian apa gitu lah 

mesti e kan emang 

dari... apa ehm...seng 

eyang kakung kan ada 

turunan e Arab juga. Ya 

brati de’en nrima diri e 

de’en ne gitu, soale 

de’en brani nunjukke 

identitas apa ya...  

Etnis e? Heem ne nggon e..   

Publik? Pokok e generasi e 

de’en ne publik tu 
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sampe deen masang 

gitu. Tapi sekarang 

masih ditulis apa nda 

aku juga nda tau soale 

aku juga nda aktif 

Facebook  

Maksud e menurutmu 

malah kaya percaya diri 

gitu ya? Nda malu mbe 

etnis e? 

Heem malah kaya e 

de’en malah kaya 

bangga gitu. Aku malah 

geli og. Tapi soal apa 

de’en ne di sama-sama 

ke kaya artis misal e 

Tiwi Titu gitu-gitu, 

de’en nda suka kaya e. 

de’en lebih suka ne ya 

orang nrima diri e de’en 

sendiri apa ada e bukan 

di sama-sama ke orang 

lain 

  

Ehm gitu heem-heem. 

Ehm trus bener nda ne 

dulu tu ne keluarga 

besarmu sama cicimu 

memang sering ada 

diskriminasi gitu? 

Ya memang ada   

Ne, apa aja gitu misal e Ne iya ni dari keluarga   
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seng kamu inget dari 

kecil? 

mana sek? Soale aku 

merasa ada semua.. 

Ya dari keluarga e papah 

kaya piye conto ne dari 

mamah kaya piye? 

Misal e seng inget dari 

mamah sek. Ne dari 

mamah tu, ehm mesti 

mamah ku ngasih THR 

pas lebaran tapi semua 

tante-tante ya pada  

ngasih THR. Maksud e 

tu saling ngasih, 

mamahku ya ngasih ke 

ponakan, anak e. tapi 

aku nda pernah dikasih 

sama tante-tante ne. jadi 

mereka bales-bales e 

THR e ya sama masih 

sama-sama muslim gitu. 

Trus ne misal kaya ehm 

pas lebaran pada mudik 

kumpul tu pasti 

keluarga e, keluarga ku 

slalu di taruh ne luar. 

Nda pernah... ne rumah 

bagian luar ne deket...   

  

Yang kamar nda enak tu 

ya? 

Heem ya...   
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Trus ne seng dari papah?  Seng dari papah apa ya 

kaya e tu kok ya banyak 

ya. Cuman kok 

ehm..apa yak ok aku 

lupa i.. 

  

Pas ge itu misal e Imlek 

apa pas nganu tilik bong 

apa piye gitu kumpul 

acara keluarga? 

Ya mungkin sering e 

kaya nda di jak omong 

bareng gitu ya dibiarke 

gitu paling. Kaya ada 

acara apa gitu nda 

mungkin nda ngomong-

ngmong sek. Ngomong 

e kaya terakhir gitu di 

kasih tau e  

  

Maksud e kaya diundang 

e terakhir gitu? 

Iya   

Trus kata e waktu nikah 

memang tenan ya 

keluarga e besar tu nda 

pada dateng trus jadi kaya 

nda antusias gitu lo kaya 

ngikuti acara padahal tu 

kan acara keluarga to ne 

nikahan? Bener nda? 

Iya betul. Nda ada yang 

dateng.  Percuma 

ngundang. Dari pada 

ngundang keluarga ne 

gitu emang nda dateng 

eman-eman cathering e 

ya pesen buat temen-

temen aja seng pasti 

pingin dateng. Malah 

temen-temen pada 
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pesen pingin dateng, 

kok keluarga malah nda 

dateng padahal sudah 

diprioritaske lebih dulu 

diisi kursi keluarga. 

Tapi malah keluarga 

sendiri nda dateng. 

Oh...tapi kata e nganu apa 

seng nda dateng kan pas 

pesta midodaren sama 

pemberkatan, ne resepsi 

dateng 

Ya lah trus pertanyaan e 

apa? 

  

Tapi maksud e keluarga e 

inti e nda dateng to? Pas 

itu e? tapi dateng pas 

pesta resepsi e... 

Iya, dateng pesta pun ya 

nda seng tepat waktu. 

Maksud e trus nda kaya 

kaya seng nanya perlu 

apa bantu apa. Ya 

cuman dateng-dateng 

kaya tamu biasa bukan 

keluarga. Padahal biasa 

e ne acara keluarga gitu 

kan sama om-tante tu 

jadi misal e jadi panitia 

apa nda ketang jadi 

panitia kan bantu-bantu 

apa lah bawake barang 

  



 
 

256 
 

apa misal e, tapi itu nda 

sama sekali. Ya trus 

juga dari keluarga 

sendiri merasa keluarga 

besar nda isa dijagake 

jadi ya sudah maklum 

Berarti kaya keluarga 

besar e nda bisa berperan 

selayaknya keluarga gitu 

ya? 

Heem    

Trus setelah kejadian itu, 

kamu sama cicimu merasa 

piye? 

Setelah kejadian itu tu 

yang waktu pernikahan 

itu? 

  

Heem  Ya evaluasi buat 

keluarga sendiri yam 

akin tau lah keluarga tu 

keluarga besar tu kaya 

apa, ya perlakuan e mbe 

cara e ngehargai, 

ngehormati apa lagi kan 

papah sama mamah tu 

kakak pertama semua 

kebetulan. Jadi harus e 

lebih ngehargai tapi kok 

malah kayak gitu, jadi 

ya kita dah tau lah dah 
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isa bedake buat besok e 

ne misal ada acara-acara 

kaya gitu lagi seng 

harus e tu keluarga ehm 

apa ya bagian penting 

buat saling bantu gitu ya 

brati besok ngacarake 

sendiri nda usah sama 

keluarga besar 

Lah ne kaya cicimu 

pribadi sikap e jadi kayak 

piye habis itu? Jengkel 

apa marah apa trus de’en 

jadi trus dendam? 

