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PEDOMAN KODING UTAMA (KOPING STRES) 
 

No Koping Stres Koding 

 Tindakan Langsung 
1 Mempersiapkan diri menghadapi luka L.1 

2 Agresi L.2 

3 Penghindaran L.3 

4 Apati L.4 

 Peredaan  

1 Diarahkan Pada gejala P.1 

2 Cara Intrapsikis  

 1. Identifikasi  P.2 

 2. Pengalihan  P.3 

 3. Represi  P.4 

 4. Deniel P.5 

 5. Reaksi Formasi P.6 

 6. Proyeksi P.7 

 7. Rasionalisasi P.8 

 8. Sublimasi P.9 
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LAMPIRAN: VERBATIM SUBYEK 1  

Nama : DK 

Asal : Semarang 

Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan 
Untuk menindak 
lanjuti pembicaraan 
kemarin, bahwa hari 
ini saya akan 
melakukan 
wawancara, gimana 
sudah siap? Santai 
rileks, jangan tegang, 
anggap saja sama 
temen sendiri... 

Siap..   

Saya minta untuk 
diceritakan, 
bagaimana 
kehidupan masa kecil 
mbak dian?  
 

Kehidupan masa kecil.. 
Kurang bahagia, 

  

Alasan kurang 
bahagia bisa 
diceritakan.. 

Karena ibu sudah ndak ada, 
tinggal bapak..kasih sayang 
bapak kan berbeda dengan kasih 
sayang ibu, mungkin itu. 

  

Ada hal yang 
lain..kegiatan apa 
dan sebagainya.. 
masa masa kecil..  

Bermain ya, kan biasa yang 
dilakukan masa kecil kan 
bermain, iya aku main  

  

Bisa diceritakan 
tidak main seperti 
apa sama siapa gitu 

Masa kecil kan, masa kecil 
bermain dengan temen-temen 
aku, mainannya bola bekel, terus 
udah...habis main pulang.. 
kadang disuruh mandi kadang 
disuruh makan.. udah.. 

  

aa..Masa kecil 
kenangan apa yang 
indah 

Masa kecil... apa yang indah ya  
Masa kecil saya tidak ada 
kenangan yang indah tuh 

  

Tidak ada yang indah 
sama sekali? 

Tidak ada... adanya sedih   

Kesedihannya dalam 
wujud apa? 

Kalo diceritain nanti saya 
nangis.. 

  

Aa diceritakan aja 
gapapa... 

Sedih aja yaa, karena tidak ada 
orang tua, sikap bapak masa 
bodoh sesukanya sendiri.., terus 
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saya sama adik saya dibiarkan 
saja ikut nenek, pokoknya tidak 
ada yang seneng deh, dari kecil 
saya sudah biasa cari uang 
sendiri, sudah menghidupi 
adik saya dan nenek saya, saya 
saja sekolah cuman sampai 
SMP, setelah itu saya kerja di 
pabrik, bantu-bantu ditokoo 
begitu 

 
 
 

Jadi cari uang itu 
kerja di pabrik gitu.... 

Iyaa dulu saya kerja di pabril 
setelah tambah gede tambah 
dewasa tambah pergaulan jadi 
saya jadi elsi, nyanyi di kafe-
kafe kayak gitu.. mungkin 
karena pergaulan juga  

  

Bagaimana 
kehidupan masa 
remaja.. 

Masa remaja... masa remaja iya 
saya sudah kerja, iya kerja, dari 
kecil kerje kerja kerja gitu, yang 
saya pikirkan bagaimana cari 
uang cari duit, gitu doang jadi 
saya tidak bisa seneng-seneng, 
bikin senengnya sendiri gak bisa 
karena saya ada beban ada 
tanggung jawab gitu, masa 
remaja saya mungkin pergaulan 
saya terlalu bebas ya, saya main 
sama siapa saja  

  

Siapa saja itu bisa 
dijelaskan?  

Ya kayak anak anak jalanan 
mungkin gitu, anak-anak yang 
sering keluar malam jarang 
pulang gitu.. 
Mereka semua sama nasibnya 
dengan saya  

  

Hal hal apa yang bisa 
mendorong mbak 
dian bergaul dengan 
yang dibilang seperti 
itu ya  

Mungkin gini ya karena tidak 
ada yang melarang saya, 
mungkin nggak ada yang 
bilangin kasih tau atau 
menasihati, jadi saya.. saya juga 
.. aduh kayak gini aja nggak ada 
yang marah kok, seperti ini aja 
nggak ada yang complain kok, 
jadi seenaknya saya sendiri yang 
penting saya cari duit seperti 
itu.. 

  

Tinggal sama nenek 
yaa.. 

iyaa   

Lha apa neneknya 
nggak ada nasihat-
nasihat  

Nenek kan sudah tua.., dia kan 
perhatian sama adik saya bukan 
saya .. iyaa 
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Kalau masalah saya nenek sih 
kurang yaa kalau adik saya 
perhatian bener.. kan saya yang 
cari duit.. 

Adiknya laki atau 
perempuan..  

Perempuan, kan saya dua 
saudara, saya dan adik saya  

  

Saat bersama dengan 
nenek iyu bapaknya 
apakah  nggak 
menemui atau 
bagaimana.. 

Nggak pernah bapak saya cuek 
nggak pernah nemui  

  

Tapi tau tinggal 
dimana  mbak dian? 
Tinggal bapaknya 
dimana tahu  

Tahu.. saya tahu bapak saya 
tinggalnya dimana tapi bapak 
tidak pernah di rumah, dia juga 
bingung juga tapi sekarang 
bapak saya sudah almarhum 
sudah nggak ada dan nenek saya 
sudah almarhum sudah ndak 
ada.. saya ini anak sebatang kara 
sama adik saya doang, adik saya 
sudah nikah sudah bersuami dan 
punya anak satu.. 
Yang tertinggal Cuma hanya 
tante-tante saya, pak dhe budhe-
budhe saya jadi gitu.. 

  

Iya saya mendengar 
tadi, terus saya mau 
menanyakan ... 
bagaiman hubungan 
dengan anggota 
keluarganya..tadi kan 
sudah dijelaskan 
keluarganya tapi 
keluarga lain 
bagaiman? 
Hubungan.. 

Hubungan aku dari keluarga ibu 
baik tapi kalo dari keluarga 
bapak cuek masa bodoh juga.. 
memang hubungannya nggak 
baik kerana bapak saya tidak 
pernah akur dengan 
keluarganya, jadi kayak om-om 
saya tante-tante saya dari bapak 
masa bodoh juga dengan 
keponakannya tapi beda dari ibu 
saya, nenek kan yang ngurusi 
saya dan adik saya dari ibu.. 

  

Terus ini apa yang 
membuat antara 
bapak dengan 
saudara-saudara 
yang lain nggak baik, 
apa itu masalah apa? 

Dari dulu sie, seingat saya 
setahu saya tuh rebutan warisan 
rumah, gitu yang jadi gak akur, 
masalah uang apalagi... 

  

Hubungan dengan 
para tetangga 
gimana? 

Baik juga hubungan, peduli juga 
tetangga, justru kasihan tetangga 
saya  

  

Wujud wujud dari 
bentuk kasihannya 
itu seperti apa? 

Ikut pedulilah ya, maksydnya 
ikut menasihati, mereka kayak 
bantu apa kasih-kasih apa.. 
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Itu kehidupan masa 
kecil, tetangga masih 
peduli 

Iya..   

Disaat mbak dian 
bekerja.. 

Setelah saya bekerja Masih sih 
peduli cuman bukan sama saya 
paling sama adik dan nenek 
saya, setelah saya 
kerja..udah..gak maulah 
istilahnya ya kita bergantung 
dengan mereka, kalau bisa 
jangan.. 
Dari situ setelah saya dapat 
bekerja sendiri, orang mau kasih 
apa, orang mau ngomong apa, 
aku  selalu bilang  “aku kan 
sudah gede, terima kasih kalian 
sudah menasihati aku” cuman 
saya gak bisa diatur-atur, masih 
sih peduli Cuma saya aja gak 
mau, saya paling gak suka 
dikasih nasihat 

  

aa.. ketika reaksi 
mbak dian nggak 
mau yaa..apa yang 
terjadi  

Langsung berubah, maksudnya 
langsung nggak seperti biasa 
lagi, darimana  jangan gini-gini 
kasihan emak kasihan adik gini-
gini “mbak saya tau ya yang 
harus saya lakuin dan saya tau ya 
saya harus apa untuk adiku 
untuk emaku, udah deh jangan 
urusin keluarga aku.. 
Terus mereka kelama-kelamaan 
udah mana mau mereka nasihati 
aku.. terus udah nggk menasihati 
aku. Saya kan merantau cari duit 
kemana-kemana 

  

Kemana-kemana 
misalnya kemana? 

Di jawa tengah, di jawa timur    

Di jawa tengahnya 
dimana.. 

Dijawa tengahnya di pati di 
kudus dan di semarang sendiri, 
kadang di blora disekitar cepu 
purwodadi.. udah  

  

Di jawa timurnya. Di malang di batu    
Di tempat wisata 
sebagai apa.. 

Saya kerja di kafe kafe karaoke 
begitu, saya kan elsi 
Di jakarta, saya jarang di jawa, 
apesnya nih di jawa, saya kan 
tangkapan pati 

  

Sebelum lanjut saya 
mengingatkan 
tentang hubungan 

Temen apa..   
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dengan temen-
temennya 
bagaimana.. 
Temen masa kecil 
temen remaja temen 
kerja.. 

Saya susah bergaul dengan 
orang, saya sering ini apa 
namanya, saya sering sendiri 
suka sendiri, saya tuh gak suka 
bergaul, susah juga 
bersosialisasi dengan 
orang..sebenernya disini saja 
kita harus tertib, ngikutin 
peraturan jadi sebisa mungkin 
mau nggak mau gimana lagi 
gitu.. 
Tapi kalo dicoba dijalani enak 
kok bisa.. saya paling susah 
bergaul.. 

  

Bisa dijelasin nggak, 
kenapa susah bergaul 
dengan teman-
temannya 
 
 
Gampang sakit hati..  

Nggak tau ya aneh aja.. ini lho 
takut sakit hati.. saya orangnya 
gampang tersinggungan aku 
orangnya nggak bisaan  
Bertemen ya bertemen tapi saya 
gak suka kalo terlalu deket 
Karena dulu pernah mungkin 
trauma..  

  

Trauma? Yang 
seperti apa peristiwa 
apa kok bisa 
menyebabkan 
tramuma..mungkin 
ada sesuatu.. 

Saya punya sahabat.. kemana-
kemana, selalu berdua 
bareng..terus ada berantemnya 
terus ada rasanya gimananya.. 
sakit dan sakitnya itu tidak 
maafin, mungkin ada sesuatu hal 
lah yang membuat saya sakit 
jadi saya tidak bisa maafin dia.. 
jadi dari dulu sampai sekarang 
kalau berteman antisipasi 
gitu..saya tidak mau terlalu 
deket aku takutt.. 

  

Oh karena ada 
konflik dengan 
sahabatnya sendiri 

He ehh deket banget    

Saat pertemanan itu 
adakah perlakuan 
beda antara temen 
laki dan perempuan  

Pertemenan maksudnya..siapa 
aja gitu.. 

  

Iya siapa aja ketika 
terhadap perempuan 
bagaiman, terhadap 
laki bagaimana, 
adakah perbedaan? 
Atau sama saja 

Bedaa.. kalau perempuan 
rempong ya, kalau lakikan dia 
kan cuek selalu oke aja gitu, 
diajakin apa-apa oke aja kalau 
perempuan kan kadang nggak 
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ntar gini-gini, jarang juga temen 
saya perempuan 

Yang tadi dikatakan 
sahabat yang tadi 
sebutkan itu temen 
perempuan.. 

Iya..   

Mungkin ada lagi 
yang mau dijelaskan 
lagi tentang 
pertemanan tadi.. 

Tentang apa..kadang bingung 
kalau ditanya, mau jawab apa 
takut gak bisa jawab.. 

  

Baik, sekarang 
pingin tau bagaimana 
anda bisa terlibat 
narkoba bagaimana 
ceritanya.. 

Ceritanya begini, nih karena 
dunia malam ya saya kan elsi, 
kerjanya di kafe-kafe dong yang 
identik dengan minuman keras.. 
tamu-tamu yang datang itu kan 
mesti cowok ndak mungkin 
dong kita dibooking sama 
cewek, terus diajak nyanyi, 
orangnya kan macem-macem 
ada yang doyan minum, ada 
yang pemakai, orang kan 
sendiri-sendiri, kalau doyan 
minum kita ya minum.. 

  

Ada keharusan ikut 
minum? 

Iya.. kalau yang tidak minum dia 
pemakai jadi minuman tidak 
kepakai, jadi saya kan tau.. 
tergiur.. macem laki-laki aku 
kan sudah tau semua, jadi ya itu 
tadi tergiur pingin coba-coba, 
awalnya coba-coba gitu, jajal-
jajal lama-kelamaan beli ya gak.. 
beli beli beli udah deh jual.. 
jualnya bukan berarti saya bd, 
enggak cuman kalo ada orang 
pesen yuk kita patungan.. 
kenalnya narkoba dari dunia 
malam.. 

  

Itu mengenal 
narkoba berapa 
lama.. 

Dari 2009.. ya 2009, aku 
ketangkap kemarin hari apa ya 
2015 

  

Terus apa yang ada 
dalam pikiran mbak 
mengenai narkoba 
saat-saat itu  

Suggest, ingin menikmati terus, 
bingung aja kalo tidak ada 
barang  

  

Itukan pandangan 
umum berbahaya  

Iya dan saya pun tau itu 
berbahaya, semua pemakai tau 
berbahaya tapi kenapa masih 
dipake.. 
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Iya kenapa itu.. 
alasannya apa kira-
kira  

Ha ha ha mungkin enak kali ya    

Disaat orang 
menggunakan 
sebenernya apa yang 
terjadi  

Gesit, buat dooping, terus fly, 
enak aja pokoknya  

  

 Oya.. Iya..   
Saya belum 
kebayang, enaknya 
seperti apa gitu 

Karena bapak tidak pernah coba, 
tuhkan malah ketawa.. nanti 
malah nyoba lo pakk.. 

  

Jadi begitu ya karena 
alasan-alasan itu, itu 
kan setelah 
menggunakan.. 
sebelum 
menggunakan apa 
yang terjadi dalam 
pikiran mbak dian 

Apa yang terjadi dalam sebelum 
menggunakan.. maksudnya 
sebelum mengenal  

  

Ya sudah mengenal 
sudah tau narkoba 
tuh tapi belum 
menggunakan.. apa 
yang terjadi 

Penasaran, rasa penasaran 
pingin tahu, ingin coba gitu, 
saya kan orangnya penasaran 
langsung coba-coba begitu, rasa 
ingin tau kan banget hahah tuh 
kan ketawa.. 

  

Ketawa kan biar gak 
serius  

Jangan serius biar gak tegang ya 
karena saya aneh 

  

Kok hisa mengatakan 
aneh 

Aneh aja..dalam diri saya aneh 
aja  

  

Oya terus.. 
bagaimana ceritanya 
kok bisa ketangkep.. 
bagaimana 
ceritanya? 

Ceritanya begini.. cerita saya 
ketangkap.. saya dengan temen 
satu cowok sama satu temen 
cewek aspk disini juga.. kita 
bertiga mau belii .. mau beli itu 
sama kurir yang maunya jatuhin 
alamat dia gak mau kasih tau 
dimana tempatnya dijual gitu.. 
kita terpaksa menunggu dong di 
stradion wijoyo kusumo..  

  

Dimana itu.. Di pati..kita bertiga.. kita bertiga 
menunggu, nah temen saya yang 
cowok nggak sabar pingin 
disusulin, dia pergi dong 
mobilnya dibawa, saya dan 
temen saya diturunin di stadion 
dan temen saya cewek ditinggal 
tapi temen saya ini sudah dikutin 
sama polisi, kita dibuntutin dari 
hari jumat dan ketangkepnya 
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hari minggu, udah dibuntutin 
dari jumat dan dibuntutin... 
Malam minggu pukul 1 malam 
saya makai sama spk cewek ini, 
maka di kos-kosan saya tanpa 
mengajak satu cowok ini, nah 
ceritanya kita kurang 
kekurangan bahan, kita pingin 
makai lagi tapi tidak ada maka 
iuranlah, kita patungan, mau 
beliin yang tadi.. ayo beli sama-
sama, beli sama cari sama-sama, 
kita ketemu dimana, aku nunggu 
di stadion, dia pergi dibuntutin, 
terus ada tujuh polisi berpakaian 
preman, satu orang 
menghampiri saya sama temen 
cewek ini, dia bertanya pura-
pura mbak pernah gini-gini coba 
ikut saya ke kantor.. sebelum 
pergi ke kantor digeledah di 
tempat.. barang itu yang bawa 
saya, itu sisa pemakaian kita 
semalam itu, maksud saya saya 
simpan saya bawa, jika barang 
yang saya beli ini datang kan 
tambah banyak lagi,  pikir saya  
begitu.. barang belum datang ya 
nggak temen saya yang cowok 
sudah dibuntutin  ternyata.. saya 
ditangkap ditempat ya digeledah 
itu..ketemu di saku  saya “ini apa 
ini apa” yuk ikut, kayak ada 
yang ada yang mukulin gitu, 
dibuntutinnya hari jumat dan 
hari minggunya siang pukul 12 
kita ketangkap.. udah deh polisi 
nangkap kita..kenapa anehnya 
gak ditangkap di kos-kosan saya 
pas kita makai jadi tidak 
ngelibatin temen cowok ini  

Emm ada pendapat 
tidak mbak dian.. 
kenapa kok bisa 
dibuntutin, ada hal-
hal yang 
mencurigakan atau 
gimana.. 

Sebelumnya sie, perasaan saya 
gak enak dari hari kamis gara-
gara saya beli di tempat kos 
temen saya kok ada orang gede-
gede banyak ya ada 6 orangan 
terus pura-pura jajan 
diwarungnya, kan didepan kos-
kosan kan ada warung.. ada si 
anu. saya tidak mau kesini ah.. 
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gak beli dululah, soalnya ada 
orang ada apa.. dah gapap.. dah 
kita pulang.. dibuntutin atau 
gimana..seperti itu.. 

Terus Temenmu 
yang juga begitu  
gimana 

Yang juga begitu, Polisi bilang 
saya di BAP, dia dia DPO, terus 
suruh ngasih tahu.. ini barang 
darimana, jatuh alamat pak saya 
gak dikasih tau tempatnya, 
pakainya hanphone kita dengan 
alamat dimana kita cari sendiri.. 
nomor hpnya sudah tidak aktif 
dihubungi..cuman suruh 
nyebutin yang yang jual di kos-
kosan..bilangnya DPO saya 
curiga dong, sampai saat ini 
tidak ada yang ketangkap..ya 
paling cepu dia yang suruhan 
polisi, dia kan gak ditangkap 
malah dilindungi kan kalo kayak 
gitu, dia malah dapat duit dia 
dilindungi..cepu kan kayak gitu  

  

Sesuatu banget.. 
terus selanjutnya bisa 
diceritakan tidak saat 
penangkapan sampai 
status menjadi 
narapidana.. apa 
yang dialami.. 
bagaimana cerita 
jalannya  

Penangkapan..hari minggu di 
BAP lamaaa banget di polres 
dulu belum ditahan di sel, masih 
di ruang.. diruangan bapak-
bapaknya gitu selama 2 hari baru 
kita dimasukin di sell, di sel pun 
kita masih sering keluar masuk, 
masih dipanggil-panggil 
ditanya-tanya, suruh ngaku-
ngaku, masih ditanya apalagi 
pak.. udah deh saya diantar 
aja di lapas.. saya bilang gitu.. 
diantar langsung..jadi saya di 
polres cuman empat hari.. dua 
hari dikantor dua hari di sell, 
terus saya dioper ke lapas 
penitipan di pati sana..lapas 
cowok..kita kan kalo cewek kan 
dipisah kan sedikit doang.. kalo 
sudah kelas sidang baru dioper 
ke semarang sini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
menghadapi 
luka 

Sidangnya dimana? Di pengadilan pati..   
Perasaannya 
bagaimana saat itu.. 

Ya deg-degan ya bingung 
gugup.. gimana sie namanya 
belum pernah ketemu orang-
orang seperti itu.. 
Saya suruh ngomong ya 
ngomong apa adanya  
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Kan 
gugup..bagaimana 
apa yang mbak 
lakukan untuk 
mengatasi 
kegugupan itu.. 

Doa.. saya doa saya doa.. biar 
tenang, udah gitu doang yang 
saya lakuin  

P.1 Diarahkan  pada 
gejala 

Hanya berdoa saja  Hanya berdoa, minta support 
ya dari keluarga dari temen-
temen begitu doang.. 

 ...... 

Hemm saat mbak 
ketangkep 
bagaimana reaksi 
keluarga ? 

Kaget dong.. nggak 
nyangkalah.. nangislah, apalagi 
adik  saya nangis “kakak kenapa 
sih kak.. kenapa bisa terjadi 
seperti ini” kita kan sebatang 
kara,, kenapa sih kah seperti ini 
kak..memang gak kasihan sama 
aku kak..kalau kaka dipenjara 
terus aku sama siapa kan kita 
gak punya siapa-siapa..gitu aja 
nangis terus .. 
Terus anak kamu gimana kak.. 
gitu  

 
 

 

Denger nggak reaksi 
tetangga-tetangganya  

Tetangga mah malah 
mencemooh ya itu kan kayak 
gitu.. 
Untung aja adik saya gak mau 
tinggal diperkampungan kayak 
gitu.. 
Ya jadi pikiran buat adik 
saya..soalnya diperumahan kan 
pada cuek-cuek yang kenal dia 
kan Cuma RT doang.. tetangga 
mah gak kenal.. 

  

Terus bagaimana 
sekarang anaknya.. 

Anak saya sama adik saya   

Umur berapa.. Enam tahun sekarang..saya 
tinggal usai 4 tahun.. dan saya 
udah 2 tahun di penjara jadi 
sudah 6 tahun    

  

suami Sebenernya saya dibilang nikah 
sie belum lah ya..Cuma nikah 
siri doang.. nggak statuskan.. 
status dimata tuhan tapi tidak 
sah negara kan.. jadi kalo kita 
selesai ya selesai aja, orang mau 
kemana gue mau kemana ya 
udah.. 
Saya pisah sejak anak saya dua 
tahun.. dan laki laki itu sudah 
berkeluarga, saya dibohongi 
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ceritanya.. dia ngakunya 
bujang..mungkin karena aku 
terlalu tergiur sama dia, yang 
sering ngajak main saya, dibeliin 
ini itu, saya diajak ke kafe juga 
mau, jadilah hidup sama 
dia..sekitar 4 tahun 5 tahunan 
baru punya anak.. udah kita 
pisah gitu aja, habis gitu gak 
tahu dia dimana.. mungkin 
sudah nikah lagi kali orang 
kayak gitu  

Nggak ada kabar 
sama sekali.. 

Nggak.. nggak ada kabarnya.. 
saya tidak mau tau.. ngak cari 
suami saya jauh dari suami 
saya..sama anak saya saja  

P.4 Represi  

Mungkin adiknya 
tahuu tentang ,, 

Tapi adik saya tidak berani sama 
saya, disaat kunjungan saya 
disini bahasnya bukan bahas 
mantan suami, paling yang saya 
tanyakan pertama-tama anak 
saya, kedua kamu sehat apa 
nggak, gitu doang.. udah.. 
Gimana kabarnya, apa 
kabarnya.. baik-baik saja kan, 
jangan gini ya kak jangan gitu ya 
kak..udah .. iya baikk-baik.. 
Adik saya bisa dipercaya, dia 
bisa nasihati saya, adik saya 
selisih 2 tahun.. dia khawatir 
kalau saya tersinggungan, marah 
atau apa gituu.. 

  

Berapa kali setiap 
lama adiknya 
berkunjung disini? 

Biasanya sebulan sekali tapi 
jarang, kadang 2 bulan sekali 
tapi telp tiap hari.. 

P.3 Pengalihan  

Dia dimana 
sekarang.. 
 
 
oohh 

Dia di demak kerja, kadang di 
semarang..adik saya kerjanya ya 
kemana-kemana jadi elsi gitu  
Tapi dia punya suami, suaminya 
juga tau kalau adiknya kerjanya 
kayak gitu.. 

  

Terus saya mau 
menanyakan dalam 
kehidupan disini 
ya...bagaimana 
hubungan mbak 
dengan kepala disini? 

Baikkk..saya sama sekali tidak 
ada masalah, tidak ingin ada 
masalah  tidak buat masalah.. 
sebisa mungkin saya nurutin 
aturan disini, saya mematuhi 
saya mengikuti aturan disini.. 
udah karena saya tidak ingin ada 
masalah dan katanya kalau ada 
masalah kan dipisahin, jadi saya 

 
 
 
 

L.1 

 
 
 
 
Mempersiapkan 
diri 
menghadapi 
luka  
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patuh taat, dan ibu bilangnya 
bener nggak pernah bilang 
nggak.. gitu.. jadi saya ikutin aja 
kata-kata ibunya nggak boleh ini 
nggak boleh itu..ya gitu aja  

Mengikuti aturan 
begitu bagaimana 
kondisi pikiran mbak  

Enak aja tenang aja jalani aja.. 
Sabar sabar meskipun diluar 
kita tidak pernah diatur gitu 
kan.. ya sabarlah mau nggak 
mau harus mau..toh itu buat 
bekal nanti kalo kita keluar 
harus taat pada orang yang lebih 
tua dari kita, kita harus 
menghargai orang tua, anggep 
aja ibu kandung kita  

P.1 Diarahkan pada 
gejala 

Jadi ada manfaatnya 
yaa 

Iyalah.. saya dipenjara ini bisa 
tahu, mana yang temen mana 
yang enggak, jadi tambah taulah 
tambah taulah kehidupan, besuk 
saya harus gimana kedepannya 
harus bagaimana.. kan jadi 
tahu..iya banyak yang tahu 
disiini.. 

  

Terus bisa 
diceritakan tidak 
bagaimana 
hubungannya dengan 
temen-temen disini  

Disini.. baik-baik saja.. dikamar 
kan kamarku gedhe yang 
jumlahnya 46 orang pernah 40 
orang.. kita biasa aja 
kekeluargaan harus saling 
memahami satu sama lain 
meskipun susah mesti sulit 
meski tekanan batin..gimana 
lagi kita harus ngimbangi yang 
namanya  bersama dengan 
orang banyak, berbeda sifat.. 
ya enggak... 
Berbeda karakter punya karekter 
masing-masing.. susah.. tapi 
saya untungnya bisa.. pelan-
pelan bisa mengerti..sabar sabar 
kuncinya Cuma sabar doang.. 
Kalau kita nggak sabar kalau 
kita ngikutin emosi jadinya 
berantem erus sama temen  

 
 
 
 
 
 
 
 

L.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
diri 
menghadapi 
luka 

Pernah nggak? 
Pernah.. 

Hampir cuman untuk apa sih, 
lagian saya disini masih lama 
ketemunya sama orang itu lagi 
itu lagi jadi untuk apa kita 
musuhan bikin nggak enak, kita 
jalanini disini jadi nggak 
nyaman, yaudah baikan gitu.. 
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memang harus gitu kita tidak 
boleh dendam, kita harus baik 
pada siapapun pemaaf..ya 
nggak?emm mungkin tuhan 
jadiin hatiku jadi baik yaa, 
mungkin buah kesabaran  

Semoga demikian 
adanya ya 

Amin..   

Oke..    
Untuk selanjutnya 
mengenai kegiatan.. 
kegiatan dipagi hari 
apa ya bisa 
diceritakan  

Saya ceritakan ya.. bangun tidur 
mandi di sumur, nimba tuh 
nimba untuk mandi, bareng-
bareng mandinya, habis mandi 
tuh teng-teng nasi kita makan 

  

Sekitar jam berapa  Sekitar jam tujuan    
Bangunnya jam 
berapa.? 

Bangunnya buka keong jam 5, 
kadang kalau siang-siangan 
setengah 6 

  

Buka keong.. Istilah disini buka keong, 
mungkin kita seperti keong  

  

Terus.. Nabrak..ya setelah makan.. kita 
makan kan  terus tutup keong 
dikunciin kita disuruh makan 
pikirnya  

  

Jam berapa itu.. Ya samalah jam 7 an dan jam 8 
baru dibuka.. setelah apel 
petugas gitu begitu, ibunya 
kontrol dulu, habis ibunya 
kontrol baru dibuka, kadang kan 
setelah kadang kan kita ada yang 
piket merumput atau apa, itu 
kalau yang piket kalo gak piket 
ya enggak. 
Jam 9 pukul 9 harus kumpul 
semua di BP, di BP ikut apel  

  

Suruh apa selama.. Suruh nyanyi, nyanti narapidana 
gitu, mars panca dharma sama 
nyanyi narapidana  

  

Iya.. Iya kita kayak anak TK gitu    
Happy yaa 
Happy banget 
kembali masa lalu.. 
 
 
 
 
 
Hiburan bagi mereka 
yaa 

Ha ha ha.. 
Iya kita sorak-sorakan gitu, 
apalagi setelah apel ada yel-
yelnya “lapas perempuan 
berhias yes yes gitu..” tuh kan 
kayak anak kecil..kalao bapak 
tau pasti ketawa deh.. kok ada 
intruktur-instruktur apa disini 
liatin kita kayak anak kecil, 
mereka justru malah seneng.. 
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Terus ada kayak apa namanya 
ada motivator-motivator di BP 
darimana-darimana, dari ustad 
lah, darimana, dari apalah 
gitu..... 

Terus habis apel  Habis apel di luar, kita tidak 
boleh di block soalnya di blok 
dikunci kamar dikunci, gerbang 
kamar juga dikunci sampai jam 
12 baru dibukain, kita masuk 
kamar, setelah masuk kamar 
teng-teng nasi makan siang tuh, 
kita makan ditutup keong lagi 
sama kayak pagi.. setelah ibunya 
apel ibunya kontrol baru dibuka, 
siang begini tadi ke wartel deh 
sampai jam 3 di wartel telp, pagi 
juga ada wartel  

  

Mengenai makan, 
bagaimana seleranya  

Ya makan selerahnya yah 
gimana ya memang makannya 
gitu, itu itu melulu lagi tapo 
cadongan disini layak dimakan, 
enak masakannya soalnya yang 
masak cewek, beda dengan lapas 
penitipan disono kan cowok, 
makan ya dimakan aja sie, mau 
gak mau ya harus gimana 
adanya itu , tidak mau makan 
ya.. 

  

Bisa diceritakan apa 
yang dimakan seperti 
apa.. 

Lauknya diganti-ganti, hari ini 
telor besuk daging, rendang 
besoknya lagi ayam, saya saja 
sampai hafal kalau  
cadongannya ayam setiap 
tanggal 5, 15 sama 25 kita 
makan ayam sebulan 3 
kali..enak enak makanan sini 

  

Enak disini ya.. Karena kita tidak mikir makan 
bayar, bayar air bayar listrik, 
coba diluar makanya badannya 
pada mekar semua, disini pada 
gemuk semua.. hidup sehatlah 
ini hidup sehat..merokok juga 
enggak, keluar malam kena 
angin malam juga enggak, 
makannya teratur saja  

  

Mbak dian merokok.. Merokok berat..   
Bagaimana ketika 
berhenti merokok.. 

Gimana ya.. saya depresi saya 
kambuh, gimana ya kok nggak 
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ada sie gitu, kenapa sie gitu, 
nggak boleh sie  

Terus apa yang 
dilakuin untuk 
mengatasi  

Ya udah kelama-lamaan 
terbiasa.. yaitu tadi sabar lagi, 
ntar ya kalo pulang ya  merokok 
boleh tapi jangan narkobaan  

P.1 Diarahkan pada 
gejala  

Terus kegiatan siang 
hari  

Tadi saya nari di BP, setelah 
buka keong saya tidak masuk 
saya masih di BP, masih nari 
sampai jam satu terus pulang 
sebentar angkat jemuran.. bapak 
deh manggil.. 

  

Yang manggil bukan 
saya, ibunya.. 

Tapi bapak kesini buat ngebon 
gadis kan, maksudnya ngebon 
saya buat wawancara  

  

Terus biasanya jam-
jam segini ngapain  

Yang saya lakuin.. nelpon..    

Siapa yang sering di 
telp  

Adikulah.. anakku..   

Apa sering menelpon Setiap hari ke wartel    
Sepengetahuan saya 
wartel mahal ya.. 

Memang iya mahal..kita tidak 
boleh megang hp malah nanti di 
sell.. 
Hiburan kita Cuma wartel 
cuma telp doang  

 
 
 
 

P.3 

 
 
 
 
Pengalihan  

Dengan adanya 
wartel sangat 
menghibur banget ya 

Bangetlah, apalagi kalo sudah 
telp anak saya  “ceritain dong 
dik ngapain di sekolahan” betah 
deh ngobrol apa aja sudah  

  

umur berapa toh 
sekarang   

Enam tahun..tadikan sudah 
nanya.. 

  

Sama anak adiknya 
bareng.. 

Sekolahannya kan 
kesehariannya.. iya bareng  

  

Terus kegiatan sore 
hari.. 

Mandi lagi.. sore jam berapa.. 
jam 3 piket BP, terus teng-teng 
nasi  nyiapin cadongan buat 
makan, ngisi-ngisi lauk begitu  

  

Ada makan sore.. Ada sehari makan 3 kali; pagi 
siang sore, sore kan  makannya 
malam habis maghrib semau 
kita mau makan jam 
berapa..yang penting nasinya 
cadongnya setiap pagi siang 
sama sore.. 

  

Saya pingin tahu 
nihh, malam apa 
yang dikerjakan nih.. 

Dari sore sampai malam.. ngisi 
tts, nonton tv, dengerin music  

  

Musik.. musuk apa? Radio..   
Ada radio.. Ada radio..   
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Diijin gak bawa 
radio.. 

Diijinkan kan battery jangan 
yang gedhe yang kecil asal 
suaranya tidak berisik makanya 
pakai handsfree jadi tidak 
mengganggu yang lain, terus 
televisi sampai jam 11 malam 
dimatiin.. 

  

Terus yang 
dilakukan.. 

Paling nonton tv, dengerin mu 
sama isi tts di kasur.. udah.. 
setiap hari gini besuknya gini 
lagi, setahun lagilah baru pulang  

  

Kan kadang yang 
lain sudah tidur, tv 
sudah mati itu apa 
yang terjadi dalam 
pikiran  

Kadang kita belum bisa tidur, 
yaudah itu saya masih nulis-
nulis apa, dengerin radio 
puter-puter cari siaran yang 
bagus lagu-lagu yang bagus, 
udah gitu doang sampai bisa 
tidur.. 

 
P.3 

 
Pengalihan  

Biasa jam berapa 
tidur 

Di dalam tidak ada jam, setahu 
saya  bunyi teng teng 9 kali 
berarti jam 9, tv mati jam 11 

  

Jadi patokannya gitu 
ya  

Iyaa saya seingatnya dari teng 
pertama tv mati, kalo sudah 
malam  
Kalo jam 12 teng 2 kali 
bunyinya ntar jam 1 sekali, teng 
teng  

  

Tengnya disini.. Tengnya di BP    
Siapa yang ngeteng.. 
 
Ibunya tidur disini 

Yang bunyiin ibunya yang jaga.. 
 
Kan kalau jaga bergantian 
ibunya, sip sipan minggu ini si 
ibu ini minggunya lagi si ibu ini, 
2 orang 3 orang kalau tidak 
salah, kontrol dari blok ke blog 
Kadang misal ada yang belum 
tidur “kenapa belum tidur” “ 
belum bisa tidur bu” 

  

Memang kelihatan 
tembus gitu.. 

Kan tralisnya kayak gini terus 
kamar lapak lapak lapak kasur 
semua.. pake kasur semua, ada 
yang tidur di bawah juga  
Dah aman aman aja baik.. 
kenapa belum tidur mbak, belum 
bisa tidur bu banyak nyamuk 
padahal tidak bisa tidur ngisi tts  
Tidur ya istirahat besuk 
kegiatan, iya buu 

  

Tralisnya tidak ada 
gak ada kacanya  

Nggak ada    
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Jadi bisa kena 
langsung angin 
malam ya  

   

Selama disini ada 
masalah masalah apa  

Baik baik saja nggak ada 
masalah  
Masalahnya di diri sendiri 
mengapa tidak pulang-pulang  

  

Sebenernya disini ini 
kegiatan wajib dan 
tidak wajib ada tidak  

Perasaan wajib semua deh 
kegiatan disini wajib semua kita 
harus ikut, tapi kadang orang ada 
yang tidak mau tapi ya gapapa, 
asal sudah cukup orang yang 
mau gapapa dijalani  

  

Berati boleh gak 
mengikuti, boleh.. 

Ya boleh Paling nanti ditanyain 
kenapa tidak ikut, alasannya apa 
gak ikut, berarti gak boleh  

  

Kesulitan apa yang 
sering dialami disini 

Kesulitan apa..apa yang sulit.. 
mungkin kesulitan bertahan 
hidup disini, kan pribadi saya.. 

  

    
Saya mau membahas 
tentang pengalaman 
mbak dian awal awal 
tinggal disini 
bagaimana 
pengalamannya dan 
apa yang dialami 
boleh diceritakan 
awal-awalnya 

Apa yaa.. awal pertama kali 
tinggal disini apa yang aku alami 
streslah ya belum bisa 
beradaptasi bingung macem-
macem deh campur 

  

Saya ingin tau lebih 
dalam lagi apa yang 
menyebabkan stress 
disini 

Mungkin pertama kali aku 
disiini aku tidak kenal 
siapapun..semua teman kan 
baru..temennya berubah jadi 
mungkin itu yang membuat aku 
stres bingung mau cerita sama 
siapa kan nggak tau..terus asing 
juga tempatnya nggak seperti di 
pati sana  

  

Ada hal yang lain  Yang lain kebingungan gimana 
keluarga mau besuk kan jauh  

  

Oya keluarga dimana 
sekarang ya.. 

Keluarga.. disini ada keluarga di 
pati juga ada keluarga..keluarga 
disini kan jarang jarang besuk 
yang kupentingin sie adik aku  
orang tua aku kan jauh di pati  

  

Saat vonis saya ke 
belakang lagi saat 
vonis apa yang mbak 
rasakan saat itu  

Setelah divonis..sedihlah nggak 
terima divonis 5 tahun saya berat 
banget gitu buat saya  
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Sedihnya bagaimana 
cara 
mengekspresikan 
kesedihannya 
bagaiman.. 

Saya terus-terusan 
menangislah.. saya menangis 
ya nyesel gak terima gitu  

 
L.3 

 
Penghindaran  

Untuk hak yang lain 
selain sedih nggak 
terima  

Merenung intropeksi berdoa 
udah gitu aja.. habis gimana 
lagi mau nggak mau harus 
gitu..nangis kayak apa juga gak 
bakalan diturunin hukumannya 
ndak bakal bisa dirubah paling 
kasasi.. 

L. 1 diarahkan paa 
gejala 

Kasasi bisa 
kemungkinan .. 

Kasasi kalau ada duitnya 
kemungkinan bisa yaa tapi kalau 
misal aku kasasi kalau 
berkuarang tapi kalau semakin 
bertambah kan ada juga yang 
semakin bertambah..kasasi 
menggunakan uang banyak 
menjadi 11.. 12.. aslinya Cuma 6 
atau berapa gitu takutnya gitu 
kasasi banding..banding kalau 
kasasi bisa sampai presiden 
lama juga prosesnya 

  

Semakin lama ya dan 
itu belum 
menjamin..menurut 
mbak yang mbak 
alami itu sesuatu 
yang 
menguntungkan atau 
sesuatu yang 
merugikan apa 
alasannya 

Sesuatu yang merugikanlah kalo 
menurutku kalau 
menguntungkan ngapain masa 
dipenjara untung sie aneh  
Mungkin memang sudah 
jalannya kali ya harus 
begini..kedepannya kan gak tau 
nanti saya harus gimana lagi  

  

Dari sekarang adakah 
bayangan-bayangan 
gambaran setelah 
dari sini mau apa.. 

Adalah.. gambaran saya setelah 
dari sini nanti saya menjadi 
orang yang baik untuk anak 
saya..kerja keras cukupi anak 
saya dan keluarga saya ya 
sudahlah saya fokuslah nanti 
saya kan membahagiakan anak 
saya..orang-orang terdekat saya 
kerja yang bener-bener 
gitu..kalau masuk kedunia 
malam nanti gitu lagi tapi semua 
perlu dihentikan misal saya kerja 
didunia malam lagi terlibat 
narkoba terjadi lagi  
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Menurut mbak 
lingkungan fisik suhu 
cahaya kepadatan 
terus terus polusi ini 
mengganggu nggak 
disini.... 

Disini suhu udara...sangat-
sangat banget disini panas 
banget  
Iya semarang panas 

  

Menurut mbak 
kepadatan disini 
bagaimana.. 
Maksudnya yang 
tinggal disini 

Kepadatan ohh over kapasitas 
maksudnya..menurut saya sie 
nggak ya karena tempat juga 
luas tidak mengganggu juga  

  

Yang mengganggu 
suhu ya 

Iya..cuaca disini panas mungkin 
dekat laut kali ya makanya saya 
orang sini ndak betah disini saya 
lebih suka ditempat lain  

  

Tapi harus bisa 
dijalani  

Jadi harus kembalilah ya mau 
nggak mau.. 