Ya jengkel. Tapi kaya e 

biasa aja. Jengkel tapi 

ya ne diomongke ya 

jengkel tapi kaya e ya 

orang e biasa aja nda 

nda sampe dendam 

  

Oh heem. Lah trus ehm.. 

dulu pas kecil cici pernah 

sama kamu pernah nda 

dititipke ke emak apa 

embah gitu pas pulang 

sekolah 

Ya pernah   

Pas dititipke gitu cicimu 

pernah kata e nginep juga, 

trus ne pas dititipke gitu 

ne pas kumpul bareng om 

tante e pas di rumah emak 

Maksud e ni nanyake 

nggo cici apa aku? 
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itu ehm ada hubungan 

atau pengalaman baik nda 

sama maksud e mereka 

trima-trima kalian wae 

atau nda nda ada 

perlakuan yang nda enak 

gitu? 

Ehm ya nggo fokus e sih 

ke cici, tapi ne ada dari 

kamu pengalaman yang 

berkaitan ya gapapa.. 

Ya ne misal e sama cici 

ya. Maksud e ne sama 

mak sama engkong 

sayang ne sakit ya apa 

dikasih obat gitu 

  

Tapi ne kaya diskriminasi 

dari om tante gitu nda ya? 

Nda    

Trus dulu pas sekolah 

menurut mu tu cicimu 

punya banyak temen apa 

nda? Di sekolah apa di 

kampus gitu. Terkenal 

apa nda gitu? De’en kata 

e ikut banyak kegiatan? 

Ya terkenal kaya e, 

akau ya juga nda satu 

sekolah jadi ya nda 

begitu tau. Tapi kaya e 

iya soale ya cici pernah 

pacaran mbe orang seng 

terkenal mungkin di 

sekolah jadi ya rodo 

gaul gitu di sekolah, 

trus kebetulan beda 

agama sama cici jadi ya 

mungkin jadi gossip 
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gitu.  

Oh heem, tapi cicimu 

orang e gampang dalam 

bergaul apa nda apa kaya 

pendiem gitu? 

Gampang soale mesti 

temen e banyak. Tiap 

pindah sekolah banyak 

temen. Jadi apa ya 

temen e banyak 

  

La tapi dulu kata e ne 

kecil cicimu malu di foto 

ya..itu bener nda? 

Menurutmu napa to kok 

de’en malu difoto? 

Ne pas kecil tu kaya e 

nda kecil ya, tapi pas 

puber. Nda tau tu 

mungkin masalah 

pubertas jadi ya ehm... 

nda isa nrima perubahan 

diri e fisik e malu 

mungkin jadi ne difoto 

pas masa pubertas gitu 

mesti minggir pas foto 

  

Oh heem ya. Ya sudah itu 

dulu makasih ya dek 

Ya sama-sama   
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B. VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK II 

Pertanyaan Jawaban Observasi Coding 

Sore, ini bener sama 

adeknya ci ISF ya? 

Iya   

Heem aku mau tanya-

tanya tentang cicimu nih. 

Pertama tentang keluarga 

dari keluarga besar dari 

papah sama mamah itu 

tinggal e kalo boleh tau 

dimana aja? 

Kalau keluarga besar 

papah itu kesebar ada di 

Mojokerto, ada di 

Kalimantan, ada di 

Jakarta, ada di Malang. 

Sebenernya aslinya dari 

Mojokerto tapi pada 

pindah ke luar kota 

sama ke luar pulau juga 

ada. Trus kalau keluarga 

mamah tu asalnya dari 

Semarang, jadi banyak 

yang di Semarang. 

Meskipun ada yang di 

luar kota... ada yang di 

Surabaya, ada yang di 

Solo.. ya itu 

  

Oh heem, kalo kalian 

sendiri dulu sama 

sekarang itu domisili e 

tingaal e di mana? 

Dulu beberapa tahun tu 

sempet di Mojokerto 

sampe dah meng.. kalo 

aku waktu menginjak 
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mau SMA. Tu baru 

pindah ke Semarang, 

sedangkan cici tu waktu 

kuliah sudah di daerah 

Jawa Tengah tapi bukan 

di Semarang tapi di 

Salatiga 

Heem karena kuliah itu ya 

dia ya 

Iya 

 

  

Nah, kalo pindah tu 

alesan e.. pindah ke 

Semarang tu alesan e 

karena apa? Ehm ada 

profesi atau apa atau ada 

apa i di Mojokerto atau 

masalah tertentu apa nda? 

Karena.. karena tu 

ciciku pernah dapet 

pacar seng nakal jadi 

orang tua tu berusaha 

jaga dia biar ga dapet 

cowo nakal yang kayak 

gitu. Kan diporotin uang 

sangunya ciciku jadi 

sampe ga makan.  

  

Ohhh ehm.. Lah kalo 

orang tua sendiri emang 

pindah tu ehm.. itu aja 

atau ada lagi alesan yang 

sampe oh yawes sekalian 

wae pindah? 

Yang kedua tu diajak-

ajak sama keluarganya 

mamah untuk pindah 

karena pikirnya biar 

lebih deket sama 

keluarga.. keluarganya 

mamah 

  

Oh gitu, la tapi kalo sama Yang sama keluarga   
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keluarganya mamah tu 

pernah ada masalah nda 

atau pengalaman tertentu 

gitu ehm.. yang ada 

hubungan e sama 

keluargamu? Trus kalo 

sama keluarga e papah 

gitu deket juga nda 

meskipun kesebar gitu 

keluarga e? 

mamah tu pernah ada 

masalah. Masalah e 

mungkin ya.. kan aku 

kulit e nurun dari 

mamah putih kalo cici 

kan item jadi sering 

kayak dibandingke. Jadi 

tu cici sering kayak di 

anuke kamu kok item to 

kok nda kayak adekmu.. 

digituke. Tapi kalo 

sama keluarganya papah 

tu kurang deket soale 

maen e emang sering e 

keluarganya mamah. 

ohhh Jadi kalau liburan, dulu 

waktu masih tinggal di 

Mojokerto kalo liburan 

pasti ke Semarang ke 

keluarganya mamah, 

jarang mampir ke 

keluarganya papah  

  

Lah itu tapi ehm emang 

kedua orang tuamu itu 

ehm.. lebih dominan ke 

budaya yang mana 

Mereka jarang sih 

ngajarin kayak budaya 

gitu. Cuma keluarganya 

mamah tu lebih kayak 
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ngajarin e kalian? Budaya 

yang etnis Jawa apa yang 

etnis Tionghoa? Trus ehm 

papah atau mamah sama-

sama ngajarin budaya e 

mereka masing-masing 

atau dua-dua ne tu 

ngajarin budaya hanya 

satu budaya gitu? 

ngarahin kayak ikut 

keluarga besarnya 

mamah tu kayak ikut 

ambil bagian untuk 

ngarahin anaknya biar 

lebih mendeket ke 

mendekat ke nganu.. 