  

Tapi disini suhunya 
masih bisa 
bersahabat ya... 
Mbak disini tentu 
punya tanggung 
jawab kan..apa 
tanggung jawab-
tanggung jawab juga 
merupakan salah satu 
permasalahan bagi 
mbak  

Saya disini punya tanggung 
jawab memang Cuma yang jadi 
masalah terkadang ada kesel 
gitulah.. aku ada tugas ini aku 
harus piket ini tapi kadang-
kadang malas kadang-kadang 
jenuh jadi nggak enak 
melakukan aktifitas gitu kadang 
ada sie 

  

Untuk 
organisasi..tentu 
disini ada organisasi.. 
apakah organisasi ini 
sangat membantu 
atau membuat beban 
.. 
Mbak kan disini 
punya organisasi kan 
punya kelompok 
kegiatan apa  

Organisasi apa dulu.beban atau 
malah apa tadi..biasa aja ya 
kalau beban gak beban biasa aja 
siee karena dinikmati 
ajah..lakukan dengan 
senyuman jadi kita rasanya 
nggak buruk nggak ada terus 
kita gini   

 
 
 

L.4 

 
 
 
Apati 

Saya mau 
mengulangi..tadikan 
saya menyebutkan 
penyebab 
stress..sekarang saya 
mau menanyakan 
tentang faktor faktor 
yang membuat stres 
disini misalnya dari 
unsur intelektual dari 
unsur motivasi dan 

Gimana ya mau jawab apa yaa 
stres ya stress 
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kepribadian..menurut 
mbak pribadi mbak 
bagaimana selama 
menjalani kehidupan 
disini 
bagaimana motivasi 
mbak, motivasi yang 
dimiliki rendah atau 
gimana 

Tinggi...   

Bisa digambarkan 
motivasi yang tinggi 
seperti apa  

Hehe saya gak bawa buku 
gambar jadi  

  

Hahaha ya maaf 
dijelaskan dengan 
lebih apa ya jelas 
motivasi yang tinggi 
itu seperti apa 

Aku bingung ngomongnya 
bingung ngomongnya pokoknya 
saya punya motivasi yang tinggi 
lah  

  

Gitu aja  
Kalau faktor 
situasi..apakah 
keadaan disini sangat 
mendesak menurut 
mbak  
Alasan mendesaknya 
seperti apa 

Iyaaa 
 
 
 
Bikin aku bingung mesti jawab 
apa..keadaan disini sangat 
mendesak ya bingung aja saya 
sering bingung  

  

Sebenernya apa sia 
yang buat bingung  

Bingunglah entar ada ini entar 
ada itu apalagi disini banyak 
acara habis ini..ada ini ada itu 
kadang-kadang orang kan pas 
mood kalau nggak ya terpaksa 
gitu nggak enak  

  

Sekarang mood 
nggak.. 
hahahah 

Mood 
Gitu kan mood dong kalau ndak 
mood ndak mungkin datang 
hahah bercanda  

  

Menurut mbak 
perubahan hidup 
sekarang bagaimana  

Nggak tahu saya juga bingung 
dengan diri saya maksudnya 
dengan diriku sendiri juga 
bingung..apa saya sudah gila 
atau belum aku berpikir seperti 
itu  seperti itu.. 
Perubahan-perubahan yang 
gimana kalau untuk menjadi 
lebih baik saya rasa baiklah ya 
karena saya kan tidak 
melakukan hal-hal yang seperti 
yang nggak saya lakukan..baik 
sie baik tapi saya 
bingung..kadang-kadang saya 
berpikir masa sie saya jadi gila 
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masa sie..memang iya..nggak 
enggak ah gak mungkin..seperti 
itu  
Dulu saya pernah sakit pernah 
periksa di dokter kejiwaan..dulu 
waktu aku masih diluar saya tuh 
sakit depresi jadi kan saya sering 
bingung masa sie saya kayak 
gitu nggak ahh 

Itu yang dibicarakan 
setelah disini.. 

Nggak..nggak dari luar dari 
luar.. 
Saya periksa karena saya 
merasa aneh pada diri saya 
saya sering sakit kepala sakit 
kepala serius sakit 
banget..badan terasa nggak 
enak semua..terus kebayang-
kebayang terus saya takut 
dengan sendirinya kenapa nggak 
tau kena apa dan saya cerita 
dong dengan spk saya kok saya 
malah dibawa ke spesialist 
kejiwaan..saya disuruh 
dokternya cerita 
ngomong..pernah ini-ini iya 
emang pernah terus suruh nebus 
obat pulang-pulang dirumah 
dibilangi sama ibu saya..kamu 
depresi bipolar..saya nggak gila 
kan saya dibilangi gitu..saya 
disuruh minum obat udah.. 

 
 

L.1 

 
 
Mempersiapkan 
diri 
menghadapi 
luka 

Terus akhirnya 
diminum.. 

Dada saya sesek kalau minum 
obat..obatnya aneh obatnya 
aneh..semua kayak 
menggunakan narkoba gitu 
bedanya kan obatnya Cuma pil-
pil gitu bentuknya..kalau saya 
minum selalu sesak nafas saya 
gak kuat saya gak pernah minum 
saya larinya Cuma doa..doaa 
makanya sampai sekarang 
bingung apa yang saya lakukan 
emang bener saya kesini emang 
bener habis gini..aku kayak gini 
nggak sie..padahal sering 
bertanya-tanya..contoh ya 
contoh kecil makan..tadi kan 
udah masa sie belum makan 
aneh aneh dalam diri saya 

 
 
 
 
 
 
 
 
P.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diarahkan pada 
gejala. 
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aneh..saya sampai takutt sampai 
gitu.. 
Saya cerita sama adik saya 
sama ibu saya ..dik kakak..udah 
tenang-tenang ya doa doa selalu 
bilang begitu doa-doa dan doa 
terus yang mereka 
sarankan..dari tadi saya doa kali 
tapi kan saya aneh..aku bisa 
apa..kalau seperti itu ya udah 
saya harus bisa 
mengendalikan diri 
emosi..marah-marah nggak 
jelas kan nggak ini nggak 
kenaan istilahnya .merasa tidak 
diterima dilingkungan 
berada..merasa dikucilkan..pada 
hal meraka tidak seperti itu tapi 
kadang saya berpikir gitu 
kenapa sie saya sperti ini 
minder sendiri..entahlah 
udahlah..entar kalau saya udah 
bebas kali ya mungkin aku bisa 
konsultasi dengan dokter jiwa  

 
 

Pasti butuh teman.. Cemas cemas kekhawatiran 
yang nggak gimana gitu kadang  
aku gak seperti itu gak bisa 
tidur..muncul bayangan yang 
nggak enggak gitu  

  

Bayangan yang 
enggak-enggak 
misalnya apa   

Kebayang-bayang ya...pikiran 
yang enggak-enggak..aku 
khawatir sama anakku terus jadi 
kebayang nggak selesai-selesai 
sampai nggak bisa tidur nggak 
tenang..khawatir-khawatir terus 
bayangannya yang nggak-nggak 
begini-begini jadi 
membayangkan sesuatu seperti 
itu  

  

Grambyang ya.. Halusinasi..aneh tapi nggak kan 
anda melihat seperti apa? Nggak 
kayak orang gila.. 

  

Nggak-nggak dalam 
pikiran saya 
mengatakan kayak 
orang gila.. 

Jadi diri saya.. iya terus terang 
saya seperti itu merasa 
negatiflah saya gini-gini... 
kadang-kadang memang iya kok 
apa yang aku rasakan apa yang 
aku pikirkan prediksi gini-gini 
memang iya kok  
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Ee disaat hal itu 
terjadi bisa diketahui 
tidak penyebabnya 
apa..tadi mbak kan 
ini kan kebayang-
bayang bingung 
muncul biasanya 
disaat saat apa  

Saat saya bengong saat saya 
sendiri saat saya sendiri pikiran 
lagi entah nggak tau kemana ya 
mesti kayak gitu..sendiri kayak 
nggak ada temen ngobrol diem-
diem aja saya berpikiran yang 
nggak-enggak.. 
Makanya saya kegiatan disini 
ku ikutin semua karena aku 
ada aktifitas terus terus agar 
nggak kosong waktu nggak 
kosong ya apalah  

 
 
 
 
 
 
 

P.3 

 
 
 
 
 
 
 
Pengalihan  

Apa yang mbak 
rasakan saat 
stres..tadikan mbak 
menyebutkan stress 
gitu kan..terus 
misalnya nih yang 
dirasakan jantung 
berdetak kencang 
nafas lebih 
kenceng..keringat 
dingin 
muncul..apakah 
terjadi hal semacem 
itu  

Iya kadang-kadang seperti itu 
dung bingung stress ingin teriak 
gitu tapi kan nggak bisa..ntar 
disangka orang gila ya..ya 
kan..teriak giman disini orang 
banyak  

  

Selain ingin teriak 
untuk meluapkan.. 
Terus.. 

Paling menangis saya..paling 
saya nangis..disini kan gak bisa 
ngapa-ngapain sie mau ngapain 
..kita mau ngadu sama sama 
siapa nggak ada keluarga..sama 
temen saya nggak percaya  

L.3 Penghindaran  

Sama temen..sama 
saya gak percaya 

Susah untuk percaya   

Apakah ada 
pengalaman-
pengalaman 
sehingga tidak 
percaya dengan 
temen  

Nggak ada nggak ada..kembali 
lagi trauma  

  

Trauma tentang apa  Traumalah kalau aku mau curhat 
sama orang saya selalu 
cerita..dulu pernah punya satu 
temen yang saya percaya setiap 
aku ada apa-apa cerita satu yang 
dapat saya percaya tapi dia 
malah ember..tidak jaga rahasia 
dari saya dia malah ngembret 
ngembret..sejak itu susah 
percaya dan berkali kali..saya 
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sudah dengan keyakinan teman 
satu sya pegang percaya 
curhatan sama saya..saya juga 
orangnya nggak sembarangan 
cerita sama orang liat-liat orang 
juga gitu  

Terus sulit 
menemukan orang 
yang suulit dipercaya  

Belum..berteman susah gimana 
sie kita mau percaya kan nanti 
kan ada waktunya maksudnya 
nggak langsung percaya apalagi 
disini..kita kan bergaul dengan 
orang banyak beda karakter 
makin harus hati-hatilah saya 
bisa bawa sendiri aja disini 
gituu..kalau sama anda percaya-
percaya  

  

Apa yang membuat 
percaya  

Karena anda deket sekali dengan 
tuhan hahaha 

  

Oke saya lanjut ya 
tentang dampak 
disaat saat stres 
terjadi adakah 
keluhan-keluhan 
yang mbak rasakan 
seperti sakit kepala 
sembelit diare.sakit 
perut 
Jadi apa yang mbak 
rasakan saat terjadi 
gejolak  

Diaree..malah susah diare..kalau 
sakit kepala masihlah sakit 
kepala tidak bisa tidur pasti  
 
 
Sakit perut ...nggak 
 
Panas dingin badannya, sakit 
kepala bingung mual... 

  

Lemes nggak Pastinyalah    
Mungkin faktor 
makannya kurang 
atau gimana  

Nggak  
Disini kita sehat ya..sehari aja 
makan tiga kali jadi gak 
mungkin dong karena 
kekurangan makanan 
disini..stok makanan juga ada 
indomie selera napi.. 

  

Indomie seleraku..itu 
masak sendiri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi bubur dong 

Kita nyebut mie bego karena 
tidak dimasak sama kompor 
hanya diairi sama air 
panas..didalam tidak ad kompor 
jadi bungkusnya dibuka terus air 
termosnya dimasukin diikat 
pake karet..nah sudah dibuka 
dong dimasukin bumbunya  
diaduk terus dimakan itu mie 
bego namanya anda kalau 
makan mie dimasak pake 
kompor kan kalau saya 
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direndam sama air 
panas..bumbunya lodoh udah.. 
Jangan jangan jadi bubur 

Terus tentang 
emosi..bagaimana 
mbak merasa saat 
stres itu misalnya 
gelisah mudah marah 
gugup bisa dijelaskan  

Emosi..tiap hari pinginnya 
emosi namanya kumpulnya 
sama orang banyak kadang-
kadang ada yang 
ngeselin..emosi emosinya ya 
gitu..membuat saya takut ntar 
kalau saya berantem nanti 
disellty lagi..untuk meredam 
emosi saya pergi..tersu saya 
kenapa diem saja gitu..nggak 
mau perpanjang masalah ya 
sudahlah  

L.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.4 

Agresi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apati  

Terus ada hal-hal 
yang lain selain apa 
tadi  
Belum.. jangan 
khawatir sebentar 
lagi juga selesai 

Pasti pertanyaanya sudah habis  
 
 
Nggak apa lama juga gak papa 
sekalian hiburan buat aku  

  

Mudah tersinggung  Iya kadang kadang orang 
ngomongin saya berprasangka 
buruk..tersinggung karena orang 
bercanda tapi saya marah..saya 
bilang gini kok oo bercanda 
jangan diulangi lagi yaa 
soaalnya nggak enak dengernya 
saya nggak suka paling Cuma 
gitu doang habis saya marahin 
aku bilangi kayak gitu..saya itu 
bingung moga cepet pulang deh 
gimana nanti deh  

 
 
 
L.2 

 
 
 
Agresi  

Mau nggak mau 
harus mengikuti  

Yang lain aja khawatir saya 
begini  

  

Disaat-saat tadi 
gelisah terus mudah 
tersinggung itu 
mempengaruhi 
pikiran mbak 
tidak..sulit 
konsentrasi kurang 
fokus  

Iya memang iya..ya pokoknya 
kalau habis marah ya kosentrasi 
saya buyar..saya kan sekolah 
kejar paket c udah deh tidak bisa 
mikir..gara-gara marah gara-
gara emosi..kalau jawanya 
kemrungsung pikirannya nggak 
karuan  

  

Sering melamun 
nggak  

Nggak tau mereka yang 
melihat..kadang aku dikagetin 
jangan bengong jangan 
bengon..apaan sie memangnya 
melamun..saya sering digituin 
emang tapi nggak kok saya 
nggak ngelamun..aku lagi 
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memandang sesuatu..bener 
nggak.. 

kita tidak melamun 
tapi orang yang 
melihat perilaku kita 
seperti itu ya 
dianggap melamun.. 

Terus ada lagi katanya orang 
bilang kalau saya lagi 
ngomong,,sayanya kemana 
pikirannya kemana...memang 
bener enggak kan saya fokus 
sama anda kan jadi mereka yang 
gini kan ngata-ngatain gua 
melulu  

  

Apakah mbak juga  
ketika saat gejolak-
gejolak muncul itu 
mengalami mudah 
lupa  
Ceritanya bagaimana 
memang pelupa  
 
 
 
Kadang ngeblang 
nggak tau-tau apa-
apa gitu  

Memang saya pelupa  
 
 
Saya pelupa apa aja setiap naruh 
apa apa lupa habis ngapain 
lupa...kadang saya bingung 
sudah makan belum nggak tau 
lupa  
 
Iya bener jadi ngeblang  
 

  

Tapi jeda untuk bisa 
ngerti kembali 
memakan waktu 
berapa lama  

Ya besuk mungkin malamnya 
biasa aja lagi  

  

Nggak ada sesuatu 
yang mengingatkan 
jadi mungkin saya 
mau saya akan hati-
hati biar nggak lupa 
gitu  

Ya kadang ada pikiran 
gitu..ingat-ingat sendiri ya 
namanya orang lupa benar benar 
lupa bingung..nada nggak lupa? 

  

Saya saat cape saya 
lupa  

   

Mengenai 
interpersonal apakah 
mbak termasuk 
memiliki sikap acuh 
tak acuh  
Disaat stress 

Saya tidak acuh tak 
acuh..kadang.. 
 
 
Banget iyalah tau ihh...paling 
seperti itu kalau sudah malas  

  

Apa dengan kondisi 
seperti itu mbak 
nyaman ..terus 
minder.. 

Iya..   

Biasa dalam hal apa  Dalam hal apa..dalam apa aja 
kadang ada minder nggak pede 
gitu..intinya pernah sering  
Sekarang ini juga minder 
hahahha 

  



	
	

	
	

152	

Kenapa minder 
minder dengan siapa 

Iyalah..dengan anda    

Kenapa harus minder 
Saya bukan orang 
biasa saja sie jadi 
saya memposisikan 
semua sama  

Nggak apa-apa 
 
Oo gitu..mungkin saya 
sendirian..anda orangnya 
gimana  

  

Biasa ajakan 
Karena mbak melihat 
kostum saya  

Luar biasa buat saya 
 
Ya endak cara bicara anda 
kostum anda  udah deh..emang 
pakainya baju kayak gini ya  

  

Emm menyalahkan 
orang lain  
Kenapa saya begini 

Menyalahkan orang lain nggak 
banget..saya menyalahkan diri 
saya sendiri..kenapa 
siee..ngapain menyalahkan 
orang lain  

  

Disaat menyalahkan 
diri sendiri yang 
mbak inginkan apa  

Yang saya inginkan biar saya 
nggak jadi orang menyalahkan 
diri sendiri  contohnya ya biar 
nggak in loh apa yaa jangan 
ginilah jangan bodo..udah deh 
pokoknya kayak gitu lah..biar 
gimana gak menyesal  

  

Saya mau 
menanyakan mbak 
itu mengatasi gejolak 
gejolak..apa sie yangt 
dilakukan oleh mbak  

Ya menenangin diri sendiri 
saja..rileks 

P.1 Fokus pada 
gejala. 

Bagaimana mbak 
membuat rileks  

Paling ke kamar mandi cuci 
muka..rebahan..sudah diem saja  

  

Coba mbak ingat-
ingat lagi disaat 
awal-awal saat 
gejolak-gejolak apa 
yang 
dilakukan..bukan 
sekarang saat baru-
baru disini 

Menangis saya sering 
menangis..pertama kali saya 
dioper disini..kan dikarantina 
dulu tidak langsung dicampur 
sama orang..menangis meronta 
apalah  

L.3 Penghindaran  

Terus ada hal yang 
lain..gini saya mau 
menanyakn gejolak 
terjadi tindakan 
langsung apa yang 
mbak lakukan 
mengatasi gejolak 
gejolak itu untuk 
mengatasi problem-
problem..tekanan-
tekanan 

Istihfar kali ya..istighfar dan 
berdoa..kayak orang gimana 
gitu ya seperti itulah..itu mah 
nggak usah ditanya 
 
Emang tahu istighfar apa? 

P.1 Diarahkan pada 
gejala  
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Ya nyebutlah  
Mungkin salah.. 

Haha iya nyebut  
Nggak..bener.. 

  

Saya juga nyebut 
juga.. 

Iya ya tapi beda ya   

Sekarang untuk 
mengurang..tadi kan 
tindakan 
langsung..sekarang 
untuk mengurang 
tekanan-tekanan tiu 
seperti apa  

Biar nggak gitu ya Aktifitas 
kadang kalau gak aktifitas 
saya muter dari blok ke blok 
biar nggak stress gitu..yang 
saya lakukan ya menghibur 
diri saya sendiri ahh 
membacaa seperti itu kadang 
ngobrol sama temen 
sebentar..klau sudah ngeselin 
aku pergi keluar..setiap hari 
begitu  

P.3 Pengalihan  

Membaca.. Iyaa disinikan ada perpustakaan 
ya baca-baca buku aja  

  

Apakah sekarang 
masih dilakukan 
menghibur diri jalan-
jalan membaca 
Ya ketawa ituu 

Masih..masihlah masih disini 
iiih ketawa.. 
 
Bikin awet muda yaa..benerkan 
biar nggak stress..biar nggak 
spaneng  

  

Terus kondisi fisik 
mbak disini 
bagaimana  

Sehat..sehat sehat saja sie    

Sehat lebih gampang 
mengatasi stress 

Hee ehh 
Lemes.. ya penyakit saya itu 
kalau gak sakit kepala paling 
aku sakit gigi..jangan deh jangan 
sampai sakit disini  

  

Keterampilan sosial 
mbak bagaimana 
disni komunikasi 
dengan temen-
temennya dalam 
bergaul 
berkomunikasi yang 
mbak alami  

Happilah ya   

Ya baik sementara 
cukup dluu 

   

Sesungguhnya faktor 
apa saja yang 
membuat mbak itu 
terlibat pada narkoba  

Karena broken home dan apa ya 
lingkungan juga..pergaulan  

  

Boleh diceritakan 
broken home yang 
seperti apa  

Mungkin karena gak pernah ada 
orang tua karena bapaku 
menikah lagi hubungannya juga 
belum baik buat keluarga..jadi 
seenak aku sendiri  
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Kalau lingkungan 
yang seperti apa  

Lingkungan rumah aku banyak 
premannya juga..banyak orang 
yang nggak bener..emang 
benerlah di daerah sini nih baru 
tikung sini  

  

Keluarga lingkungan 
terus yang satu apa 
tadi .. 