Keluarga mereka? 

Keluarga yang Tionghoa? 

Heem-heem   

Kenapa kok gitu? Maksud 

e kamu tau nda alesan e? 

Kenapa kok mereka 

pingin e anak-anak e 

orang tuamu tu pingin e 

ke arah e mereka? Ke 

arah yang etnis Tionghoa 

Ya karena anggepan 

orang... orang 

keluarganya mamahku, 

orang yang budaya Jawa 

tu kurang kurang 

gimana ya... didikannya 

kurang bagus menurut 

mereka. Kayak 

misalnya yang sering 

dibilang tu orang Jawa 

tu lebih kesed gitu.. kalo 

ngomongnya mereka 

seperti itu 

  

Ehm ada lagi nda? brati 

misal e kayak keluarga e 

Nda pernah ngajarin 

semua. Paling ya kalo 
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papah gitu baek papah 

atau mamah pernah nda 

ngajarin setidak e manggil 

keluarga papah tog, ne 

kayak tante om gitu tu 

dipanggil e budhe pakdhe 

trus salim atau kalo bisa 

bahasa Jawa sedikit-

sedikit tu ya pake bahasa 

Jawa sedikit-sedikit sama 

keluarga e yang dari 

papah? Maksud e tidak 

harus memberlakukan 

melakukan adat itu ke 

orang publik atau 

keluarga e mama tapi 

maksud e ne ke keluarga e 

papah gitu ne ke keluarga 

e mamah gini... gitu? Gitu 

nda? Atau memang papah 

nda ngajarin mbe mama 

nda pernah ngajarin sama 

sekali? 

ketemu keluarganya 

papah tu waktu masih 

masih... di Mojokerto 

kana da keluarganya 

papah di Mojokerto, lah 

itu kalo ketemu ya 

dirangkul diciumi, trus 

kadang dikasih uang 

jajan. Gak seng salim-

salim gitu ga  

Ehm tapi pernah nda 

misal di luar konteks 

ngajarin tentang ngajarin 

Kalo papah tu biasa 

orang e ga seng 

membeda-bedakan. 
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etnis Tionghoa atau Jawa 

ya. Mamahmu tu pernah 

nda kaya ngomong di 

depan cicimu atau ya 

pokok e di depan anak-

anak e pokok e pas ada 

cicimu itu... ngelek-elek 

salah satu etnis. Etnis 

Tionghoa atau etnis Jawa. 

Maksud e ehm.. atau 

papahmu yang demikian. 

Jadi cicimu tu lebih 

condong ke salah satu 

etnis tog gitu lo karena 

etnis yang satu di elek-

elek. Misal e ga harus dari 

budaya e jangan pake 

budaya e jangan pake 

kebiasaan gitu soale gini-

gini. Misal e ada orang 

ciri-ciri etnis tertentu gitu 

ya la trus papahmu apa 

mamahmu ngelek-elek 

gitu tu pernah nda? 

Tapi kalo mamah tu 

masih dengan anggepan 

orang Jawa tu lebih 

kesed. Anggepan dari 

mamah itu sih. Trus ada 

misal e ada yang bilang 

kemproh. Kalo papah 

dulu kalo bedainnya ga 

menurut etnis ya 

menurut daerah, jadi 

kalo di Mojokerto tu 

memang etnis 

Chinessenya yang 

bersih-bersih. Ga ada 

yang kaya orang 

Chinesse di Semarang. 

Orang Chinesse di 

Semarang tu kalo 

mampir ke rumah orang 

Chinesse di Semarang 

kebanyakan kemproh-

kemproh kaya kaya 

Cino kampung gitu. 

Tapi kalo di Mojokerto 

tu orang Cinanya lebih 

bersih-bersih dan kaya 
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jualan di emperan gitu 

aja, orang Chinesse di 

Mojokerto tu jarang ada 

yang mau... beda sama 

di Semarang tu jual 

emperan tu mau 

Maksud e kalau di 

Mojokerto gitu jualan e di 

toko gitu atau? 

Ya. Kalo orang 

Chinesse di toko ga mau 

kalo jual di emperan 

jual jajan gitu ga mau 

  

Ohhh heem. La kalo dari 

mamah beda-bedake e 

kaya piye? 

Kalo mamah misal e 

kalo cici lagi dideketin 

cowo tu suru milih ga 

boleh yang sukunya 

Jawa. Takutnya kalo 

nanti kesed, karena 

anggepannya mamah 

kan gitu trus boros ya 

tu. Katanya boros 

gampang 

menghamburkan uang 

makanya kana da 

semboyan apa pepatah 

bilang nanti orang Jawa 

tu orang e lumo. Lumo 

tu suka ngasih-ngasih, 
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suka jajanke temen-

temen e. Maka e ya itu 

bisa boros karena sering 

ngasih-ngasih orang 

terdekat e, temen-temen 

e, kerabat e 

Ehmm. Brati mamah 

papah juga ngarahin 

tentang itu ya milih jodoh 

buat cicimu ya. Harus 

etnis etnis yang ada etnis 

Tionghoanya? Kalo misal 

sama campuran e gitu 

boleh nda? 

Kalo papah tu gapapa. 

Tapi kalo mamah yang 

lebih ngarahin.  

  

Brati kalo campuran 

masih boleh? Atau harus 

Tionghoa tulen? 

Kalo papah boleh 

campuran, kalo mamah 

harus tulen 

  

Oh ya kata e cicimu dulu 

pernah ada itu ya sodara e 

mamah yang utang trus 

tukaran abis itu ngonek-

ngoneke orang tua e 

kalian. Lah itu ne boleh 

tau ngonekke e soal apa I 

ne tentang etnis nda? Apa 

di luar itu ya? 

Ga ngoneke e bukan 

tentang etnis tapi waktu 

orang tua nagih. Karena 

itu kan uang bukan 

untuk uang tabungan ya. 

Uang untuk DP rumah 

jadi kalo uang e ga 

dikembalikan orang 

tuaku ga bisa punya 
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rumah. Nah, kalo nda 

bisa beli rumah otomatis 

kan yam au nda mau 

harus nagih. Lah karena 

papah punya embel-

embel Pendeta jadi kalo 

nagih dionek-oneke 

tentang Pendeta e.. 

kamu Pendeta tapi kok 

nagih-nagih utang jadi 

gini-gini sodara e 

mamah kaya gitu 

Oh jadi memang ga ada 

hubungan sama etnis ya? 

Ga ada   

Trus ehm boleh tau nda 

itu cicimu tu slama kamu 

kenal dari kecil sampe 

remaja trus sekarang ini 

udah married tu 

perkembangan e 

kepribadian e de’en, 

karakter e de’en tu kaya 

apa? 

Tertutup, kalo ditanyai 

jawab e lama. Trus kalo 

di jak omong itu sering 

e pake nada tinggi kalo 

ngomong 

  

Ehm ada lagi nda? Sikap 

baik e? ada nda sikap baik 

e? 

Banyak an sikap nganu 

sih negatif ne cici ya, 

soale de’en aj ne makan 
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lauk tu hampir 

dihabiske semua sama 

de’en. Trus apa lagi 

ya...dah kaya e itu 

Oh heem-heem, nah 

menurutmu cicimu tu 

orang e suka bergaul nda? 

Atau dulu temen e banyak 

apa nda trus kumpulan e 

banyak nda waktu sekolah 

di Mojokerto, apa waktu 

kuliah mungkin ne kamu 

tau apa pas sekarang dah 

nikah?  

Ciciku kalo temenan 

kalo dah sama itu ya itu 

trussss. Gak mau cari 

yang lain gitu orang e 

  

Ehm cari satu sudah 

cocok langsung itu trus 

ya? 

Ya ga ga satu juga. 

Maksud e misal kaya 

kumpulan, de’en kalo 

sudah menemukan 

kumpulan itu ya itu trus 

dan itu orang e juga 

dikit sih. Nda seng 

sampe banyak gitu 

orang e 

  

Trus menurutmu cicimu 

tu bangga nda to jadi anak 

campuran? Atau ne misal 

Dia kaya e isin jadi etnis 

Jawa. Itu dah lama sih.. 

ini sh aku kurang pasti 
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nda alesan e apa? Pernah 

nda kamu ada 

pengalaman tertentu seng 

nunjukke kamu tu menilai 

de’en.. oh brati ciciku ki 

bangga mbe kedua etnis e 

de’en Jawa-Tionghoa atau 

oh ciciku tu isin ne jadi 

anak campuran, oh ciciku 

tu isin ne ada etni 

Tionghoa mbe apa ciciku 

isin ne ada etnis Jawa e 

gitu? 

ya, kenapa kok ciciku 

isa nda suka sama etnis 

Jawa kemungkinan 

karena papah tu dulu 

waktu ciciku kecil itu 

didik e keras banget dan 

aku waktu masih kecil, 

ciciku dah remaja itu 

didikan e keras. Misal e 

kalau cici melakukan 

kesalahan apa ngomong 

kasar tu papah mukul, 

maen tangan. Didikan e 

keras isa pake sapu, isa 

pake sabuk 

Dipukul e di apane? Dipukul e sembarang 

sak kena ne papahku. 

Ne sabuk isa kena 

punggung, isa kenak 

kepala, kenak paha.kalo 

sapu biasane cici kalau 

dinganu sapu gitu kan 

cici langsung apa ya 

reflek orang tu kan 

langsung munggung i 

badan e balek to jadi 
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kena punggung e 

Munggung i? Heem ya gitu jadi 

kemungkinan cici nda 

sukak sama papah. Lah 

padahal kan papah etnis 

Jawa, mungkin dari hal 

itu ciciku nda suka juga 

sama keluarga e papah. 

Jadi mendasar karena 

didikan keras seng 

dilakuke papah 

  

Ehm.. Tapi kalo keluarga 

e besar papah sendiri ke 

kalian tu gimana ne pas 

ge ketemu. Pernah nda 

ada pengalaman jelek 

tertentu yang ya misal e 

kaya hampir sama seperti 

papahmu orang-orang e. 

tante om e atau gimana i 

maksud e  atau mereka 

nda nda pernah seperti 

itu? Tu cuman papahmu 

seng seperti itu? 

Aku juga nda tahu. Aku 

kan juga jarang maen ke 

keluarga besar e papah 

jadi aku gak tau apa 

kaya mereka didik anak 

e mreka tu kaya 

gimana... yang pasti tu 

ne ktemu tu ya sama 

aku tu ya baik. 

dirangkul, diciumin, 

dikasih uang jajan kaya 

gitu sih 

  

Tapi ga pernah ada brati 

perlakuan tertentu ke 

Heem yang baik-baik 

trus 
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kalian. Ga pernah ada 

atau maksud e ada e yang 

baik-baik terus? 

Lah trus ada lagi nda? Trus mungkin dugaan 

kedua. Keluarga besar e 

papah itu yang di 

Mojokerto ya. Itu kan 

aku tinggal e dulu 

waktu kecil di 

Mojokerto sama cici 

juga. Tu yang di 

Mojokerto keluarganya 

papah itu ehm.. 

menengah ke bawah. 

Trus kemudian 

kehidupannya itu 

kurang baik gitu. 

Misalnya sepupu-

sepupuku itu umurnya 

jauh di atasku cewe. 

Nah itu nikah sampe 4 5 

kali dari keluarganya 

papah. Nah itu kan 

image nya jelek. Trus 

ada juga yang kaya 

putus sekolah, ada yang 
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jadi maling, ada yang 

sekarang kena narkoba. 

Nah jadi kaya gitu tu. 

Oh sek-sek lah kamu kok 

ngerti cicimu itu lebih 

seneng ke apa Tionghoa 

tu gara-gara ada suatu 

kejadian apa gitu? Cicimu 

pernah ngomong secara 

pribadi dewe ke kamu ne 

de’en tu ehm nda mau.. 

nda suka etnis Jawa 

Pernah. Pernah bilang 

nyuruh aku nda 

mengakui kalo aku tu 

campuran. Jadi nyuruh 

ngakunya papah mamah 

tu dari keturunan 

Tionghoa 

  

Semua? Tionghoa semua? Heem    

Itu waktu kapan i 

nyuruhnya? La kalo dah 

pada tau gimana orang-

orang e? 