Pergaulan..ya mungkin 
pergaulan..bergaulan bebas..kan 
saya sering keluar 
malam..bermain-main  

  

Apa yang 
menghendaki keluar 
malam  

Karena nggak ada orang yang 
ngelarang saya..jadi diri saya 
berkendak sendirilah ya untuk 
main  

  

Jadi nggak ada yang 
mengerem ya  

Iya    

Ee saya mengulangi 
pertanyaan lagi 
tekanan tekanan apa 
yang anda alami 
dilapas 

Mungkin masalah karena saya 
gak pulang-pulang juga masalah  
ya..jarang kunjungan juga jadi 
buat aku pikiran..kenapa sie kok 
aku jarang dikunjungi 
sedangkan temen-temen aku 
banyak yang kunjungan Cuma 
itu doang..jadi yang salah di diri 
sendiri kalau kayak gitu  

  

Dari semua itu 
bagaimana Mbak 
mengatasinya 

Lagi lagi buat slow aja nyantai 
terus hilang sendiri  

P.9 Sublimas 

Ada tindakan-
tindakan untuk 
menghilangkan  

Paling aku cerita sama 
temen..maksudnya cerita cerita 
curhat nggak ya kenapa sie aku 
bosen lagi bete lagi jenuh 
nihh..lagi pikiran pingin 
pulang..lagi bosen aja 
gitu..kalau cerita maslah pribadi 
mah nggak sembarangan orang  

  

Terus ada yang 
merespon.. 

Ya sabar kita disini pasti 
pulang..sabar ya gadis..sabar 
suruh sabar.. 

  

Setelah mengatasi 
tekanan itu apa yang 
mbak rasakan  

Mau nggak mau ya dongkol rasa 
nggak enak..nggerundel-
nggerundel...nggerundel 
dihati..ya udah Cuma begitu 
..orang nyaranin sabar sabar 
..kurang sabar apa dalam hati 
paking saya bertanya-tanya 
seperti itu..ada gak kata-kata 
sabar..bosen.. 

  

Adakah cara untuk 
melampiaskan..ini 
bisa disebut 

Paling saya dengerin 
musik..paling dengerin musik.. 

P.3 Pengalihan 
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mengatasi 
masalah..adakah 
tindakan-tindakan 
untuk melampiaskan 
istilahnya  
Musik apa  House musik..selatan..musik 

kotak..musik zumba..senandung 
kadang saya joget-joget sendiri 
kayak orang gila  

  

Musik relaksasi 
gimana.. 
 
Jadi nanti kalau 
didengerin bisa buat 
kita tenang  

Apa? Musik relaksasi yang apa 
siee..klasik..pop 
 
Ya yaa nggak aku nggak 
ada..adanya diradio house 
musik..lagu-lagu barat..alagu 
selatan  

  

Lagu barat musik 
selatan  

Musik kota musik 
selatan..musik progresif ya ya 
kayak gitu  

  

dorongan apa sie 
mbak dian ingin 
mengatasi tekanan-
tekanan  
dorongan ya 
semacem kesehatan 
kalau orang sehat kan 
bisa mengatasi kalau 
nggak sehat  
 
nggak selama ini apa 
dorongan ingin 
mengatasi apa..coba 
dibayangkan..orang 
ingin bertahan karena 
apa yang 
diharapkan..pasti 
dong karena orang 
bertahan  ada 
harapan lah 
ya..sekarang harapan 
mbak apa  

dorongan apa membuat aku 
ingin mengatasi tekanan-
tekanan..apa yaa..berdiri sendiri  
 
terus maksudnya saya kurang 
sehat gitu.. 
 
 
harapan saya ingin 
pulang...ingin jadi lebih 
baiklah..harapan saya ingin jadi 
ibu yang baik buat anak 
saya..terus saya ingin menikah 
lagi ..udah 
saya banyak harapan Cuma 
nggak kesampaian hehehe 
 
 

  

Makanya nanti 
diusahakan biar 
kesampaian  

Tapi saya rasa tidak akan 
mungkin  

  

 

LAMPIRAN: VERBATIM SUBYEK 2 
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Pertanyaan Jawaban   
Mbak siti , 
panggilannya mbak 
citra yaa, saya mau 
menindak lanjuti apa 
yang menjadi tujuan 
saya kemarin, ee 
untuk mewancarai 
mbak siti dipanggil 
mbak citra, ini mau 
gimana siap 
langsung.. 

Citra 
 
 
 
 
 
Siap insyallah heheh 

  

Ini bukan hal yang 
sulit ya karena 
berhubungan dengan 
kehidupan mbak 
citra.. 
Saya ingin tahu dan 
mohon untuk cerita 
bagaimana kehidupan 
mbak citra dimasa 
kecil itu seperti apa? 
Masih kecil... 
Sebelum remaja 

Kecil belum nikah maksudnya 
pas diluar atau.. 
Maksute ya hidup aku kan anak 
tunggal, anak satu-satunya kan 
hidup bareng ama bapak aku 
ibuk aku, ya gitulah hidup 
dengan kesederhanaanlah ya 
jadi aku sekolah saja sampai 
SMP  

  

Kegiatan kegiatan 
yang dilakukan masa 
kecil apa.. 

Hahha banyak banget.. bantu-
bantu ibu.. akukan hidup di 
kampung lah ya, bantu-bantu 
ibu di kebun, terus sekolah 
ngaji, kerja ya kayak gitu tok, 
bantu-bantu orang tua paling 
kaya gitu  

  

Bantu-bantu orang tua 
nih misalnya apa.. 

Ya kayak misalkan bapaku di 
ladang nih, aku ngantarin 
makanan, minum dan bantuin 
ibu masak, cuci-cuci baju gitu 
Dah sih aktifitas lainnya 
sekolah belajar kayak gitu 

  

Ee disaat masa-masa 
itu, bagaimana pikiran 
mbak citra.. 

Aku tuh dari dulu dari kecil 
sudah biasa hidup susah ya jadi 
sampai sekarang pun masih 
ngerasa maksute jadi kalo 
berbuat suatu gimana pasti 
berpikir dulune kayak gitu hehe 
hahah 

  

Ada hal-hal yang 
mengesankan tidak 
pada asa kecil  

Ya ada pas apa ibuku sakit 
sakitnya parah banget gak bisa 
ditinggal aku, saat itu bapak aku 
di jakarta aku sampai bingung, 
aku tuh sampai kerja setrikain 
baju orang buat beli obat ibuku 
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tuh, paling yang sampai 
sekarang gak bisa lupain ya gitu 
maksute bener-bener krisis 
banget kayak gitu, terus aku 
disuruh sekolah sampai smp 
pun tadinya gak mau kan karena 
aku tahu ibuku tuh tidak 
maumpu bayarin aku sekolah 
tapi aku kerja di toko sembako 
sampai satu tahun, di toko 
sembako aku tuh diurusin sama 
boss aku namanya cicik dr 
theresiana martina, aku diurusin 
aku disekolahin sampai smp.. 
Sampai smp aku dijodohin 
sama ibu aku gitu..  

Hemm menarik juga 
ya.. 
Apakah tidak ada, tadi 
kan dijodohin, 
menerima seketika 
atau gimana.. 

Yahh aku tuh sampai 
minggat-minggat tiga hari ya 
sama pacar aku, untungnya 
pacar aku mau serius.. dia 
bener-bener jagain aku gak apa 
ya nggak senonoh ya nggak 
berbuat apa, dia menjaga aku 
banget tapi aku aja heran karena 
yang dijodohin aku masih ada 
ikatan sodara tapi aku gak suka 
gitu lohh, aku gak suka yang 
namanya cinta tidak bisa 
dipaksain kayak gitu kan,  terus 
tuh minggat tiga hari sampai 
nelp-nelponin aku katanya di 
rumah sakit lah apalah dan 
akhirnya aku ninggalin pacar 
aku, aku pulang aku mau 
dinikahin  

 Penghindaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mempersiapkan 
diri menghadapi 
luka 

Terus pacarnya 
sendiri gimana 

Pacar aku sampai aku nikah 
sampai aku nikah dan punya 
anak pun dia itu masih sayang 
aku, tapi sudah ndak kontek-
kontekan nih, aku sama 
suamiku tidak boleh pegang 
hape kan, aku tidak kontek-
kontekan tapi dia masih sayang 
sama aku sampai punya anal, 
dia nikah katanya katanya 
sudah nikah istrinya lagi hamil 
gitu, tapi dia masih baik sama 
aku.. 
Apalagi dia dengar aku sudah 
cerai kan, semenjak aku nikah 
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itu sudah tidak ada kontek lagi 
gak pernah ketemu dia juga 
kayak gitu  

Terus hubungan 
dengan suaminya 
bagaimana  

Berantakan banget, yang 
namanya tidak cinta si 
bagaimana sih mas, saya 
panggilnya apa.. 

  

Hem mas boleh.. Iya nggak cocok sudah 
dipaksain, aku tuh 5 tahun 
berumah tangga sama dia aku 
tak kuat-kuatin aku berpura-
pura.. dari aku gak suka sampai 
aku suka dia malah ngecewain 
aku disaat aku masuk penjara 
dia itu ninggalin aku,nikah 
sama tetangga aku  

  
 
Reaksi formasi 

Bagaimana 
perasannya 

Sakit banget sampai sekarang 
tuh sampai tidak bisa maafin 
kayak gitu loh, aku suruh 
ikhlaas kalo di agama aku harus 
menerima lah ya mengampuni 
tapi gak bisa masih sakit banget, 
masih berpikir ya allah dari aku 
gak suka kamu sampai aku suka 
kamu ya sampai punya anak 
sama kamu apa gak berpikir 
mungkin yang bikin aku sakit 
yang bikin sakit banget sampai 
sekarang ya sampai dunia 
akhirat aku maafin dia.. 
andaikan aku pulang pun 
diapun gimana saya gak 
bakalan mau kan sama dia lagi.. 
pokoknya sakit banget lah 

  

Bisa diceritakan tidak 
bagaimana mengatasi 
rasa sakit itu  

Aku mangatasi rasa sakit sih 
hibur-hiburan lah, aku ngaji.. 
kalo kangen dongkol aku wirid, 
sampai aku kadang ngaji 
sampai capek biar sampai 
ngilangin rasa emosinya aku 
gitu.. 

 Pengalihan, 
diarahkan pada 
gejala 

Terus selain itu ada 
lagi tidak..  

Nyanyi-nyanyi  Pengalihan 

nyanyi Iya hahaha, terus denger anak 
aku disini kalau pas telp, 
pokoke mungkin ya kalo tidak 
ada malaikat kecil ya anak aku 
mungkin nggak bertahan 
sampai sekarang mas.. beneran.. 
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Aku tuh rasane hidup aku dari 
dulu kecil sampai sekarang 
berantakan banget, gak jelas 
gak tertata, sampai kadang aku 
berpikir capek ngajalani hidup 
ini cape..berpikiran gak karuan 
berpikiran tidak terkendali 
kan..mati lak wes lah tapi 
kadang astvirullohlazadzim, 
maksute gampang banget mati, 
terus anak sama siapa ibu kamu 
gimana, apa kamu gak mau 
balas kebaikan ibu kamu disaat 
disini susah sapa ya yang 
dukung disini hidupin disini 
siapa kalau bukan orang tua kan 
kayak gitu.. 
Temen-temen aku mana.. temen 
temen yang diluar ibaratnyaas 
diluar seneng seneng bareng 
apa-apa bareng mana nggak ada 
ya orang tua sama anakku 
intinya gitu..nggak ada orang 
baik kecuali orang tuaku sendiri 
itu tok.. 

Sampai detik ini bisa 
dijelasken ndak 
hubungannya dengan 
orang tua.. kondisinya 
seperti apa.. 

Kondisinya kan aku disini 
ngorpek-ngepekin orang 
kerja kerja.. ngurusin orang 
disini, uangnya kukirimi buat 
beli susu anakku umurnya 4 
tahun sekarang dipindah kamar 
jadi saya gak bisa kerja lagi toh 
karena saya kan harus 
mengawali kamar baru lah yaa, 
ku lepas kerjaan udah ndak ada 
kerjaan ya udah jalani seperti 
inilah ya aktivitas kayak gini 
gini aja sederhana kok ya ikutin 
aturan sini aja maksudnya yo 
pas keluar blok ya keluar blok 
pas kerja dibingker ya kerja 
dibingker, aku kan belum 
produksi jadi kan gak ada itunya 
jadi ya sudah gitu, latihan 
latihan  

 Mempersiapkan 
diri menghadapi 
luka 

Terus hubungan 
dengan tetangga 
tetangga  

Dimana..   

Disaat belum.. Aku jarang aku kerja terus, aku 
sama tetangga aku tuh ibaratnya 
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lo gue end maksute lho lho gue 
gue gak mau tau urusan aku 
kerja pulang, aku kan ngekost 
ngontrak di pekalongan kalao 
lebaran pulang kalau pas ibuku 
telp “anak kamu sakit butuh 
duit” terus aku pulang..jadi 
ketemu tetangga say hello aja 
kan sama saudara saja saya 
hello kayak gitu, gak pernah 
deket.. jarang di rumah soale 
aku kerjaa terus kerja malam 
terus  

Itu dengan tetangga 
Terus dengan temen-
temen sepantaran  

Ohh ya allah sama temen-temen 
apalah ya kalau saya ada pasti 
buat temen tapi pas saya giliran 
saya susah enggak ada di 
samping aku satupun nggak ada 
kayak gitu aku tuh baru sadar 
masuk sini tuh tak buat bikin 
pelajaran ternyata mana yang 
temen aku mana yang tidak.. 
tahu kayak gitu lhoo  

  

Jadi tau mana yang 
temen sejati mana 
temen yang hanya 
temen disaat senang  

Suami saja hilang gara-gara 
saya masuk sini berartikan dia 
bukan jodohku yang baik kalau 
dia memang sayang sama aku 
kalau memang dia sudah janji 
suci sama allah kenapa dia 
ninggalin aku tanpa sebab, yang 
namanya alla ibaratnya tuh 
tuhan saja bisa mengampuni 
kenapa kamu yang salah paham 
nggak jelas kenapa kamu 
nyakitin aku, apa kamu pernah 
mikirin perasaan anak kamu 
tapi tidak dia sperti itu.. 

  

Saya mau tanya 
mungkin pribadi terus 
sekarang setatus 
dengan suami.. 
 
Kan begitu ini kan 
mungkin pas ada 
sidang-sidang 
selama.. 

Janda.. janda 2 tahun ya 2 
tahunlah disini, udah 2 tahun 
setengah  
 
 
Kalau di aku tuh dirapak, 
dirapak itu maksute mau gak 
mau pokoke saya udah 
nyeraikan kamu jadi kayak gitu 
loo.. jadi nanti kalau pulang 
tinggal ambil surat cerai di 
pengadilan.. dibikin kayak gitu 
lhoo 
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Ya saya lanjutkan yaa 
bagaimana ceritanya 
kok terlibat 
narkoba..ceritane 
Gapapa.. 

Ceritanya panjang banget 
gapapa yaa 
 
Aku tuh bisanya tadinya gak 
tahu mas mau percaya atau gak 
terserahlah ya, aku ngomong 
adanya aku kalau minum-
minuman keras memang minum 
ngerokok, ngerokok buat itu aja 
tapi kalau.. karena kerjaku itu 
malam tapi kalau obat belum 
pernah belum pernah sama 
sekali kayak narkoba ganja saya 
gak tau tapi aku dapat tamu saya 
sama temen spk ku ruyinah 
yang bintang disini..  

  

Spk itu apa yang 
dimaksud? 

Pasangan, pasangan kerja.. spk 
aku pasangan kerja aku, dia 
temen baiklah ya dia kerja sama 
aku, dia banting tulang sama 
aku, dia kerja malam sama aku, 
apa aja sama aku, ngeroom juga 
sama aku pokoknya apa aja 
sama aku, pas dia dapat tamu 
“ayo cit ayo karaoke iki ono 
duite” padahal mata ku lagi 
sakit tuh.. “ah ngantuk” aku 
bilang gitu kan ngantuk.. terus 
gapapalah satu juta lima ratus 
lhoo nggak ada dua jam.. cepet 
ngono.. pas waktu itu posisi 
anak aku lagi sakit aku butuh 
duit rina pun butuh duit, aku 
sama rina tanpa berpikir 
panjang mau aja pas dalam 
perjalanan aku sama rina 
ditawarin aku tambahin satu 
juta tapi cariin doping kayak 
gitu.. doping apa kubilang gitu, 
kubilang gitu kan “doping apa” 
kata rina kayak gitu “ ya 
semacem kayak sabu ganja 
kayak gitu” “ya nggak ada pak” 
ku bilang begitu, nggak ada mas 
yang kayak gitu tuh aku bilang 
begitu, kalau minum yo yo tapi 
kalau kayak gitu carinya 
kemana gitu dia yang namanya 
sp (suruhan polisi) dia bilang 
gini “ya pasti ada kamu kan 
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biasa karaoke temen-temen 
kamu kan banyak cowok cowok 
kayak gitu.. terus kamu coba aja 
minta sama pacar kamu, kalau 
pacar kamu saya pasti ngasih.. 
itu kayak gitu.. 
Oh ya udah aku tuh gak berpikir 
ya namanya aku belum tau 
masalah kayak gituan aku 
emang gak tau bidang kayak 
narkoba jadi aku gak pikir 
panjang langsung telp pacar aku 
“yang aku gini” otomatis pacar 
aku kaget dong.. lho kowe kok 
nekoke barang-barang kayak 
gitu, aku be ora ngerti” awalnya 
dia nggak mau ngaku “oo kamu 
gak tolongin aku iki temen 
butuh” aku disuruh bohong 
sama pacar aku bilang gini 
“bilang aja temen aku ada yang 
sakau butuh banget barang itu” 
aku bilang dong terus telp lagi 
“yang tolongin yang ini temen 
aku butuh banget dia sakau dia 
butuh banget” “temenan..bukan 
buat kamu” “bukan..buat temen 
aku gitu” “ya udah wes nanti tak 
telpkan ke temen aku dulu ada 
nggak” gitu.. 
Dimatiin dong kita makan-
makan dulu apa segala macem 
ditraktirin makan kayak gitu.. 
“cepet citra cepet telp lagi 
temennya, pacarnya telponin 
cepet buruan waktunya mau 
habis ini” ya kayak gitu.. 
oyaya..”halo yang gimana” “ya 
nanti ada bahannya jam 3” 
dianya ngiyain.. 

Jam tiga..? Jam tiga sore.. jam tiga sore dia 
ngiyain “yang beneran ati-ati 
lho kamu..polisi” kayak 
gitu..”orak ini beneran buat 
temen aku” aku tuh ngeyel aja 
kayak gitu.. nah saat itu 
ketemuan di wiradesa daerah 
wiradesa gumawang, aku 
ketemu sama pacar aku..”yang 
aku disini” aku ketemu saya 
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turun dari mobil langsung 
“yang mana bahannya” 
“beneran nggak bohong kamu 
tuh polisi” “gak yang percaya 
sama aku” 
“kalau kamu gak mau kasih 
bahannya kita putus aja” 
kubilang gitu   

Bilang gitu? Sampai 
segitunya 

Aku sampai segitunya, beneran 
bela-belain sp sialan.. akhirnya 
gitu yaa allah aku tuh bener-
bener tulus mbek kamu.. “iya” 
aku  
bilang gitu.. akhirnya aku ambil 
bahannya di tangannya dia 
“sini” aku ambil aku kasih dong 
ke spnya itu di mobil ada rina 
sama mas-mas dua “ini bener 
nggak” kubilang gitu 
barangnya.. ya udah kan udah 
gitu langsung aku kasihin 
uangnya 200 ribu ke pacar aku 
“ini yang” buat ganti buat beli 
yang tadi “iya” udah gitu 
“bener”.. nggal lama kemudian 
mau kemana lagi nih gitu kan 
depan hotel..hotel mau ngeroom 
itu di parkiran sudah banyak 
polisi banyakkk banget sama 
repoter-reporter orang itulah ya 
“jangan bergerak” kayak gitu.. 
terus saya gak tau posisi bahan 
itu padahal ditangan di sp in aku 
itu.. kok tiba-tiba sudah di tas 
aku.. aku turun dari mobil kan 
kayak gini..”mana tas tas kamu, 
barang-barang kamu” “di Mobil 
pak” aku santai lha wong saya 
gak megang bahan..disitu 
digeledah mobil aku.. “ini tas 
siapa” “tas Ku” suruh di ituin 
ehh ada bahannya.. dah aku gak 
bisa apa-apa ngembet-ngembet 

  

Terus barang yang 
dibeli dari pacarnya 
bisa masuk tas lagi 

He eh 
 
Gimana tuh 5 tahun.. pingin 
pulang (nangis) 

  

Terus bagaiman 
dengan pacarnya 

Sudah putuslah.. dia marahin 
aku katanya aku cepu aku cepu 
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suruhan polisi.. dia jadi benci 
sama aku  

ohh Kan ngembet orang banyak 
tujuh orang loh.. 
Aku ngembet pacar aku “bahan 
kamu dari siapa” pacar aku 
ngembet temenya, temennya 
ngembet temennya lagi.. 

  

Terus pacarnya 
dimana  

Lapas pekalongan hehe    

Gara-gara itu jadi  Gak jelas lah    
Bagaimana kondisi 
pikiran perasaan saat-
saat itu  

Saat pas penangkapan itu.. 
Ya nangis terus sedih siapa 
yang ngurusi anakku suami 
aku tidak bertanggung jawab.. 
yang nyari duit kan aku ahh 
sampai aku itu mohon-mohon 
sama polisinya kasih pasal 
yang ringanlah, aku kan tidak 
lapor ibaratnya nggak bisa 
ampe ya ampunnn aku bilang 
emange kamu tanggung jawab 
susunya anak aku.. kubilang 
gitu.. awas aja ya aku lahir batin 
gak ikhlas ya kamu udah bikin 
aku kayak gini kalau aku makai 
kalau aku jual.. okelah pak itu 
kesalahan aku tapi kali ini aku 
tidak tahu menahu masalah 
narkoba itu kayak gitu.. oo 
biarin aja aku doain nanti 
keluarga kamu juga ngerasain 
apa yang aku rasain yang saya 
alami..eh itunya istrinya 
kecelakaan patah kakinya 
modar rak...syukurinlah itu 
karmalah orang suka jebakin 
kayak gitu.. iya kalau 
jebakinnya sama orang masalah 
sih gak masalah mas.. lha 
mbokne liat saya salah emang 
tahu tidak lapor lah ya tapi kan 
ada pasalnya tapi mereka tuh 
gak mau tahu di aku pokoknya 
emang jaringan atau gimana ya 
udah terserahlah hanya allah 
yang tahu gitu aja yaa.. 
Mungkin allah punya rencana 
lain aku disini 

L.3 
 
 
 
 

L.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penghindaran  
 
 
 
 
Agresi 
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Bagaimana mengatasi 
perasaan perasaan 
seperti itu  

Aku sholat.. aku sholat doa 
yang tadinya diluar gak pernah 
gak pernah sholat gak pernah 
ngaji.. aku sadar ya allah aku 
memang disaat aku kesusahan 
kembali ke kamu ya allah.. 
mungkin ini tempat yang 
terbaik buat aku lebih baik 
cuman kayak gitu  
Tapi aku alhamdulilah percaya 
sama allah kalau allah ku ngasih 
hambanya sampai kelaparan 
apalagi aku pasrahkan hidupku 
semuanya.. aku pasrahin sama 
alllah.. ya allah tolong dari sini 
aku doa ya allah aku titip 
anakku titip ibuku titip anakku, 
mungkin saat ini detik ini aku 
gak bisa bareng mereka ataupun 
bahagiaain mereka tapi aku titip 
ke kamu ya allah tolong jaga 
mereka sehat apa segala macem 
itu yang gak pernah aku 
tinggalin sholat waktu.. aku 
bangun malam hanya bua minta 
sama alllah agar aku dilindungi 
sergala sesuatunya lah kayak 
gitu.. 

P.1 Diarahkan pada 
gejala 

Terus sama mbak 
alami selama proses 
sejak penangkapan 
sampai menjadi status 
narapidana bagaimana 
kronologinya 

Yang dialami ya nunggu sidang 
sampai selesai kan langsung 
jadi narapidana kayak gitu.. 
Harus jadi saksi temen aku 
juga.. jadi saksi temen aku 
sampai berbulan-bulan sampai 
berapa bulan ya aku lupa 
pokoknya lama banget kan 
soalnya tujuh orang kan jadi 
sampai aku ketok.. terus aku 
nangis ya allah lima tahun 
disini lima tahun tidak bisa 
pengurusan, mana justice 
disusah-susahin tidak 
kooperatif jadi gimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penghindaran  

Perasaannya saat itu 
kondisinya bagaimana 
disaat menunggu-
nunggu 
Saat menjadi saksi  

Ya terpukul banget sih  
Perasaannya ya biasa aja.. aku 
ngomong apa adanya apa yang 
aku jalani apa yang aku liat dan 
apa yang aku lakuin.. aku jujur 
aja aku pasrahin sama allah 

 
 
 
 

P.1 
 

 
 
 
 
Diarahkan pada 
gejala 
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pas nunggu sidang, aku puasa 
mas sampai kubelain puasa 
biar hukumananku tidak 
tinggi ya.. ya mungkin kembali 
ke allah lagi ya, mungkin aku 
digariskan 5 tahun ya 5 tahun 
mungkin kesalahan aku harus di 
tebus sampai 5 tahun itu kayak 
gitu.. itu belum seberapa.. aku 
sadar disini dari hukuman 
seumur hidup 8 tahun 7 tahun 
12 tahun 11 tahun 16 tahun 20 
tahun, itu aku sadar yah aku 
hukuman 5 tahun dijalanin 
gak terasa aku udah 2 tahun.. 
entar isyallah insyallah cicit 
kooperatif tahun besuk aku bisa 
pengurusan dan pulang gitu kan  

 
 
 
 
 
 
 
 

P.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identifikasi 

Semoga ya  
Sekarang jalani aja dl 

Hahah iyaa 
Tak jalani seperti air 
mengalir.. mau nangis darah 
pun gak bisa semoga cepet 
pulang  

 
P.4 

 
Represi 

Bisa menangis ya Astofirullohaladzim ya iyalah 
menangis sampai airmataku itu 
habis nangisin aku yang 
sekarang  

  

Yang membuat aku 
sedih  

Yang membuat aku 
sedih..suamiku tidak 
bertanggung jawab kenapa dia 
tidak berpikir, okelah istriku di 
dalam, dia selingkuh atau tidak 
gak tau kan kenapa dia harus 
ceraikan aku kayak gitu.. apa 
dia tidak berpikir mumpung dia 
masih di dalam aku bisa tanpa 
istriku aku menjadi seorang 
ayah sekaligus seorang ibu buat 
anak aku maksudnya ngasih 
contoh yang baik gitu loh 
ngasih contoh yang baik jangan 
ngandalin aku hidup saat ini 
hanya ingin cita-cita pingin 
pingin kasih kebahagiaan sama 
anakku biar sampai kekurangan 
haus kasih sayang kan aku ingin 
buktiin ke anak aku.. 
seharusnya kayak gitu tetapi 
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aku udah disini anak tidak 
diurusin dia malah nikah sama 
tetangga aku kan nggak sama 
sekali nggak sama sekali 
ngurusin makanya yang jadi 
bisa dikatakan dendamlah 
dendam banget sama suami 
aku.. aku sampai ya allah sakit 
banget balasanmu sakit banget   
emange kesalahanku seberapa 
loh mas.. yo emang aku sadar 
aku salah aku salah banget tapi 
kamu mbok yo berpikir 
balasnya nanti kalau udah di 
luar ya apa mau dipukulin atau 
mau bawa cewek 10 di depan 
aku silahkan tapi jangan 
sekarang  
Kayak gitu.. udah itu aja sih 
yang bikin sakit hati kayak gitu  

Untuk kehidupan 
disini ya.. bagaimana 
bagaimana hubungan 
mbak citra dengan 
pegawai-pegawai 
disini  

Ibu disini ya kayak ibarat ibu 
sendiri.. aku aku apa ya aku 
anggap ibu pengganti ibu aku 
disini diajarkan disiplin 
kebersihan jangan malas malas 
kayak gitu.. kita tuh diajarkan 
emang bener-bener disini 
bener-bener di bina untuk yang 
lebih baik kayak gitu.. kamu 
yang dulu jangan dibawa-bawa 
kesini kamu harus menatap ke 
masa depan kamu seperti apa 
kayak gitu kamu yang dulu 
buruk kamu gak boleh kamu 
diluar jarang solat disini kamu 
mau gak mau harus mau 
mengikutin peraturan disini 
didalam hal kebersihan 
kerapian kedisiplinan dan terus 
ada acara apa kamu harus 
mengikuti.. disini gak boleh ada 
orang malas-malasan intinya 
kayak gitu.. 
Terus ibunya juga ibaratnya 
gini kalau anaknya nakal 
pastinya ibunya marah lah ya 
kalau anaknya dibilangin gak 
nakal ya gak gimana-gimanasih 
mas kayak gitu  
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Selagi kita nurut selahi kita 
nurut matuhin aturan disini 
yowes hidup kita seneng wae 
happy aja tapi kalau kita dibikin 
slow spaneng kayak gitu ya 
stress sendiri kayak gitu lho.. 

Pernah nggak spaneng 
gitu 

Sepanengnya kangen sama anak 
ya sampai telpnku ibuku gak 
diangkat-angkat  ya allah ibuku 
dimana sihh.. neng ndi ya aku 
sampai berpikir ya allah saya 
pingin bali piye carane kayak 
gitu ... yang aku khawatirin itu 
anak aku bapak ibuku tok ya 
udah..mungkin aku sudah 
pasrahkan ke allah tapi 
kadang ya namanya manusia 
tidak ada manusia yang 
sempurna berpikir begini ya 
allah biasane anaku ibuku 
kayak gini sudah makan belum 
gimana lebaran tanpa aku.. ya 
allah bisa beli baju nggak.. 
gimana bisa lancar nggak 
anakku minum susunya..kayak 
gitu bisa beli baju nggak.. hari 
ulang tahunnya nggak aku 
gimana kayak gitu.. emang 
keluarga aku sederhana 
keluarga gak mampu ibarate 
wes gitu aku tulang punggung.. 
yang tadinya bapakku istirahat 
sekarang kerja lagi.. 
Pokoke aku bener-bener 
sadar banget maksute aku 
salah pergaulan.. gara-gara 
aku anak aku susah ibuku susah 
bapaku susah.. sampai aku tuh 
ya allah masih pantes nggak sih 
jadi seorang ibu kayak 
gitu..malah kayak gini kayak 
gitu.. dari kecil nggak pernah 
seneng.. setengah gede gak 
seneng juga hidupnya gak 
karuan penuh kesetir ibu aku 
maksute nurut ini nurut itu sama 
ibu aku     

 
 
 
 
 
 
 
 

P.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diarahkan pada 
gejala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk telp kerumah 
ya tiap berapa apa 
setiap  

Kadang 2 hari sekali kadang 
sehari telp..pokoke nonstop telp 
setiap hari kadang 2 hari baru 
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telp kadang  sehari telp kayak 
gitu  

Apa yang dirasakan  Ya sedih toh denger kabar dari 
ibuku.. anak kamu sakit gini 
gini.. sampai palaku ingin 
pukulin aja deh pusing.. 
kadang ibuku blak-blakan ke 
aku.. ya allah cit bingung 
bapakmu sakit mamakmu 
wetenge loro.. anakmu kie 
susune enteklah pusing kan .. 
Disini aku malah pusing dikasih 
kabar kayak gitu itu malah 
mantan suami kamu malah 
kesini bawa istrinya malah 
seakan-akan malah ngece koyo 
nyepeleke gitu kan.. anak aku 
mau diambil sama suami aku 
tapi ibuk aku mempertahankan 
anak aku “aku mau kasih air 
putih aja mau kasih teh atau 
susu apapun yang terjadi aku 
bilang tolong ya mak jagain 
anak aku dia satu-satunya harta 
aku wes pokoke harta aku dia 
sumber semangat aku kekuatan 
aku jangan sampai kesuami aku 
kayak gitu lho  

 
 

L.2 

 
 
Agresi 

Oya saya mau tanya 
sepengetahuan mbak 
citra kondisi atau 
perasaannya mbak 
citra bagaimana 

gimana   

Sepengetahuan mbak 
citra perasaan orang 
tua terhadap mbak 
citra gimana  

Ibu berpikir apa tentang aku.. 
sedih toh kapan baline cit.. 
sabar ya bu.. insyallah badai 
berlalu ngonokan pasti badai 
berlalu.. tenang mak insyallah 
bali sesuk ya.. ya laah tidak 
ada doa kecuali doa darimu 
mak kayak gitu  
“ya citra”ngono aku wedine 
ngene cittra aku sampai takut 
umur ibuku ora panjang durung 
weruh kowe.. ya allah ojo 
ngomong koyo ngono aku 
bilang begitu kalian ibu bapak 
aska anak aku.. kalian harta aku 
wes pokoke paling berharga 
kekuatan aku gak ada kalian 

 
 
 
 
 
P.1 

 
 
 
 
 
Diarahkan pada 
gejala 
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mungkin gak bakalan sekuat 
sesabar ini ini kan jadi tolong 
jangan kayak gitu sebentar lagi 
pulang.. aku selalu ngomong 
kayak gitu sebentar lagi pulang 
apalagi anak aku sudah 
ngomong..mama mama  kok 
gak pulang pulang kalau bahasa 
indonesia kayak gitu amanya 
anak kecil.. anakku 
ngomongnya jawa.. he eh 
mamaku gak pulang pulang 
kapan sih kerja gak pulang-
pulang kayak gitu.. 
Saya sampai ngerenes ya allah 
ya allah kapan baline.. aku 
sampai kayak gitu   

Jadi anak taunya kerja 
ya  

Ya.. ndk mungkinlah ngomong 
dipenjara nanti gimana..sebel 

  

Terus bapaknya 
bagaimana 
Bukan..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bapaknya ke laut hahaha 
Bapaku laki-laki yang terhebat 
pokoknya lah ya dia bisa 
menghidupi walaupun dia 
ibarate bapak aku buruh sih 
kuli, kadang narik becak juga 
sampai aku tuh bangga banget 
punya dia... ya alla walaupun 
pekerjaannya seperti itu saya 
gak malu ya bilang gitu karena 
yang ngebesarin aku sampai 
segede ini dengan hasil 
keringatnya sendiri terus beliin 
anak aku susu, hidupin aku 
disini, belum sehari harinya 
hidup bapaku ibuku dan anakku 
perlu makan toh.. belum yang 
namanya orang tak mungkin ya 
punya hutang pasti punya 
hutang atau apa.. pokoke 
bapakku luar biasa laki laki 
yang luar biasa pokoke aku.. 
kadang aku berpikir ya kok 
nggak ada ya laki laki yang 
kayak bapaku itu loh yang 
hidupin ibuku segala macem.. 
yang ibaratnya pokoknya itu 
udah apa adanya aja ngertiin 
ngertin istri pekerjaan istipun 
ibaratnya bantuin ibuku ikhlas 
lahir batin sampai bertahun-
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Jadi umur mbak cita 
berapa 
 
Masih muda ya 
 
 

tahun bareng ibuku itu kan 
sampai 17 tahun atau berapa 
tahun ya  
 
21 tahun 
 
Iyalah dibilangin kan nikahnya 
masih kecil tadinya itu gak mau 
nikah.. pinginnya sama ya 
gimana ya gak perlu ganteng 
gak perlu kaya kaya ya 
pokoknya aku butuh yang 
tanggung jawab yang sayang 
sama aku.. yang ngajartin aku 
hal hal yang baik intinya kayak 
gitu imam yang terbaiklah ya 
tapi kok gak ada.. brengsek 
semua.. jadi aku berpikiran laki-
laki itu ya kayak gitu  

Emm bagaimana 
hubungannya dengan 
temen-temen disini 
bagaimana? 

Alhamdulilah temen-temen 
disini bersaudara  

  

Pernah nggak ada 
konflik-konflik 

Konflik-konflik ibaratnya apa 
ya konflik-konflik sedetik dua 
detik udah gitu sudah apa ya 
sudah kembali normal lagi  

  

Langkah langkah apa 
untuk membuat 
kondisi normal lagi  

Kita yang harus interopeksi 
diri dimana letak 
kesalahanku kenapa temen 
aku marah.. kenapa jadi marah 
sama aku kenapa mereka jadi 
negor sama aku, kenapa aku 
ditegor kan kayak gitu, semua 
aku tuh selalu berkaca mas.. aku 
tuh berkaca aku tuh giini.. oh 
dia marahnya sama aku 
kujelasin begini kalau aku gak 
salah kujelaskan sama dia, dia 
gak mau tau ya sudah yang 
penting saya sudah 
mengampuni kamu gitu tok  
Nggak mau tau urusan orang   

P.8 Rasionalisasi  

Intinya nggak ada 
yang berlarut larut ya 

Nggak ada   

Saya mau tau tentang 
kegiatan disini nih .. 
Kegiatan pagi apa 
yang dilakukan.. 

Di dalam kamar...? 
Bangun tidur ya .. nih mandi tuh 
ngantri bon-bonnan.. kalau 
disini bon-bonnan itu habis 
kamu siapa ..citra.. habis citra 
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Di dalam atau diluar 
semenjak pagi  

siapa.. ngebon dulu.. kita kan 
sekamar 26 orang jadi mandi 
kalau aku gak puasa ya paling 
ngeteh makan roti  siap-siap  
biasa cewek kan make up kan 
habis mandi kan dandan.. 
dandan kalau mau pingin pakai 
jilbab pakai jilbab.. jam 
setengah 9 di balai pertemuan 
itu di BP situ setiap hari kan kita 
diwajibkan tanpa terkecuali 
narapidana disinikan warga 
binaan suruh apel ikut apel.. 
apel disana habis itu habis apel 
kita ke bingker.. habis dari ke 
bingker setengah 12 kita 
istirahat pulang solat makan 
ntar berangkat lagi jam satu 
kalau nggak istirahat tidur lah 
ya kalau kunjungan ya 
kunjungan nanti jam 3 teng teng 
ngambil cadongan.. 

Apa itu cadongan Makanan.. terus mandi jam 4 
atau setengah 5 gitu keong tidur 
istirahat  
Keong itu dikunci  

  

Bagaimana rasanya 
menjalani kegiatan 
kegiatan itu  

Aku menjalaninya penuh 
keikhlasan ya alhamdulilah 
ya baik baik aja 
Cuman kadang kalau galau lagi 
ada banyak masalah kadang 
kapan bali ya sedih maksudnya 
kalau gitu.. tapi aku 
ngejalaninya ya sabar nggak 
ada maslah kalau pas keinget 
keluarga aja ya kebawa jadi ya 
allah akan pulang kayak gitu  
Tak jalani seperti air mengalir 
wes kayak gitu  

L.4 Apati 

Terus di malam itu 
apa langsung tidur  

Nggaklah.. maghrib kita solat 
berjamaah, habis solat ngaji, 
habis ngaji nonton tivi.. 
makan bareng temen-temen 
kayak gitu.. 
Karena aku juga hari-hari penuh 
dengan kesibukan karena mau 
lomba jadi aku yang ngelatihin 
temen gini in ibu kartini nyanyi 
mars narapidana gitu 

P.3 Pengalihan 
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Membanggakan ya Suatu kebanggaan walaupun 
disini ya heheh 

  

Harus bangga dong 
ada sesuatu yang 
lebih berguna lah  

Iya sihhh.. iya tapi susah lho 
yang namanya jdi pemimpin itu 
tidak enak.. ya kan meskipun 
kita jadi pemimpin kadang 
salah gitu juga gak enak kan  

  

Oya apakah terjadi 
kelompok-kelompok  

Tidak.. kalau di kamar aku 
nggak ada yang kelompok-
kelompok.. semua bareng 
semua bareng.. makan nggak 
makan bareng.. nggak pernah 
misalnya nih si A nggak dapat 
jatah makan ya sudah nggak 
berisik.. nggak tau kalau dalam 
hatinya nggerundel gak tau.. 
tapi yang aku jalani sekarang 
makan nggak makan ya gitu  

  

Saya denger nggak 
dapat makan, 
maksudnya apa  

Kalau pas cadong gitu lho kan 
tempatnya kan ya untuk 26 
orang kan kadang kehabisan.. 
kadang ada yng lagi main gak 
ngambil kelupaan kayak gitu.. 
tapi kita bagi kayak gitu jadi 
walaupun aku main pulang-
pulang lauk sudah dibagiin 
semua tapi nanti aku diambilin 
sam temenku.. nggak pernah 
ada slek apa-apa.. selalu bareng 
soalnya disini gak boleh 
berantem harus bener-benr 
bersaudara  

  

Adakah kalau 
membaur ada yang 
cemburu  
Maksudnya kan 
karena deket tapi 
yang dideketin sama  
yang lain.. 

Memang cowok.. 
 