Kalo aku sih cuek ya. 

Aku kan ga yang kaya 

cici. Kemungkinan cici 

tu bisa kaya gitu juga 

yang karena dulu waktu 

remaja kan bisa suka 

sama anak cowo to 

namanya anak cewe. 

Nah itu mungkin yang 

disukai juga orang 

Chinesse. Ya mungkin 

ya soalnya pacarnya cici 

kebanyakan yang dah 
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pernah pacaran tu 

Chinesse semua. Lah 

Chinesse nya tu karena 

Chinesse itu mungkin 

dia takut kalo ada 

campurannya dia takut 

kalo pacarnya tu ga 

suka sama dia mungkin   

Ehm heem katanya yang 

pernah ditolak orantua 

pacarnya itu ya? 

Iya    

Trus pernah nda ada ada 

cicimu itu pernah dapet 

diskriminasi di 

lungkungan sosial e 

de’en? Misal e misal kaya 

di sekolah dulu atau di 

gereja apa di kampus apa 

di tempat kerja e? 

Aku juga kurang tau sih 

soale cici kan tertutup 

sifat e. jadi ya kalo 

dapet masalah apa apa 

sesuatu hal baru 

mungkin ya dia nda 

pernah crita ya. 

  

Oh gitu heem. Lah ne 

yang katane cicimu tu 

yang di gereja ini, tempat 

e papah sekarang tu 

pernah ada diskriminasi 

soale kaya itu yaa 

pemilihan gembala itu? 

Ya karena mayoritas ya 

ga mayoritas juga sih. 

Tu apa ya kaya 

pimpinan-pimpinan 

tertinggi di gereja itu 

banyakan orang 

Chinesse jadi kalo nyari 
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Pendeta gembala itu 

harus yang Chinesse 

karena rekam jejaknya 

ga pernah di gereja yang 

saya tempati itu yang 

sekarang itu yang Jawa 

nda pernah. Slalu yang 

Cina trus yang jadi 

gembala. 

Oh heem-heem. Oh trus 

mau Tanya cicimu tu dulu 

suka difoto apa ga? 

Suka foto sendiri tapi.    

Waktu remaja atau waktu 

dulu waktu masih tinggal 

di Mojokerto? 

Ya waktu waktu mulai 

berubah jadi remaja ya. 

Waktu puber heem 

waktu puber 

  

Heem brati ehm.. aku 

mau tanya lagi cicimu tu 

pernah ga to bersyukur 

atas bentuk fisik e yang 

de’en punya pada saat itu 

atau ne nda, de’en tug a 

suka bagian tubuh e seng 

apa? Misal e 

karenasodaramu itu ada 

seng ngoneke suruh 

Ya dulu mungkin 

karena cewe ya. 

Disindir gitu karena 

puber kan malu ya. 

Apalagi kan image nya 

orang Indonesia kalo 

putih tu kan cantik. 
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mutihin kulit, dia mutihin. 

Trus ne iya menurutmu 

sepengetahuanmu tu dulu 

cicimu usaha e apa wae 

buat merubah penampilan 

fisik e de’en itu? 

Heem  Jadi ya dia mulai suka-

suka cowo kaya cinta 

monyet. Makanya mulai 

jaga kulit untuk 

mutihin. Mungkin karna 

juga dari nasehat dari 

keluarga besar mamah 

untuk biar dia tu lebih 

menjaga kulit. Nda 

sering keluar biar putih 

pake lotion trus. 

Akhirnya juga memang 

kulitnya berubah, 

karena memang seperti 

rambut dulu keriting 

kemudian trus 

dismoothing trus 

akhirnya bisa lurus kan 

  

Ohhhh ehm, dismoothing 

e trus-trus an gitu? 

Iya terus-terus an, 

akhirnya sampe lurus ga 
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keriting lagi. Trus kulit 

juga mulai lebih putih 

dari pada waktu yang 

dulu waktu dia kecil. 

Ehm... trus hubungan 

cicimu kalo sama 

keluarganya sama 

keluarga besar tu gimana i 

orang e? maksud e mau 

akrab atau jauhi apa 

gimana? Atau biasa wae 

gitu? 

Kalo sama keluarga 

besar papah menurutku 

tetep jauhi. Karena ya 

itu malu. Malu punya 

etnis Jawa, ada sodara 

etnis Jawa itu malu. 

Tapi kalo yang 

Tionghoa itu jauhinya 

karena sesuatu hal 

karena bukan etnis 

karena yang tadi 

masalah uang.  

  

Oh heem. Ehm.. trus satu 

lagi mau tanya. Cicimu tu 

malu nda, kan dulu kata e 

pernah ditolak sama 

keluarga pacar e salah 

satu pacar e dulu. Lah itu 

malu nda ne ngenalke pas 

punya pacar baru lagi itu 

malu nda ne ngenalke sisi 

e de’en yang 

Malu. Karena ya itu 

takut terjadi penolakan 

lagi.  
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berlatarbelakang Jawa 

atau malu nda ne punya 

ayah etnis Jawa trus 

dikenalin ke pacar e? atau 

suami e yang sekarang? 

Ehm heem, trus pernah 

ada nda pengalaman 

tertentu kaya gitu? 

Jadi waktu nikah itu kan 

ngundang keluarga 

papah yang dari luar 

kota itu dateng ke 

Semarang. Dateng tapi 

kan nginep semalen, 

nah besoknya pulang. 

Harusnya kan kalo kaya 

gitu mau dateng kan 

kita ya paling nda yang 

nikah kan, cici sebagai 

yang nikah sama 

suaminya kan harus 

berkunjung ke tempat 

dimana sodara dateng 

itu 

  

Ya pokok e dateng i tu.. Heem tempat dimana 

sodara nginep di hotel 

apa dimana kan ditemui 

paling nda 

  

Ditemui? Heem. Jadi waktu mau   
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pulang paling nda kan 

kaya beliin oleh-oleh 

atau apa gitu kan isa. 

Tapi tu cici ndak mau, 

jadi yang nemuin 

keluarganya papah tu 

aku sama papah 

Ehm.. brati cicimu juga 

nda mau ngenalke 

keluarga e yang Jawa itu 

ke suami e atau ke 

keluarga e suami e? 

Heem gak mau. Sampe 

itu sempet buat papah 

marah. 