Oh itu gak tau kalau itu gak tau.. 
kalau aku sie deketnya sie 
sama..kalau aku lapar makan 
sendiri tidak bareng sama 
orang.. yang penting ayuk 
makan makan yuk.. kamar 10 
citra mau makan.. ya udah 
makan dulu ntar kalau ada yang 
mau gabung ya makan bareng 
kayak gitu nggak ada yang 
marah-marahan.. mungkin 
belum ya.. mungkin.. 
Tapi saat ini tidak ada terjadi 
kayak gitu cemburu tapi kadang 
ada masalah entah masalah 
pribadi atau segala macem.. 
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yang namany mulut cewek 
gimana sih mass kayak gitu.. 
salah paham  
 

Yang mulut cewek 
gimana.. 

Yang mulut cwek gimana ya 
beda sama cowok kalau cewek 
itu kan banyak-banyak banget 
ngomong kalau cowok kan 
ngomong yang adanya saja kalu 
cewek kan kadang.. citra gini 
loh... misalkan nih.. citra tadi 
aku denger ya mosok katanya 
itu istrinya itu tuh selingkuh 
sama suaminya itu tuh telpon-
telponan.. entar yang dia 
ngomong ke aku.. dia ngomong 
lagi ke orang lain lagi tuh.. 
kadang jadi masalah juga gitu  

  

Kegiatann yang wajib 
harus dilakukan yang 
nggak bisa 
ditinggalkan apa  

Keagamaan ya mestinya.. apel 
kerja dibingker..piket piket 
kamar udah  

  

Selama apel apa yang 
dikerjakan  

Ya kita baca tata tertib 
peraturan disini.. kita nyanyiin 
mars narapidana terus berdoa 
menurut keyakinan dan agama 
masing-masing  

  

Setiap hari ya.. nggak 
seperti anak sekolah 
setiap hari senin saja 
ya 

Setiap hari  
 
Sini saja satu bulan sekali 
upacara  

  

Terus pa saja kegiatan 
yang boleh tidak 
dilakukan apa saja  
Disini ada aturan toh 
yang boleh tidak 
dilakukan dilanggar.. 

Maksudnya gimana 
 
 
Nggak ada yan ntar nanti di 
selty kalau langgar..kita harus 
nurut peraturan sini apapun itu 
tanpa terkecuali.. sampai 
ketemu ibaratnya apa aja jarum 
jatuh kalau diliat ibu pasti 
ketemu aduh.. disini bener-
bener di bina mass untuk jadi 
yang lebih baik.. 
Steril semua serba steril nggak 
ada hape nggak ada rokok-
rokok nggak ada barang barang 
tajam nggak ada..sendok besi 
aja gak ada.. ya pokoknya kita 
harus memang nurutin 
peraturan yang ada  
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Pernah gak terjadi 
kekerasan  

Nggak sih nggak ada ya paling 
kalau kita bikin kesalahan 
anaknya susah dibilangin paling 
disell muka sell sendirian gitu.. 

  

Berarti  Misal ruangan tersendiri sell 
tikus.. kecil ruangannya untuk 1 
orang.. peteng.. 

  

Gelap tidak ada 
lampu  

Ya ada lampu maksute 
seremm.. emang buat nyelty 
anak-anak yang nakal biar 
kapok  

  

Mbak citra sendiri 
adakah kesulitan-
kesulitan apa yang 
dialami selama disini  

Kesulitannya banyak jauh dari 
keluarga aku pastinya, aku jadi 
malas karena gak kerja kan.. 
manggilnya siapa keluarga 
jarang kesini kayak gitu  

  

Bagaimana 
mengatasinya  

Ya sudah tak jalani seperti air 
mengalir sabar saja.. ada 
mujijad pasti adalah ya kita 
mau berusaha dan berdoa 
pasti isyallah ada yang bantu 
ya.. 
Aku cuman kayak gitu aja 
mass.. terus mau gimana mau 
teriak-teriak mau nangis-nangis 
kan nggak bisa ntar yang ada 
disellty.. kayak orang gila.. ya 
sudah Cuma pasrah saja pasrah 
saja  

P.1 Diarahkan pada 
gejala 

Terus masalah pribadi 
ada nggak 

Iya kadang.. nggak mungkin 
nggak marah marah kesel 
marah  

  

Jadi dalam menjalani 
kegiatan-kegiatan gak 
ada masalah  

Nggak ada sie   

Saya mau 
menanyakan tentang 
pengalaman apa yang 
dialami saat awal-
awal di lapas 
 

Awal-awal apa ya ..oya piket 
piket harian  
 
Sebenernya ndak ada tekanan 
tapi kewajiban warga 
binaan..disini kan setiap baru 
masuk lapas nanti dapat jadwal 
piketan harian kan ada 
jadwalnya masing masing entah 
ngepel di BP ruangan yang 
didalam atau nyapu atau piket 
dapur..ngsek wc gitu udah.. 

  

Terus mbak selama 
disini awal-awal 

Kalau stress pasti iyalah tetep 
stress banget..aku stresss banget 
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dihitung dari sejak 
vonis apakah 
mengalami tekanan 
batin stress 

cuman gimana ya ya dijalani aja 
kayak gitu mau gimana lagi 
mau tiap hari nangispun nggak 
ada itunya..aku kembali lagi 
sampai air mataku sudah habis 
buat nangis disini..percuma aku 
nangis..sudah takdirnya kayak 
gini gimana aku.. 
Percuma menunggu keajaiban 
aja dari allah ibadah sesuai 
waktunya jangan sampai 
ditinggalin udah.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarahkan pada 
gejala 

Bisa diceritakan apa 
sie sebenernya yag 
membuat stress gitu.. 

Hahahha banyaklah mesti 
kepikiran anak bae 
satu..kepikiran anak yang 
nomor satu..aku tuh merasa 
salah saja sama anak..ya allah 
disaat saya diluar sana belum 
sempet ngurusin anaku 
ibaratnya kayak ibu-ibu yang 
lain ngomonglah ya karena aku 
sibuk kerja terus kayak 
gitu..jadi kayak ngerasanya 
bukan ibu yang baik kayak gitu 
aku sibuk sama kerjaan aku tapi 
kalau aku nggak kerja gimana 
beli susu gimana orang tuaku 
kayak gitu..saya ketemu pun 
seminggu sekali...seminggu 
sekalipun jarang..kadang 
seminggu sekali bisa kadang 
sebulan sekali baru ketemu 
anakku..antarin makanan 
antarian apa kayak gitu..itulah 
yang bikin stres adalah anak aku  

  

Selain itu.. Selain itu apa ya kepikiran 
kepikiran ya allah gara-gara aku 
kesini aku nyadar maksudnya 
teman-temanku mana ya kok 
sejahat itulah diluar banyak 
kayak apa terus aku sering 
bantu temenku..temenku disana 
juga baik..kenapa disaat susah 
begini teman ndak ada ya 
gitu..aku pinginn tunjukin ke 
temen aku..ya allah kok kalian 
kok kayak gitu..napa kayak gitu 
to 

  

Nggak ada yang lain 
lagi yang membuat ee 

Yang bikin aku stress..ya 
pokoknya pingin cepet 
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pulang..pingin cepet kerja 
pingin nyenengin anak aku dan 
kedua orang tua aku..tujuanne 
kayak gitu  

Saya kembali ke awal 
lagi ee saat vonis apa 
yang mbak lakukan  

Nangis..nangis yaa..nangis ya 
gak berhenti-berhenti..ingin 
bunuh diri aja rasa-rasane..ya 
allah 5 tahun ya allah ya allah 5 
tahun emmmm nggak 
kepengurusan tapi setelah saya 
jalan-jalani ternyata waktu 5 
tahun itu sebentar..ini aja udah 2 
tahun terus denger denger bisa 
kepengurusan ya sudah.. 

L.3 Penghindaran 

Sudah sempet dapat 
remisi  

Belum pusing remisi darimana    

Tapi kan mudah-
mudahan ada remisi  

Ada..insyallah desember besuk 
saya bisa kepengurusan tahun 
besuk Aku pulang..doain aku ya 
mass 

  

Semoga yang 
terbaiklah  

Amin..   

Menurut mbak 
lingkungan sini tuh 
suatu hal yang 
membuat stress nggak  

Ya kalau stress dibilang stress 
ya gimana yaa pas kalau lagi 
galau galau kalau pas lagi dapat 
telp entah dari temen telp dari 
keluarga kalau keadaannya baik 
hati ya membaiklah tapi kalau 
telp-telp ada kabar gini-gini dari 
keluarga bikin pusing pinginnya 
pulang terus..gimana ya terus 
tambahan nanti yah namanya 
manusia berbeda-beda ya mas 
ada yang temen seneng-seneng 
ada temen yang baik.. yayay sok 
bantu tap hatinya ternyata 
busuk yang mengadu domba 
aku ceritain gitu kayak gitu 
kadang juga ya kayak gitulah 
yang bikin stress kadang ada 
senengnya juga kayak gitu  

  

Jadi nggak selalu 
membuat stress ya 
emm..disini juga kan 
punya tanggung jawab 
ya taa tanggung 
jawab..tanggung 
jawab yang harus 
dijalani juga 

Kadang lagi ya kadang 
lagi..kadang lagi enak hati 
ngajalaninya ya happy biar 
waktu cepet berlalulah..biar 
cepet masuk kamar tidur pagi 
lagi masuk kamar tidur 
pingin aku sengaja ikutin 
kegiatan biar sesibuk-sesibuk 
mungkin..ya biar aku gak 

 
 
 
 
 
 
 

P.3 

 
 
 
 
 
 
 
Pengalihan 
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merupakan beban bagi 
mbakk 

kepikiran yang aneh-
aneh..pikiran aneh-anehnya 
dalam arti ya allah anakku lagi 
ngapain..ibuku gimana..ya allah 
aku pingin..kalau seandainya 
aku dirumah nih gak gini  

Menurut temen-temen 
mbak merupakan 
beban atau masalah  

Temen-temenlah penguat lah 
yaa semangat yang 
menyemangati ..kadang aku 
mbak pingin pulang..lah lho 
kalau pingin pulang jangan 
deket gue lah.. lho ya nggak ada 
syukur-syukurnya baru 5 tahun 
yang kayak gue gimana satu 
lusin..lo bisa berpikir ndak 12 
tahun loh aku dipenjara..ya 
allah citra kamu masih untung 5 
tahun..nah terpikir lagi..ya allah 
iya ya adalagi yang seumur 
hidup ya allah  

  

Ada juga yang seumur 
hidup.. 

Dari mereka aku belajar-
belajar apa ya kuat..yah 
kamu mah 5 tahun..dalam 
waktu yang sangat singkat ya 
allah mungkin cepet 
pulang..kamu mah masih ada 
angka nominalnya kalau yang 
nggak ada nominalnya gimana 

P.2 Identifikasi  

Iyaa menurut mbak 
bagaimana 
menghadapi..kenapa 
mbak stress apakah 
karena motivasinya 
kurang.. 
Kurang motivasi 
sehingga membuat 
stress atau gimana  

Maksudnya gimana 
 
Nggak sie..stresnya karena 
kepikiran keluarga saja..itu mau 
disembuhin kayak apa gak 
bisa..namanya pikiran orang 
gimana sie..pingin pulang 
  

  

Kalau menurut mbak 
nih yang 
mempengaruhi stres 
saya sebutkan faktor 
situasi keadaan yang 
mendesak..perubahan 
hidup.. ketidak jelasan 
suatu hal..tingkat 
keinginan dan 
kemampuan 
pengendalian..kalau 
yang ada di mbak 
yang mana.. 

Maksudnya gimana..cara 
ngatasin stress.. 
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Bukan-bukan yang 
membuat stres salah 
satunya saya sebut 
tadi perubahan..dulu 
hidupnya seperti apa  

Perubahan hidup bagaimana 
 
Yaa iyaa yaa allahh iya he ehh 
berubah banget iya yaa 
perubahan hidup banget..yah 
gimana ya diluar enak banget ya 
nyuci aja jarang..loundry biasa 
loundry..makan tinggal telp 
diantarin kan..kos kosan yang 
ada seneng aja gitu lhoo..tiap 
hari nggak ada susahnya tiap 
hari belanja melulu..happy-
happy sama temennya..nyanyi 
dugeman pulang pagi..pulang 
pagi pulang pagi berangkat 
sore..pulang malam pulang pagi 
gitu..sekarang kayak 
ginilah..sudah tidak mau mikir 
aku  

  

Tapi apapun jangan 
dibuat pusing  

Yang tadinya aku putih 
sekarang jadi hitem kayak gini 
mass ya allah  

  

Apa keinginan 
kinginan  

Keinginan sekarang..saya ingin 
dapat suami yang baik..pingin 
cepet pulang..aku pingin sikses 
kayak dulu lagilah satu pingin 
pulang kedua pingin ngurusin 
anak ketiga  pingin mapan terus 
itu nikah dapat suami yang baik  

  

Ketika mbak 
mengalami stres apa 
yang mbak rasakan 
misalnya jangtung 
berdetak kencang 
nafas apa.. 
Apa yang mbak 
rasakan.. 

Aku sering nyesek kadang  
Susah nafas kadang nafasnya 
tidak teratur capek banget 
sininya capek banget..buat 
nafas itu capek  

  

Ada hal yang lain  Pegel-pegel hahahaha ya 
semuanya pegel-pegel..kalau 
diluar kan dipijitin dilulurin 
nggak bisa  

  

Emang dengan teman-
temannya tidak saling 
memijiti  

Orang Penjara ini ya fulus aja 
pikirannya..kadang menolong 
dengan Cuma-Cuma nggak 
mungkinlah ya 

  

Dengan sukarela 
nggak ada 
 
betul  

Ada ya paling ngerokin 
doang..aku nggak biasa kerokan  
Nanti malah cepet kena masuk 
angin  
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Ini saya 
membicarakan 
tentang dampak stress 
untuk secara fisiologi 
keluhan apa yang 
mbak rasakan tadi 
misalnya sakit 
kepala..ketika stress 
apa yang mbak 
rasakan  

Alhamdulilah paling yang aku 
alami sakit gigi udah...paling 
suka sesek aja wes 

  

Kalau secara 
emosi..emosi mbak 
bagaimana ya saat 
stress itu misal gelisah 
cemas atau  

Aku nggak bisa marah mas 
sama temen walaupun aku 
awalnya tahu cit kamu gini-
gini..masa sie kok bisa lho 
ngomong ngono ngomong 
mbek aku ngene-ngene..tapi 
kalau sudah ketemu orangnya 
jangan diulangi lagi ya aku 
ikhlas kamu ngomongin apa 
tapi tolong berdasar bukti apa 
kenyataane kamu jangan suka 
ngomong kayak gitu..nggak 
baik paling kayak gitu 
tok..maksudnya gimana aku tuh 
mikirnya gini aku masih seatep 
dengan mereka mereka ngapain 
aku beranten nggak ada 
untungnya..toh juga aku 
lewatpun masih melihat 
mukanya dia kayak gitu  

  

Mudah tersinggung..  nggak aku orangnya nggak 
mudah tersinggung aku 
orangnya suka 
bercanda..orangnya kocak aku 
kie 

  

Gugup seperti gugup 
bagaimana 

Grogi sama depan laki kalau 
bancong nggak..kalau depan 
cewek ya nggak lah..ngapain  

  

Secara saya pingin 
tahu kondisi mbak 
tentang pikirannya 
saat kondisi stress 
atau tekanan-tekanan 
terjadi..apakah sulit 
konsentrasi  

Iyaa sulit fokus sulit 
fokus..maksudnya aku kan 
sekolah paket c kalau buat mikir 
kelamaan malas mikir begitu 
malas mikir..cari gampanya saja 
saya contek saja nggak mau 
mikir kayak gitu..ini capek 
sudah kebanyakan mikirin 
keluarga kali ya itu tok  

  

Melamun.. Sering..tapi melamun aku pake 
tasbih..ya allah aku pingin cepet 
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pulang kayak gitu 
heheh..ngelamunnya gitu 

Sering pikirannya 
kacau  
 
Oo gitu mas siapa 

Iya kemarin kok mas yang itu 
nggak datang datang ya gitu.. 
Emm ya  panjenengan toh 
katanya mau kesini..kamu dulu 
yang saya wawancarai..saya 
nunggu-nunggu kok nggak ada 
panggilan bimpas..ya udahlah 
saya tinggal telp  

  

Kemarin ada hal yang 
lain jadi gak sempet 
kesini karena yang 
sudah saya 
rencanakan kadang 
tidak sesuai dengan 
rencana tidak sesuai 
dengan kenyataan 
banyak acara.. 
Pikiran kacau ini yang 
seperti apa.. 

 
 
 
 
 
 
 
Pikiran kacau ..hhaha saya tidak 
pernah pikiran kacau..kok 
massnya nggak kesini-sini sie 
gitu tok.. 
Awas ya kalau saya bali opingin 
ini pingin ini wes gitu tok  

  

Pingin ini pingin 
ini..pingin apa.. 
Privacy... 

Nggak mau..rahasia  
 
Iya iyalah.. 

  

Dalam kondisi stress 
mbak..bagaimana 
sikap mbak itu apakah 
memiliki sikap acuh 
tak acuh  

Kalau aku sie gini ya orang itu 
mau baik sama saya tapi kalau 
orang itu nggak baik sama aku 
mending nggak kenal 
kamu..saya sendiri saja kayak 
gitu..kalau saya tau temen gak 
baik ya sudah..aku minggir 
kayak gitu..ya misalnya saya 
pada saat makan  yuk kak 
makan gitu ya nyesuaikan saja 
pokoknya menghindari gitu  

  

Kehilangan 
kepercayaan orang 
lain  

Ee ya iyalah tetep ee  ee   

Bisa diceritakan  Ibaratnya aku ibaratnya cerita 
sama orang itu..tolong ya 
jangan ngomong sama orang 
gitu..orangnya cerita..citra 
ngene-ngene..citra ternyata 
ngene ya..tau dari siapa tanya 
saya..itu dari itu..terus aku 
datangi..ternyata nilai kamu 
segitu ya berarti kamu gak baik 
buat temen..pasti kalau ada 
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salah sama kamu saya minta 
maaf tapi pada intinya nggak 
ngomongin kamu atau 
gimana..ngomongin tentang 
keluarga kamu atau apa itu 
nggak pernah yaa tapi kamu 
mau ngomongin akuya silahkan  
wess..cukup tau saya gak 
percaya lagi..mau kamu 
punya salah tetep tak pikir 
sendiri.saya tak curhat sama 
allah wes yang tahu..sekarang 
saya gak pernah lagi sama orang 
maksute orang yang ku percaya 
ibu aku..bapaku sama alla aja 
wes..itu orang yang bener-bener 
orang yang bisa dipercaya  

 
 
 
 
 
 
 
 

L.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apati  

Memang selalu ada 
buat kita ya  
Saya tidak 
berkeluarga tapi 
masih punya orang tua 
Ya keluar dari ginian.. 
gak punya 
ikatan..kalau sampai 
sekarang belum 
berpikir sampai segitu 
sie..saya mau belajar 
dulu menjadi orang 
baik masih banyak 
kekurangan dan 
kelemahan  
 
Untuk semualah yang 
membutuhkan 
bimbingan 

Mas punya orang tua..istri  
 
Gak berkeluarga..kalau pingin 
nikah  
Emange gak pingin punya 
anak.. 
Iyalah masih mudaa... 
 
 
Pingin jadi iman yang terbaik ya 
ibaratnya ya kalau di islam  
 
Untuk istrinya kan 

  

Mbak saya mau 
menanyakan tentang 
bagaimana mbak 
tindakan langsung 
mbak mengatasi  
Tindakan langsung 
yang mbak lakukan 
ketika mengalami 
stress ketika 
mengalami tekanan 
apa yang dilakukan  

 
 
Gimana.. 
 
Sholat..aku hidup aku 
pasrahkan sama yang kuasa 
saya hanya pasrah sama 
allah..mau gimana diatur seperti 
apa terserah sama alllah karena 
ibarate gini lho..saya percaya 
sama suami..suami sudah gak 
bisa dipercaya..percaya sama 
orang tua pun juga kadang ada 
kesalahane ya..mungkin orang 

 
 
 
 

P.1 

 
 
 
 
Diarahkan pada 
gejala 
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tua itu bener terus..pikir aku 
bertukar pikiran sama suami 
aku disaat susah tapi ternyata 
ternyata cintamu segitu saja 
disaat aku susah kamu malahan 
nikah sama orang lain kayak 
gitu..jadi aku berpikir Cuma ke 
allah pasrahnya ke allah..aku 
sudah tak punya tempat untuk 
ngomong kok..orang sudah sulit 
mau ditanya sama 
siapa...ibaratnya orang yang 
pernah singgah  dalam hidup 
aku ya dia ngecewain aku dan 
dirasa aku yang gak percaya ya 
aku disakitin gitu terus 
pasrahnya sama allah aja wes  

Ada tindakan-
tindakan lain yang 
dilakukan  

Nggak ada..doa paling..doa 
sama sholat ya podo aee 
hahahha 

P.1 Diarahkan pada 
gejala 

Jangan gemes-
gemeslah  

Lho emange kenapa aku jujur    

Iya gpp gak masalah  
buat apa masalah 
hidup ini sudah 
masalah.. 
Tadi saya 
menanyakan tindakan 
langsung..nah 
sekarang saya mau 
menanyakan 
bagaimana untuk 
mengurangi stres... 
 