  

Ehm heem-heem. Yah we 

situ dulu, nanti kalo ada 

butuh lagi aku ngabarin 

lagi. Makasih ya 

Yaya    
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C. VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK III 

1. Wawancara 1 

Pertanyaan Jawaban Observasi Coding 

Malem kak, sama 

pacarnya mas MOB ya? 

Iya    

Ehm, mau Tanya-tanya 

sedikit nih ya tentang 

pacarnya. Ehm, bisa 

nyeritain ga karakternya 

pacarnya dari kecil setahu 

mba aja ya. Dari kecil 

sampe sekarang itu kalo 

misalnya pernah crita-

crita sama keluarganya 

atau gimana itu 

karakternya positifnya 

sama negatifnya sama 

kelebihan kelemahannya 

mas MOB tu dimana? 

Kalo MOB itu, kan dia 

dari latar belakang 

yang campuran ya 

Jawa etnis cuman 

setahu aku malah dia 

lebih cenderung ke 

Jawanya. Etnis 

Cinanya malah ga 

ketahuan. Jadi 

pertamanya pun aku ga 

ngerti kalo dia ternyata 

campuran. Trus kalo 

karakternya sih seperti 

lelaki pada umumnya. 

Hehe 

  

Ehm, maksudnya sikap-

sikapnya itu lo 

maksudnya dia punya 

sikap yang misalnya gak 

sombong atau misalnya 

Ehm, sifatnya itu agak 

pelit. Kalau dimintain 

jajan pelit. Trus manja, 

anak mama tapi baik 

dan tidak sombong. 
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pelit atau apa gitu nah itu 

kaya apa kalau mba 

mengenal mas MOB? 

Heem. Ehm nah waktu itu 

kok bisa tahu kalo mas 

MOB itu campuran itu 

dari mana mba? 

Dari temennya. Aku 

malah tanya 

  

Oh kok-kok Tanya 

kenapa? Maksud e kok 

awalnya bisa Tanya? Trus 

maskud e ada rasa 

penasaran apa gitu kok 

sampe tanya etnisnya? 

Soalnya kepo aja. Soale 

dari penampilannya itu 

kaya etnis Jawa. 

Cuman pas dia lepas 

kacamata itu kok sipit 

banget, trus aku kepo. 

Pas awal-awal pacaran 

kan ga enak to Tanya 

langsung jadi akut anya 

temennya.  

  

Oh heem-heem. Nah kalo 

menurut mba sendiri, 

pacarnya itu kalo soal 

etnisitasnya itu malu ga 

kalo di depan umum atau 

misalnya ke mba sendiri 

malu ga? Maksudnya dia 

ada keingingan sendiri 

kalo aku tu campuran lo 

Gak sih gak malu biasa 

aja 

  



 
 

282 
 

kaya gitu? 

Ehm, mau Tanya lagi mas 

MOB sendiri tu pernah 

dapet pengalaman 

diskriminasi ata gay a? 

atau dia yang 

mendiskriminasi atau anti 

sendiri sama orang 

tertentu etnis tertentu 

gitu? Mba tau ga? Atau 

pernah curhat gitu 

misalnya? 

Gak pernah sih. Dia 

fine-fine aja di 

kalangan mereka eh di 

kalangannya 

  

Ehm.. pernah ga kalo mas 

MOB itu curhat tentang 

keluarganya. Baik 

keluarganya dari yang 

pihak Jawa atau pihak 

Tionghoa itu 

hubungannya kayak 

gimana? Atau menurut 

mba sendiri hubungannya 

dia sama keluarganya dari 

yang Jawa sama yang 

Tionghoa itu kaya apa? 

Setahu aku, MOB 

sendiri lebih cenderung 

deketnya sama 

keluarganya etnis Jawa. 

Tu kaya sering banget 

ketemu. Jadi kaya 

dekettt banget sama 

yang etnis Jawa. 

Cuman kalo sama yang 

etnis Cina karena MOB 

sendiri jarang ketemu 

jadi ga deket, setau aku 

ga deket karena jarang 

ketemu   
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Oh heem-heem brati 

bukan karena ada... tapi 

kalo orang tuanya mas 

MOB sendiri mau 

ngarahinnya emang ke 

Jawa atau mereka terbuka 

sama ajaran-ajaran Cina 

juga?  

Ehm kayanya lebih 

gak-gak ada arah buat 

lebih ke Cina apa ke 

Jawa sih cuman kaya 

mengalir aja. Cuman 

karena lebih cenderung 

ke Jawa ya aku tahunya 

dia lebih ke Jawa. 

  

Ehm trus kalo 

hubungannya sama orang 

tuanya sendiri. Mas MOB 

itu kaya gimana ya kak? 

Maksudnya dia orangnya 

supel, ehm ramah, atau 

gimana atau dia punya 

banyak temen apa ga? 

Dia orang nya pemalu 

tapi punya banyak 

temen. Trus agak 

ramah juga lebih gak 

sombong dari pada aku. 

  

Ehm trus, trus trakhir 

kira-kira kalau ada 

rencana married nanti 

ehm, kamu kak sama 

pacarnya planningnya 

buat budayanya nanti apa 

marriednya?  

Ehm planningnya sih 

Jawa soalnya ehm 

justru mamahnya MOB 

sendiri yang mintak 

kalo Jawa. Trus juga 

dari akunya sendiri 

juga mesti tetep 

milihnya Jawa. 

  

Oh heem-heem. Ehm, 

kayanya itu dulu sih kak 

Iya sama-sama   
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nanti kalau ada lagi aku 

bisa hubungin kakak lagi 

buat waktunya 

 

2. Wawancara 2 

Pertanyaan Jawaban Observasi Coding 

Kak mau tanya, pacarnya 

pernah ngeluh soal 

penampilan fisik e ke 

kamu ga? Kalo iya apa ya 

boleh cerita?  

Kalo masalah fisik sih 

paling cuman tentang 

matane yang sipit ya, 

misal e ne pas 

ngomongke anak. Dia 

ngomong besok mata 

anaknya kayak kamu 

aja kan belok, dari pada 

aku sipit. Gitu hahaha, 

tapi ya gak sampe 

ngeluh. Sama dia kan 

matane agak ketarik 

yang satune gara0gara 

pas mamahe hamil 

ndak sengaja bunuh 

binatang jadine yang 

satu matane agak 

ketarik atas    

  

Sama dia pernah curhat Nek curhat tentang   
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tentang keberadaan e dia 

jadi anak campuran tu 

enak apa ga enak gitu, 

trus alesan e apa? 

anak campuran tu 

setauku enake kalo pas 

imlek dia dapet angpao 

pas lebaran juga dapet 

THR sih itu doang. 