Pakai tasbih ya.... 

 
 
 
Untuk mengurangi stress..aku 
itu asmaulhusnahan..sama 
nonton tivi  
 
Asmaulhusnaan itu dalam arti 
kayak wirid itu mas.. 
Mas tau kan asmaulhusnahan.. 
Gak pakai tasbih tapi gini aku 
udah hafal bissmilahirrohman 
irrohim...... kayak gitu tapi itu 
sepatah-patah tapi kalu di 
kristen artinya kalau aku tuh 
arabnya..yo rohman yang maha 
memberi..yaa aku nanti sok sok 
pinter ngertine..intinya kayak 
gitu  

  

Selain itu  Telpon..telpn temen telpon 
keluarga cekakak cekikik..mau 
telp masnya gak ada no telp jadi 
ya sulit deh  

P.3 Pengalihan  

Mass siapa 
Saya kira ada mass 
lain 

Disini masnya siapa ya 
Nggak adalah ya emang adaa 
..Cuma ada kamu dan aku.. 
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Adakah hal-hal yang 
lain  
Itu bisa mengatasi 
stressnya.. 
 
Bagus-bagus hayalan 
tingkat dewa  
Bisa saja maunusia 
biasa punya apa ya 
gaya seperti dewa  

Ya haha suka berhayal..suk kalo 
aku metu ngene-ngene 
ya..iyalah 
Jadi saya gak keingatan berarti 
aku ngene ooh berarti aku kudu 
ngene  
 
Nggak aku gak mau melebihi 
dewa karena aku manusia biasa   

  

Nah sekarang saya 
mau menanyakan 
kenapa mbak ingin 
mengatasi stress ada 
yang mempengarruhi 
nggak... 
Maksudnya sudah tau 
stres nih saya pingin 
mengatasi tapi hal 
yang mengatasi saya 
contohkan karena 
memiliki kesehatan 
fisik,pandangan 
positif, punya 
keterampilan 
memecahkan masalah 
keterampilan sosial 
dukungan sosial dan 
materi  

Mempengaruhi gimana 
 
Materi sie gak segalanya tetapi 
materi bisa dicari  
Ya temen sie ngajakin besok 
kamu harus tunjukin ke suami 
kamu kalau kamu itu bisa saja 
lebih baik dari sebelumnya 
kamu jadi yang lebih baik 
tunjukin ke suami lho.. intinya 
sie kayak gitu sie lebih ke 
pekerjaan ngasih jalan keluar 
pekerjaan kayak gitu  

  

Saya hanya 
menanyakan kembali 
saya agak 
lupa...gaktor-faktor 
apa saja yang 
membuat mbak kok 
bisa terlibat narkoba 

Karena pergaulan temen-temen 
saya..mestinya saya gak 
tau..karena pergaulan saja  

  

Terus selain pergaulan Apa ya aaahhhh ya 
pergaulan..ya memang 
pergaulan tok coba kalau gak 
kenal temen-teman kayak 
begitu-gitu 
maksute..pergaulan.. 

  

Pergaulan saja  
 
Nggak ada hal yang 
lain 
Final ya.. 

Ya pergaulan saja 
 
Nggak... 
Final...  

  

Kemarin juga sudah 
saya tanyakan  saya 
hanya konfirmasi lagi 

Karena keluarga..karena 
pikiran-pikiran pingin 
pulang..terus sama kadang ada 
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tekanan-tekanan apa 
masalah-masalah apa 
yang mebuat beban 
mbak itu selama disini  

teman yang bikin jengkel begitu 
jadi bahan pikiran maksute 
kadang aku berpikir ya ya kok 
kayak gini..aku punya salah 
apa..renungin kenapa dia buat 
sama aku..kok dia begitu sama 
aku kenapa kayak begitu..tapi 
kadang aku gak salah ya 
udahlah kalau aku nggak salah 
mau dia kayak apa kayak 
bagaimana terserah dia..kayak 
begitu  

 
 
 
 

P.1 

 
 
 
 
Diarahkan pada 
gejala 

Ee terus bagaimana 
mengatasinya  

Yaa wirid sholat..terus 
menghibur diri dengan 
menonton tivi baca-baca 
buku  nyanyi-nyanyi sendiri 
hahaha..kan aku itu seneng 
nuliskan curahan hati ada di 
diary ku semua..temenku 
banyak yang nanyain ya..tiap 
hari tulis wae pingin jadi 
penulis pow..aku gak bisa tulis 
aku cuma bisanya curhat sama 
buku sama pena begitu aja.. 

P.3 Pengalihan  

Bagus itu perlu 
dikembangkan..mdah-
mudahan nanti bisa 
diterbitkan 

Amin.. 
 
 
Amin.. iya kemarin aka pas aku 
sekolah saja..sekolah terus bikin 
puisi itu ee aku juara 1 pas 
selasa..terus aku diberi 
coklat..coklat silver quen 

  

Kira-kira apa saja 
yang mendorong 
mbak dian itu  

Hah kok mbak dian sie..malas 
ah... 

  

Setelah mbak 
mengatasi terus apa 
yang mbak rasakan.. 
Tadi kan sudah 
mengatasi dengan 
sholat  

Maksudnya bagaimana... 
 
 
Galau toh..maksudnya setelah 
mengatasi..setelah kelare 
maksute .. 
Lega saja jadi plong  
 

  

Plong.. Jadi tidk terlalu pusing ya   
Terus tidak ada yang 
diceritakan  
Ya pengalamannya  

Cerita apa... 
 
Ceritaku sie sebenernya nggak 
penting..aku pingin cerita tapi 
ceritaku nggak penting...kalau 
menurut mas nya nggak.... 
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LAMPIRAN: VERBATIM SUBYEK 3 

Nama : RY 

Asal : Pekalongan 

Pertanyaan Jawaban Intensitas Keterangan 
Mbak Ruyinah saya 
mau 
menindaklanjuti 
apa yang saya 
bahas kemarin 
yaitu sesuai judul 
skripsi saya tentang 
stres dan koping 
stres. Sebagai yang 
bertama saya ingin 
menanyakan 
kehidupan masa 
kecil mbak ruyinah 
masa kecil itu 
seperti apa, saat 
kecil? 

Kehidupan, ya gapapa sie, 
maksudnya ya baik sie, gak 
kurangan gak apa, 

  

Ada yang lain Yang lain apa, gak ada, udah 
tercukupi kalo pas kecil, memang 
dari keci saya sudah tidak sama 
dengan orang tua aku, mamaku 
sudah meninggal, saya sama 
nenek aku sampai sekarang... 

  

terus kegiatan 
kegiatan masa kecil 
apa yang 
dilakukan? 

Maksudnya kegiatan masa kecil 
pas lagi sekolah atau? 

  

Ya pas masa 
sekolah.. 

Pada masa sekolah ya main, 
bantuin neneklah, nenek yang 
ngurusin aku dari kecil, terus uda 
lulus kerja.. 

  

Aaa kegiatan 
ibadahnya? 

Ibadah kalo dirumah, kalo lagi 
pingin ibadah ya ibadah aja, kalau 
ndak dari ati kan itu...? 

  

Kehidupan masa 
kecil, ee siapa yang 
paling mensupport? 

Yang paling support kakaku tetapi 
bukan kakak kandung yaa, kakak 
dari istri pertama ayahku. 

  

Yayaya, ada hal hal 
yang mengesankan 
atau hal-hal yang 
tidak mengesankan 

Gak ada, ya biasa aja kadang saya 
bandel ayahku marah atau atau 
nenek aku 
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waktu masa masa 
kecil? 
Terus pada masa? Remaja, kerja..!   
Kerja? ya   
Kerja dimana? Pertama kerja.. kerja di warung 

atau apa, ya diwarung, toko..oo itu 
pas sudah tunangan. Pertama 
kerja dimana ya..pokoknya ditoko 
batik atau di toko.. 

  

Umur berapa? Umur berapa ya, umur 15 tahun.   
Umur 15 tahun 
sudah kerja? 

Sudah, saya disuruh lanjutin 
sekolah kan tapi saya gak mau, 
adiku aja yang lanjutin, kan 
adiku laki-laki beda satu tahun 
saja, ya udah saya yang kerja adik 
yang lanjutin  sekolah 

  

Kenapa selain 
alasan adik, kenapa 
gak mau sekolah? 

Enggak sih, emang emang ingin 
cari duit aja hehehe, pingin 
sekolah kan nenek aku kasihan  
buat biayaain aku sekolah, ya 
udah aku yang kerja adik aku 
yang nerusin sekolah 

  

Eee Tadi yang 
disebutkan 
neneknya, lha 
kakeknya? 

Kakek masih ada..   

Sekarang 
kehidupannya 
bagaimana? 

Sekarang.. sekarang aku disini 
buat pengalaman aka kan, tapi 
yang syukurlah kaka aku masih 
mensuppot aku, mungkin kalo 
saya gak masuk sini kan aku gak 
bakalan tobat gitu loh, masih 
bandel-bandelan, keluar 
malamlah, kan kerja malam juga 
kan.. sama anak kan anak dibawa 
laki aku kan, belum cerai cuman 
ngantung karena bandel malam 
atau gimana terus laki aku gak 
mau sama aku, itu salah aku juga 
sie, pengalaman..tetapi belum ada 
kata-kata cerai juga.. pas saya 
kerja malam diwarung kan, laki 
aku datang tiap malam datang 
cuman negokin aku doang.. habis 
itu pulang ke rumah 

  

Tidak ada 
pembahasan apa-
apa saat menjenguk 
itu? 

Ee nggak dia temen bos aku juga 
kan, paling ngobrol sama temen 
aku dan aku kerja, melayani orang 
makan, ngobrol gitu..sempet ada 
kecemburuan sie.. sempet aku 
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mau di KDRT dia di warung tapi 
kan boss kan nahan aku, terus pas 
KDRT di warung sampai 
sekarang gak ketemu, nengok 
anak tetep tetapi kalau masalah 
bareng atau ini gitu bareng udah 
enggak.. 

Saya menimpali..ee 
kok sampai ada 
kecemburuan itu 
bagaimana 
ceritanya? 

Ya mungkin karena aku kerja 
malam, melayani laki-laki makan, 
ngobrol, terus aku ada kerja 
sampingan nyanyi dipanggil kafe 
mana datang gitu..itu salah aku 
juga sie 

  

Apakah ada 
penyesalan? 

Menyesal banget, menyesal tapi 
mau gimana lagi.. buat 
pengalaman 

  

Bagaimana 
penyesalan itu 
diatasi? Bagaimana 
mengatasi 
penyesalan-
penyesalan itu? 

Ya berdoa aja sebanyak-
banyaknya, menyesal sie 

  

Saya menanyakan 
untuk menegaskan, 
hubungan-
hubungan keluarga 
sebenernya seperti 
apa? 

Sebenernya, Di rumah mengurus 
anak kan, laki aku kan kerja 
paling seminggu gajian berapa lha 
orang namanya konveksi jahitan 
gitu, serba kurang gitu lho.. sudah 
biasa pas kerja megang duit 
sendiri banyak ini-ini dan 
ditambah udah keluarga punya 
anak dapat duit segini-gini,  
Kayaknya gimana gitu bisa 
megang duit sedikit terus ada 
inisiatif kan ntar pas selesai 
lahiran aku mau kerja tempat 
boss dia juga temennya dia tapi 
laki aku ngijinin aku ya udah anak 
aku suruh bawa ke laki aku dan 
aku kerja, kalau aku nggak suami 
aku gak ngijinin aku gak kerja 
kan, dia ngijinin tapi dia sadar kan 
apa ngasih duit kurang atau 
gimana gitu.. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Kalo hubungan 
dengan tetangga-
tetangga, 
bagaimana? 

Kalau tetangga, saat aku pulang 
kerja ya biasa aja, aku kan pulang 
kerja kan siang, tidur..kan mulai 
kerja jam 5 sore buka warung 
selesai jam 5 subuh, habis gitu 
tutup aku tidur di tempat boss aku, 
aku ditelpon kan sama rumah 
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suruh aku pulang, kadang aku 
pulang ke rumah nenek aku 
dulu, paling pulang kerumah 
jam dua 2 siang..paling aku 
kasih duit ke nenek aku terus 
nengoki ke anak aku.. 

Ee selama ini, 
hubungan dengan 
tetangga pernah 
nggak ee masalah 
masalah dengan 
tetangga atau ada 
omongan-omongan 
negatif maupun 
positif..?  

Nggak ada sie, setahu aku nggak 
ada.. 
Paling rina tuh habis kerja..kan 
namanya habis kerja jan pake 
pakaian pendek-pendek, dipikir 
tetangga kerja yang aneh-aneh, 
pada hal kerja di warung pake 
pakaian kayak gitu tapi kan gak 
kesana kemari sama laki-laki, 
paling nyanyi gitu doang 

  

Warungnya seperti 
apa ya..? 

Warung nasi megono, 
pekalongan..kedungwuni..warung 
malam kan warung buat laki-laki, 
warung nasi megono itu lho 

  

Jadi ada hanya 
malam yaa.. 

He eh   

Saat itu 
hubungannya 
dengan temen-
temen bagaimana? 

Temen satu kerja?   

Temen dirumah? Sebelum kerja temen aku banyak, 
sering kumpul bareng tapi 
semenjak aku kerja, punya anak.. 
sama temen-temen aku 
dikampung jarang, paling sms ini, 
gak pernah ketemu bareng 
ngobrol bareng, soalnya 
kebanyakan ngabisin waktu di 
warung, tidur.. apa sama temen 
ngobrol bareng juga, habis gitu 
nyanyi bareng sama temen satu 
warung..kadang aku ngabisin 
waktu untuk anak aku, jagain 
anak aku terus balik lagi ke 
warung jam 5 buka warung.. 

  

Komunikasi sama 
suaminya malah 
jarang ya..? 

Kenapa?   

Ketemu suaminya 
jarang ya.. 

Jarang, paling kadang kalo aku ke 
anak aku ketemu laki aku..kadang 
endak, kerja..yang penting 
ketemu anak aku bisa gendong 
dia dia, bawain makanan buat 
anak aku... 
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Untuk selanjutnya, 
saya ingin 
menanyakan; ee 
bagaimana sie 
ceritanya kok bisa 
sampai terlibat 
pada narkotika, 
narkoba? 

Pertamanya itu.. gitu ada 
karyawan kan, maksudnya 
karyawan jajan gitu lho ke warung 
makan-makan tapi udah kenal aku 
juga, terakhir tuh malam malam 
ngajak aku sama temen aku untuk 
nyanyi besuknya, lah iya dong 
nyanyi siang siang sekitar jam 
duaan kali yaa nyanyi tapi aku 
disuruh ajak temen aku, terus 
dijemput dong ke warung pake 
mobil, aku naik dong ke mobil, 
lah sebelum-sebelum siangnya 
berangkat, malamnya itu sudah 
sms “rina, kamu tahu cimeng 
ndk” di jawab “nggk”. Cimeng itu 
kayak ganja-ganja, aku bilang 
memang gak tau, terus tanya boss 
“ini maksudnya apa, kok temen 
aku yang semalam ngajak aku 
janjian besuk buat nyanyi kok 
minta ini..” boss aku malah bilang 
jangan diladeni itu orang gak 
bener. Aku gak percaya dong, aku 
balasin kalo gak tau. dia tanya 
“kamu tau nggak ganja” tapi saya 
balasi gak tau.. mungkin dia 
mancing-mancing aku biar bisa 
keluar, giliran aku gak percaya 
tapi keluar juga sama temen aku 
karena butuh duit juga kan buat 
anak aku katanya di rumah sakit, 
yuk nyanyi bareng..giliran udah 
naik mobil, diperjalanan temen 
aku tuh yang lakinya yang bawa 
mobil, dia bilang “bagaimana 
caranya biar dapat ganja entar 
saya kasih duit berapa sih ya, dua 
juta atau sejuta gitu, terus temen 
aku yang nyari-nyari, di hp dia 
kan banyak temen-temen laki 
juga, cari-cari ternyata pacar dia 
ada, iyain barang itu ada, tapi kan 
juga aku cuman ngomong.. ee 
kamu ada gak gimana buat anak 
kamu ke rumah sakit begini, dia 
coba nyari dihape kan ada laki –
laki tuh diinbox semua disms, ada 
yang balesi aku ada, pada hal dia 
pacar dia sendiri yang balesi terus 
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dia nyamperin ke lakinya 
ketemuan dikasih ganja, duit buat 
bayar ganja dikasih temen yang 
dimobil yang ajak aku, giliran 
dibuka sama temen dimobil 
beneran ganja, pas mau menuju ke 
nyanyian kan mampir dlu di hotel 
yudhistira katanya mau 
nyamperin bosnya lagi.. soalnya 
aku ada bossnya kan temen yang 
laki itu, belum nyampe masih 
diparkiran mobil belum berhenti 
ada grebegan, aku kan gak tau 
barang-barang kayak gitu, bener 
bener gak tau, aku kan pas lagi 
ambil barang aku kasih ke yang 
bawa mobil itu temen aku, tiba-
tiba pas ada grebegan aku bawa 
tas sama temen aku, aku gak tau 
apa-apa berani dong “silahkan 
pak digeledah tas aku... tas aku 
digeledah gak ada apa-apa tapi 
pas geledah tas temen aku yang 
satunya ternyata ada bungkusan, 
bungkusan itu yang dah kasih ke 
temen aku, pas digeledah “ini 
barang apa” dikeluarin dong.. 
“saya gak tau pak” emang saya 
gak tau kan “ini barangnya mas 
ini, aku suruh beliin” nah kejadian 
itu aku ditangkep cuman gara-
gara ganja itu.. udah terus dibawa 
ke polres.. polres batang.. “aku 
Cuma buat beliin dia doang” tapi 
kamu kurir, terus dibawa ke 
polres, udah nyampai panjang.. 
panjangnya sampai sini.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itu ee bagaimana 
kondisi temen-
temennya saat itu? 

Temen-temen aku yang nyopir 
atau temen aku.. 

  

Saat-saat terjadi 
penggerebekan itu 
bagaiman? 

Ooo temen temen, sopirnya itu 
aku liat dia lari ke belakang mobil 
kabur, giliran aku bilang dong 
sama polisi “kenapa temen aku 
bisa kabur kenapa saya 
ditangkap” katanya “sudah aku 
tembak” gitu.. lha giliran aku 
dibawa dong ke polres aku 
ketemu sama orang itu temen aku 
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yang ternyata dia suruhan polisi 
(sp) jebak aku sama temen aku... 

Jadi bukan.. Aku bukan pemakai, gak tau 
barang-barang gitu  

  

Bener-bener gak 
tau ya.. 

Bener-bener gak tau... walau 
sebandel bandelnya aku paling 
minum-minumnan alkohol, 
minum biasa gitu nggak sampai 
jenis sabu ganja.. enggak 

  

Terus bagaimana 
kondisi pikiran saat 
itu 

Saya syok banget, sampai 
nangis berapa malam, memang 
saya nggak salahkan, nggak 
pengedar , ngak makai gitu.. 
bener-bener sama orang yang 
jebek bener-bener dendam gitu  

L.3 Penghindaran 

Ee bisa diceritakan 
nggak perjalanan 
setelah 
penggerebekan 

Dibawa ke polres, penggerebegan 
di MAP kan, sebelum MAP aku 
disuruh kan temen aku yang 
pacarnya temen aku yang tadinya 
ngasih barang buat 
pengembangan, aku sama temen 
aku suruh hubungin temen pacar 
aku namanya sodiq kan, suruh 
ngubungi sodiq gimana caranya 
ketemu sodiq terus si temen aku 
komunikasi sama temen pacarnya 
dia kan, pingin ketemuan 
ketemuan disini-sini, ketemuan 
terus dia iyain dan ketemuan di 
warung, sebenernya temen aku 
satu warung dengan aku kan, 
giliran malam jam berapa ya 
ketemuan di warung yang ngasih 
barang sama temennya kan dia 
berdua kan, dia lagi makan lagi 
minum di warung boss aku tiba-
tiba penyidik aku langsung 
menggerebeg dia di warung kerja 
aku, satu orang dibawa satu mobil 
dengan saya, dua orang laki-laki 
sama pacarnya dia yang siang-
siang ngasih barang dibawa ke.. 
sebelum ke polres masih dalam 
perjalanan pacarnya temen aku 
ditanyain “barang ini dari siapa” 
dari temenya dari temenya lagi 
tuh ngembet-ngembet, terus si 
pacarnya temen aku suruh 
ngembangin lagi kan, katanya dari 
temennya lagi katanya, suruh 
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hubungi temennya lagi, dihubungi 
gak bisa-bisa terus disamperin ke 
rumahnya tidak ada orangnya, 
terus ditelpon alhamdulilah bisa, 
ternyata dia di warung, 
disamperin di warungnya disitu di 
warung banyak orang digerebeg 
juga, ternyata temennya dia juga 
mau make dan ada barangnya 
lagi, kebeneran tuh diangkut 
sekalian..terus temennya lagi ada 
ditanya “kamu dapat barang ini 
darimana” dari temenya aku lagi, 
dihubungi lagi ngembet-ngembet 
sampai Spk aku yang laki sampai 
lima orang, terus katanya ditanyai 
yang terakhir tuh “kamu dapat 
barang ini dari siapa” dari orang 
itu.. oh ternyata BD (bandar)nya 
udah ditangkep di pekalongan.. 
pengembangannya sampai lima 
laki-laki  

Terus saat itu, tadi 
kan terjadi di 
warung ya, 
bagaimana dengan 
bossmu? Sebagai 
boss apa yang dia 
lakukan..? 