Ngaak enak e kayak e 

gak ada va 

Oh heem-heem kak 

makasih ya kak, sangat 

membantu hehe 

Sama-sama    
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LAMPIRAN 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

g. Identitas subjek 

1. Identitas subjek yang akan diungkap peneliti mencakup nama subjek, 

tempat dan tanggal lahir subjek, umur subjek, tempat tinggal subjek 

2. Identitas keluarga berkaitan dengan etnis yang dimiliki kedua orang tua 

subyek, kemudian jumlah saudara kandung subjek 

h. Significant others 

1. Orang penting dalam kehidupan subyek 

2. Dinamika hubungan subjek dengan keluarga inti dan keluarga besar 

i. Reference group 

3). Komunitas yang dimiliki subyek  

4). Dinamika hubungan subjek dengan teman-teman sebayanya ataupun 

komunitas 

5). Nama dan julukan subyek dalam komunitas 

j. Diri fisik 

1. Perubahan yang terjadi pada penampilan fisik subjek  

k. Praktek-praktek membesarkan anak 

1. Budaya, nilai dan norma yang diajarkan orang tua kepada subyek 

2. Kebiasaan orang tua yang diadopsi subyek  

l. Konsep diri anak perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa  

2). Diri Fisik 
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a). Pendapat dan pandangan subjek mengenai kondisi fisiknya sekarang 

meliputi, warna kulit dan rambut, perubahan bentuk dan struktur 

tubuh serta wajah (mata, hidung, mulut, telinga, dan sebagainya)    

b). Solusi yang dilakukan subjek dalam menghadapi perubahan 

penampilan fisiknya. 

3). Diri Psikologis 

a). Perubahan karakter pribadi subjek selama masa remaja sampai ke 

dewasa awal 

b). Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki subjek baik secara fisik, 

sosial, maupun psikis 

c). Pandangan subjek terhadap kelebihan dan kelemahan yang dimiliki 

subjek baik secara fisik, sosial, maupun psikis 

4). Diri Sosial 

a). Pandangan dan solusi subjek, dalam menyikapi dinamika hubungan 

keluarga 

b). Pandangan dan solusi subjek, dalam menyikapi perubahan nama dan 

julukan serta hubungan dengan komunitas 

c). Bagaimana sikap dan pandangan individu saat berada dalam suatu 

komunitas atau lingkungan yang baru 

5). Diri ideal 

a). Harapan-harapan, yang telah dicapai, belum dicapai dan yang ingin 

dicapai oleh subjek selama menjadi anak perkawinan campur etnis 
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misalnya seperti cita-cita, calon pasangan hidup, masuk universitas 

tertentu dan keinginan-keinginan lainnya. 

G. Pengalaman positif dan negatif subjek, selama menjalankan statusnya 

sebagai anak perkawinan campur etnis 

H. Permasalahan yang dialami subjek selama menjalankan perannya sebagai 

anak perkawinan campur etnis 



 
 

289 
 

LAMPIRAN 6 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Keadaan fisik subjek 

2. Perilaku seperti bahasa tubuh subjek saat proses wawancara 

berlangsung 

3. Tingkah laku subjek saat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya   



 
 

290 
 

LAMPIRAN 7 

PEDOMAN CODING 

Identitas 
Identitas subjek I1 

Identitas keluarga  I2 

Faktor 

Significant 

others 

Orang-orang penting  FS1 

Hubungan keluarga FS2 

Reference 

Group 

Komunitas subjek FR1 

Hubungan sosial FR2 

Nama dan julukan FR3 

Fisik FF 

Praktek-

praktek 

membesarkan 

anak 

Budaya yang 

diajarkan 

FP1 

Budaya yang diadopsi FP2 

Konsep Diri 

Diri Fisik Pandangan subjek KDF1 

Solusi subjek KDF2 

Diri 

Psikologis 

Karakter subjek KDP1 

Kelebihan dan 

kelemahan 

KDP2 

Pandangan subjek KDP3 

Diri Sosial Hubungan keluarga KDS1 

Hubungan dengan KDS2 
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komunitas 

Nama dan julukan KDS3 

Hubungan dengan 

lingkungan baru 

KDS4 

Diri Ideal Harapan yang belum 

dicapai 

KDI1 

Harapan yang sudah 

dicapai 

KDI2 

Harapan yang ingin 

dicapai 

KDI3 
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LAMPIRAN 8 

INFORMED CONSENT 
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INFORMED CONSENT 

Kepada, 

NIS 

di tempat, 

 

Saya Eva Callista Irawan Soegiharto, NIM 13.40.0157, mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang 

melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Konsep Diri pada Anak 

Perkawinan Campur Etnis Jawa-Tionghoa” di kota Semarang, Jawa Tengah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep diri dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsep diri pada anak perkawinan campur etnis Jawa-

Tionghoa.  

Prosedur penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek anak perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa dalam menjalani 

kehidupan fisik, psikis, sosial, selama masa kecil subjek dan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembentukan dan pendeskripsian 

konsep diri serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut.  

Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara 

subjek dengan peneliti, sehingga ketersediaan waktu anda yang diharapkan 

dalam penelitian ini. 
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Adapun proses selama penelitian ini, memungkinkan anda akan 

mengalami atau merasakan pengalaman-pengalaman secara emosional 

sehingga dapat menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan-perasaan lain 

yang dapat memberikan ketidaknyamanan bagi anda. Peneliti menyatakan 

bersedia bertanggung jawab atas risiko fisik, psikologis, sosial dan finansial 

yang timbul sebagai dampak dari proses penelitian. 

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan. 

Seluruh informasi dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian 

semata. Seluruh data pribadi anda akan dijaga kerahasiaannya. Apabila dirasa 

ada ketidakcocokan, anda dapat menolak dan menarik diri dari penelitian ini.  

Bila ada hal-hal yang kurang jelas sehubungan dengan penelitian ini 

dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda dapat menghubungi saya 

Eva Callista Irawan Soegiharto 089674811795. 

 

 

Mengetahui, 

Semarang, ……………………. 

 

 

 

(   ) 
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INFORMED CONSENT 

Kepada, 

ISF 

di tempat, 

 

Saya Eva Callista Irawan Soegiharto, NIM 13.40.0157, mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang 

melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Konsep Diri pada Anak 

Perkawinan Campur Etnis Jawa-Tionghoa” di kota Semarang, Jawa Tengah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep diri dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsep diri pada anak perkawinan campur etnis Jawa-

Tionghoa.  

Prosedur penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek anak perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa dalam menjalani 

kehidupan fisik, psikis, sosial, selama masa kecil subjek dan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembentukan dan pendeskripsian 

konsep diri serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut.  

Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara 

subjek dengan peneliti, sehingga ketersediaan waktu anda yang diharapkan 

dalam penelitian ini. 
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Adapun proses selama penelitian ini, memungkinkan anda akan 

mengalami atau merasakan pengalaman-pengalaman secara emosional 

sehingga dapat menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan-perasaan lain 

yang dapat memberikan ketidaknyamanan bagi anda. Peneliti menyatakan 

bersedia bertanggung jawab atas risiko fisik, psikologis, sosial dan finansial 

yang timbul sebagai dampak dari proses penelitian. 

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan. 

Seluruh informasi dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian 

semata. Seluruh data pribadi anda akan dijaga kerahasiaannya. Apabila dirasa 

ada ketidakcocokan, anda dapat menolak dan menarik diri dari penelitian ini.  

Bila ada hal-hal yang kurang jelas sehubungan dengan penelitian ini 

dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda dapat menghubungi saya 

Eva Callista Irawan Soegiharto 089674811795. 

 

 

Mengetahui, 

Semarang, ……………………. 

 

 

 

(   ) 
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INFORMED CONSENT 

Kepada, 

MOB 

di tempat, 

 

Saya Eva Callista Irawan Soegiharto, NIM 13.40.0157, mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sedang 

melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Konsep Diri pada Anak 

Perkawinan Campur Etnis Jawa-Tionghoa” di kota Semarang, Jawa Tengah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep diri dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsep diri pada anak perkawinan campur etnis Jawa-

Tionghoa.  

Prosedur penelitian ini menggunakan metode wawancara yang 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tanggapan anda 

sebagai subjek anak perkawinan campur etnis Jawa-Tionghoa dalam menjalani 

kehidupan fisik, psikis, sosial, selama masa kecil subjek dan pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembentukan dan pendeskripsian 

konsep diri serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut.  

Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara 

subjek dengan peneliti, sehingga ketersediaan waktu anda yang diharapkan 

dalam penelitian ini. 
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Adapun proses selama penelitian ini, memungkinkan anda akan 

mengalami atau merasakan pengalaman-pengalaman secara emosional 

sehingga dapat menimbulkan perasaan sedih ataupun perasaan-perasaan lain 

yang dapat memberikan ketidaknyamanan bagi anda. Peneliti menyatakan 

bersedia bertanggung jawab atas risiko fisik, psikologis, sosial dan finansial 

yang timbul sebagai dampak dari proses penelitian. 

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan. 

Seluruh informasi dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian 

semata. Seluruh data pribadi anda akan dijaga kerahasiaannya. Apabila dirasa 

ada ketidakcocokan, anda dapat menolak dan menarik diri dari penelitian ini.  

Bila ada hal-hal yang kurang jelas sehubungan dengan penelitian ini 

dan anda membutuhkan keterangan lebih lanjut, anda dapat menghubungi saya 

Eva Callista Irawan Soegiharto 089674811795. 

 

 

Mengetahui, 

Semarang, ……………………. 

 

 

 

(   ) 
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LAMPIRAN 9 

SURAT PERNYATAAN 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis kelamin  : 

Alamat  : 

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi subjek penelitian skripsi dengan 

judul “Konsep Diri pada Anak Perkawinan Campur Etnis Jawa-Tionghoa”, 

yang dilakukan oleh : 

Nama  : Eva Callista Irawan Soegiharto 

NIM  : 13.40.0157 

Fakultas : Psikologi 

Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Alamat : Jl. Bougenville Selatan 1 ee no. 61 Perum Taman 

Majapahit Semarang 

Semua data pribadi subjek akan dijaga kerahasiaannya. Partisipasi dalam 

penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.  



 

301 
 

Setelah saya membaca penjelasan di atas, maka saya menyatakan kesediaan 

untuk berpartisipasi menjadi subjek dalam penelitian ini. 

 

 

Semarang, ………………………… 

Partisipan 

 

 

(   ) 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis kelamin  : 

Alamat  : 

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi subjek penelitian skripsi dengan 

judul “Konsep Diri pada Anak Perkawinan Campur Etnis Jawa-Tionghoa”, 

yang dilakukan oleh : 

Nama  : Eva Callista Irawan Soegiharto 

NIM  : 13.40.0157 

Fakultas : Psikologi 

Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Alamat : Jl. Bougenville Selatan 1 ee no. 61 Perum Taman 

Majapahit Semarang 

Semua data pribadi subjek akan dijaga kerahasiaannya. Partisipasi dalam 

penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.  
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Setelah saya membaca penjelasan di atas, maka saya menyatakan kesediaan 

untuk berpartisipasi menjadi subjek dalam penelitian ini. 

 

 

Semarang, ………………………… 

Partisipan 

 

 

(   ) 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis kelamin  : 

Alamat  : 

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi subjek penelitian skripsi dengan 

judul “Konsep Diri pada Anak Perkawinan Campur Etnis Jawa-Tionghoa”, 

yang dilakukan oleh : 

Nama  : Eva Callista Irawan Soegiharto 

NIM  : 13.40.0157 

Fakultas : Psikologi 

Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Alamat : Jl. Bougenville Selatan 1 ee no. 61 Perum Taman 

Majapahit Semarang 

Semua data pribadi subjek akan dijaga kerahasiaannya. Partisipasi dalam 

penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.  
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Setelah saya membaca penjelasan di atas, maka saya menyatakan kesediaan 

untuk berpartisipasi menjadi subjek dalam penelitian ini. 

 

 

Semarang, ………………………… 

Partisipan 

 

 

(   ) 

 