Boss aku pertama aku ketangkep 
sempet jenguk aku kan di polres.. 
di polres, aku disuruh kasih akta 
kelahiran terus KK apa, terus aku 
telp boss aku suruh kesini bawa 
bapak aku suruh ngambil akta, ini 
polisi minta akta, terus dianterin 
tapi yang anterin bukan boss aku  
tapi malah kelurahan aku, terus 
besuknya lagi bos aku datang juga 
nengokin..kok bisa gini-gini..aku 
juga tidak tau boss, kan aku 
janjiannya mau nyanyi, tuh boss 
aku biasa aja, udah.. bapak aku 
yang nangislah kok bisa gini-gini, 
aku juga gk tau kan janjiannya 
nyanyi ya nyanyi tuh.. barang-
barang itu juga gak tahu... 

  

Bagaimana 
bapaknya saat itu 
terjadi? Bapaknya 
mbak ruyinah.. 

Bapakku nangis, mau pingsan-
pingsan tapi kan, sabar dlu sabar 
dlu, bapaku nangis-nangis.. 

  

Ee yang mbak 
ruyinah ketahui 
tentang suaminya 
bagaimana ketika 
mengetahui tentang 
kondisi 

Emang aku ngak sejak aku 
ketangkep, nomor kan ilang 
semua disita, kan gak ada nomor 
laki aku.. mungkin kakaku ngasih 
tau ke keluarga laki aku kalau rina 
ketangkep tetapi terus tidak ada 
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respon dari keluarga dia malah 
mungkin malah nyumpahin 
aku..tapi gak tau juga sie.. 
pokoknya gak pernah jenguk.. 

Sampai detik ini?  Keluarga laki aku gak pernah 
jenguk kesini, paling kaka aku 
adik aku.... 

  

Ee saya mau 
menegaskan, apa 
yang dialami 
selama proses 
sampai jadi 
narapidana..? 

Maksudnya..?   

Saat.. tadi 
diceritakan terakhir 
di polres menjadi 
napi bagaimana..? 
apa yang dialami..?  

Di polres dulu terus dikirim ke 
rutan, rutan batang, 
pengembangan lagi tapi gak bisa 
kan terus ke sidang, sidang 
kesaksian, yaudah terima gitu 
ajalah, gak bisa kan.. penyidik 
aku bilang kalau mau bebas saya 
suruh mencari orang lagi, 
daripada entar saya bebas di TO 
orang terus kan dikira aku PS, 
suruhan polisi, yaudah biarin aja  

 
 
 
 

L.4 

 
 
 
 
Apati 

Terus saat 
mengalami apa.. 
saat proses-proses 
seperti itu kondisi 
batin mbak ruyinah, 
bagaimana 
kondisinya? 

Kondisi aku sie pas sidang ya 
gimana yaa, sedih-sedih dg mana 
pas sidang, kan keluarga aku 
jarang kunjungan, ya kadang telp 
dulu, pas aku sidang keluarga aku 
dirumah, kakaku dijakarta, datang 
sama omnya, temen aku datang 
buat nyaksiin sidang aku, ternyata 
kadang-kadang sidangnya ditunda 
gitu, besuk-besuk lagi, pas aku 
sidang lagi tidak datang tapi 
kebeneran pas putusan, ya sudah 
gak datang gapapa, aku hadapin 
sendiri, terus udah sidang.. 
tuntutan besuknya lagi vonis.. eh 
sidang langsung vonis.. sidang 
tuntutan besuknya vonis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apati 

Perasaannya saat 
itu bagaimana? 

Denger lima tahun langsung 
nangis.. langsung nangis, 
keluarga aku tidak datang juga 
kan, taunya di apa dibuat besuk 
lagi ditunda-tunda terus ya sudah 
tidak datang gapapa, pas aku 
telpon kayaknya aku vonis, 
datang nggak, nyari motor 
motornya dibawa kerja, ya 
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Penghindaran 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	
	

195	

udahlah kamu gak usah datang 
aku hadapin sendiri aja, ternyata 
vonis lima tahun, subsidi  satu 
bulan.. aku nangiss sampai 
petugas, polisi aku lempar-
lemparin kaca, nangis shok 
banget gak tau apa-apa divonis 
lima tahun 

 
 
 
 

L.2 

 
 
 
 
Agresi 

Selama itu, 
bagaimana 
mengatasi kondisi-
kondisi saat shok, 
untuk kemudian 
hari bagaimana 
mengatasinya? 

Yaudah di rutan ada temennya 
juga, ya udah sabar-sabar, ada 
yang support juga tadinya duh 
pingin bunuh dirilah inilah 
itulah.., temen aku ada yang 
nyupport aku “kamu lima tahun 
bersyukur, temen ada yang 
delapan tahun, yaudah aku sehari 
dua hari tiga hari nangis terus tapi 
seterusnya masa aku nangis terus, 
saya berusaha sabar sholat yaudah 
tenang. Tapi aku masih belum 
terima 5 tahun... 
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Identifikasi 

Yaa mengenai 
hubungan dengan 
lapas, bagaimana 
hubungan mbak 
dengan kepala 
lapas disini? 

Disini..hubunyannya ya sebatas 
kayak ibu aku doang, paling ya 
nyapa... 

  

Ada hal-hal yang 
tidak 
menyenangkan?  

Nggak ada...ndk ada..   

Kalau dengan 
pegawai-pegawai 
disini? 

Dengan pegawai disini gak ada 
juga kadang petugas ada yang 
ngisengin ada yang baik.. udah.. 

  

Bagaimana 
responnya ketika 
ada petugas yang 
ngisengin 

Kadang petugas marah marah gak 
jelas ya gini-gini, kadang ya 
paling, mending diem aja nggak 
ngelayani, kalo ngelayani sama 
petugas malah entar jadinya 
panjang lebar sampai kepala 
lapas, nanti malah dibon gini gini 
ntar yang ada salah sangka gitu di-
sell, mending aku diem aja.. 

 
 
 
 
 
 
 

L.4 

 
 
 
 
 
 
 
apati 

Iya..kalau dengan 
temen-temen 
sesama 

Siapa..?   

Dengan temen-
temen sesama 
bagaimana? Iya  

Temen satu kamar? Ya 
baikk..kadang ngobrol baik.. 
kadang menyemangati juga 
kan... ngobrol apa, tapi kadang 
kalo malam lagi sepi kan, suka 
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Pengalihan 
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ingat rumah terus.. sama temen 
aku juga kan, biar gimana caranya 
gak ingat rumah.. 

Terus apa yang 
dilakukan? Biat 
tidak ingat rumah.. 

Paling nonton tivi, ketawa-
ketawa dangdutan gitu, kita kan 
ada musik dikamar, joget joget 
kadang biar gak streslah biar 
gak ingat rumah .. 

P.3 Pengalihan 

Temennya ada 
kesamaan seperti 
tadi dikatakan 
nyanyi-nyanyi  

Ada..banyak    

Satu kamar berapa? Satu kamar kalo narkoba kan 
kamarnya gede jadi satu kamar 
kadang 45 kadang 44, 43 gitu, 
sekarang kamar aku ada 40 karena 
kemarin sama hari ini pulang 2  

  

Ee apakah ada 
kesamaan 
mengenai apa yang 
dilakukan..ketika 
malam..kan ee 
orang itu gak sama 
begitu yaa mungkin 
ada yang 
terganggu.. atau 
bagaimana? 

Nggak ada, terkadang tergantung 
pas lagi palkamnya gak papa sik 
juga tapi pas palkamnya gak enak 
ya gak enak juga, gak berani 
ngadain ini ini, jadi tergantung 
palkamnya juga.. 

  

Apa palkam? Kepala kamarnya, satu kamarnya 
pasti ada kepala kamarnya, tanpa 
ijin palkam juga gak bisa  

  

Bisa diceritakan 
kenapa bisa 
terbentuk atau 
terpilih.. 

Palkam-palkam, gak tau saya 
sampai ada disini, aturannya 
kayak gitu ya saya gak tau..., 
masuk kamar ya “ini kepala 
kamar kamu” gak tau saya kesini 
sudah ada palkam palkam 

  

Terus bagaimana 
menurut mbak 
ruyinah sikap 
palkan dengan 
mbak ruyinah 
sendiri? 

Kalo palkam sama temen temen 
kamar ... baik.. paling kan kalo 
ada yang lagi berantem ya 
dinasihati gini gimana, baiklah.. 
palkam juga napi kan.. baik.. 

  

Aaa apakah terjadi 
kelompok-kelopok 
begitu dalam 
kamar..? 

Nggak ada.., paling ngobrol 
ngobrol bareng cuman kayak 
keluarga keluarga kalo makan 
doang, habis keluarga makan 
udah nggerombol bareng di depan 
TV, paling kelompok makan 
doang, oh ini makan sama bosnya 
sendiri  
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Ee pernah gak 
terjadi konflik 
antara dengan 
temen-temennya 
begitu..? 

Maksudnya berantem? Kalo 
berantem main tangan nggak, 
paling ada yang ngomongin 
“nih rina dibilangin gini-gini” 
“dah biarin” gitu aja,  
Ada berantem-berantem tapi 
diselesain bareng-bareng gitu.. 
gak pernah adu tangan.. gak 
pernah  

 
 

P.4 

 
 
Apati 

Ee bisa diceritakan, 
apa yang 
menyebabkan.. 

Ya kadang salah paham, kadang 
kan nggak namanya buat 
kebersihan “rina kamu naruh 
disini ya.. jangan..kotor gini-gini 
kan namanya lupa apa, salah 
paham gitu doang.. 

  

Terus dengan 
temen kamar lain.. 

Ya biasa sie.. ya main main biasa, 
gak boleh kan kamar lain main ke 
kamar aku, kamar tiga masuk 
masuk ke kamar empat gak boleh 
tapi kalo main di depannya doang 
sekedar ngobrol boleh.. asal gak 
masuk kamar.. takutnya kalo 
masuk kamar ntar ada yang hilang 
yang dituduh sebelah-sebelahnya 
gitu kan.. paling main-main di 
depan kamar aja.. tadinya boleh.. 
mungkin ada kejadian gitu hilang 
kan, sekarang dibikin peraturan 
gak boleh masuk kecuali 
kamarnya sendiri 

  

Terus ada temen 
yang paling deket, 
temen yang paling 
jauh  

Yang paling deket..saya masuk 
kesini sama sp aku cewek ntar 
yang ikut konseling siti juleha , itu 
sp aku.. deket banget makan 
bareng sama adik kakak.. tapi 
sampai disini kok udah hidup 
sendiri-sendirilah.. gak tau kenapa 
mungkin dia bahagia, saya juga 
gk tanya sombong sekali,, tidak 
pernah.. 
Dia negor saya jawab, kadang 
saya negor dia jawab tapi kalo 
didalam kamar ya ada temen 
deket.. ada.. 

  

Sekarang saya 
ingin tau kegiatan 
kegiatan pada pagi 
hari apa? 

Bangun tuh.. bangun kadang 
dibukain jam 5 kadang setengah 
enam pagi, dibuka pintu pada 
mandi, yang piket kamar kerjain 
piket kamar.. ya yang enggak ya 
mandi mandi, habis mandi tutup.. 
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teng teng ambil nasi terus tutup 
keong tutup pintu kan, buka lagi 
jam 7 jam 8 buka lagi, kegiatan 
biasa apel ke BP kumpul di 
Bpyang di tengah itu, yang kerja 
kerja yang pengangguran ya 
pengangguran di BP.. ngobrol-
ngobrol, jam 9.00 apel tuh, apel 
tuh petugas sama napi, habis apel 
yang kerja ya kerja ke bingker, 
yang gak kerja ya di bp, 

Itu di pagi hari 
sampai siang? 

Iya, ada yang ngaji, ada yang 
bonbonan ke singgahan, ada yang 
karawitan, nari dan kebanyakan di 
bingker.. 

  

Ee untuk mbak 
ruyinah sendiri, 
sibuk apa, ada 
kesinukan apa? 
Tadi yang 
disebutkan ada 
yang nganggur ada 
yang sibuk, sedang 
mbak sendiri? 

Tadinya aku nganggur, paling 
kamar doang piket-piket, 
ngerjakan piketan sendiri terus 
aku suruh ngurusin apa  yang 
sekamar, aku pingin kerja sama 
dia, ngurusi dia, nyiap-nyiapkan 
makan, nyuciin baju, dibayar juga 
kaya aku jadi apa..asisten dia, itu  
kalo di kamar, tapi kalo diluar 
kamar, pagi sampai siangnya aku 
ikut kegiatan nari, qasidahan, 
karawitan terus ke bingker.. 
dibingker untuk latihan batik 
nyanting  

  

Bingker itu apa? Bingker itu kerja ini lho lapas ini, 
kerja mandiri, kerjalah disini.. 

  

Semacam 
pelatihan? 

Yang pelatihan-ya pelatihan tapi 
yang profesional ya kerja 
produksi  

  

Itu dari pagi sampai 
siang ya.., sekarang 
dari siang sampai 
sore? 

Siang sampai sore kalo mau 
dibingker sampai sore juga 
gapapa, tapi kan jenuhkan paling 
sampai siang terus pulang ke 
kamar tidur siang.. tutupkan luhur 
teng-teng nasi, masuka kan ke 
kamar, buka pintu jam satu pada 
keluar paling telp..telp sampai 
jam 3 sore  

  

Telp siapa? Telp keluarga, ya ke anak aku, 
kakak aku dan adik aku  

  

Bagaiaman saat 
telp perasaannya?  

Perasaannya pas denger 
suaranya  sie pertamanya sedih, 
nangis tapi kelama-lamaan 
ngobrol biasa santai sama anakku, 

L.3 Penghindaran 
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kan anaku masih kecil jadi belum 
bisa ngomong 

Ee untuk keluarga 
yang ditelp itu, 
bagaimana bisa 
dirasakan tidak 
kondisi yang ditelp 
melalui 
pembicaraannya .. 

Bisa sie..ya kalo jarang telp juga 
sie, kadang seminggu 2 kali 3 kali, 
kalo telp ya paling tanya kabar 
terus, tanya lagi di jakarta atau 
dikampung, tapi kalo dikampung 
pasti nengokin kesini kan tapi 
kalo pas dijakarta ya sudah yang 
penting denger suaranya, sudah 
tau kabarnya gimana gitu-gitu 

  

Siapa selama ini 
yang sering ditelp? 

Kakak aku, temen aku, sp aku di 
pekalongan  

  

Ee tadi disebutkan 
juga kegiatan siang 
kalo tidak jenuh, 
dikatakan juga 
jenuh..dibingker 
terus 

Kan kepingin ke belakang, tiduran 
capek kan duduk terus, belakang 
nunggu buka pintu terus masuk, 
kan rata-rata kalo siang di 
bingker, sudah jarang kan udah 
pada selesai, nyampai jam 12.00 
sudah pada ke kamar masing-
masing, yang bener-bener pekerja 
produksi yang profesional kadang 
sampai sore..tapi kan yang lagi 
latihan-latihan kan tidak..  

  

Terus apa yang 
dilakukan kalo 
kembali ke kamar 
gitu? 

Kadang nonton tivi, tidur kadang 
ketiduran, udah kadang kalo piket 
ya piket kalo enggak ya tidur.. 
kadang ngobrol-ngobrol bareng 
sama temen  

  

Kalo piket, piket 
apa yang 
dikerjakan? 

Piket kamar, kebersihan kamar 
gitu, kadang ada ke dapur ambil 
termor buat sore ya gitu.. terus 
merumput juga kan giliran kan 
satu kamar kan 40 orang, jadi 
paling sehari 5 orang besuknya 
lagi 5 orang, juga piket BP 

  

Mbak ruyinah 
sering mengerjakan 
piketnya? 

Kalo piket memang tugas negara 
disini gitu, tapi kalo jadi asisten 
orang buat beli-beli apa gitu 
kan, aku juga kalau kunjungan 
tidak minta dari rumah kan, 
kasihan.. paling itu ngandalin dari 
boss aku, tadi kan boss aku ngasih 
buat beli apa-apa gitu..ngak minta 
dirumah, kan saya sudah nyusahin 
kan, di dalam harus bisa mandiri... 

 
L.1 

 
Mempersiapkan 
diri 
menghadapi 
luka 

Ee boss dsini ya 
maksudnya? 

Disinikan orang kaya orang biasa 
kan biasa kerjain apa-apa diluar d 
rumahnya dia dimintai  oleh 
asisten, disini kan gak biasa jadi 
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diem aja terus aku kerjain semua 
piketan dia aku yang kerjain tapi 
dia gaji aku..dia kan gak bisa 
kayak orang jakarta, disini 
kebanyakan orang jakarta kan gak 
bisa apa-apakan.. akukan orang 
daerah bisa nyapulah, ngepellah, 
nyuci piringlah, buat piketan apa 
jadi diserahin semua ke aku 
semua piketan-piketan yang 
penting saya terima gaji terima 
uang  

Nggak ada masalah 
kan.? 

Nggak ada   

Ceritanya 
bagaimana kok 
bisa jadi asisten? 

Ceritanya memang aku nyari 
gitukan.. kan banyakan ada yang 
megangin asisten, terus buat aku 
nggk ngandalin duitnya juga kan 
tapi buat kesibukan juga 
kan..ke bingker juga, sering 
sering kan saya dapat gaji buat 
beli-beli kebutuhan, nggak 
ngandalin rumah aku nggak mau.. 

 
 
 
 

L.1 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mempersiapkan 
diri 
menghadapi 
luka 

Ini juga buat ngisi 
waktu ya.. 

Di dalam kamar sibuk diluar 
kamar juga sibuk 

  

Jadi sibuk dua kali 
ya, apa ndak beban 
banget.. 

Bagi aku nggak sie, boss aku kan 
nggak bawel bawel.. nggak.. di 
kamarkan dia pulangnya  sore 
juga, boss aku juga dibingker 
pulang sore.. pulang sore paling 
mandi sendiri kan.. paling aku 
ngambilin baju doang, terus 
makan-makan bareng.. 
udah..terus nonton tivi bareng, 
ngobrol-ngobrol sama temennya 
di kamar, gitu udah gak sibuk 
juga.. 

  

Kegiatan sore 
sampai malam.. 
kegiatannya apa? 

Kegiatan sore sampai malam, ya 
itu seneng-seneng di kamar, habis 
makan, terus main ke lapak 
temen, ya tidur udah ngobrol 
bareng bareng.. nonton tivi 
ketawa-ketawa  

  

Biasanya sampai 
jam berapa?  

Kebanyakan tivi matinya kan jam 
sebelas, habis nonton tivi sudah 
sepi semua.. 

  

Kadang tivi sudah 
mati nih terus 
belum ngantuk  

Kalo temennya belum pada tidur 
kadang ayo bikin apa, pesta-pesta 
kadang  bikin mie, kadang bikin 
es gitu, terus paling kalo satu satu 
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tidur semua bagaimana buat bisa 
tidur, paling dengerin musik pake 
handsfree, udah tidur pake musik.. 

Terus yang lain 
sudah tidur 
Seandainya juga 
belum bisa 
tidur..emm 
mungkin ada hal-
hal pikiran-pikiran  

Paling pikiran rumah, ya paling 
dengerin musik aku sudah tidak 
kepikiran orang-orang lah.. 
daripada ndak dengerin musik 
takut liat jendela, dengerin musik 
tutup mata ya udah.. 

P.3 Pengalihan 

Ada apa dengan 
jendela?  

Takut, kadang-kadang ada 
bayang-bayang.. aku kan takutan, 
mending tutup mata pakai 
hansfree 

  

Terus aku inigin 
menegaskan 
kegiatan apa yang 
wajib dilakukan?  

Itu piket BP, piket negara hehehe 
Di BP kan ada piket-piketan tuh, 
ada yang nyapu ntar ada yang 
ngepel, pokoknya kayak kerja 
samalah, terus piket kamar kan 
juga harus, buat kebersihan terus 
ambil nasi, itu aja. 

  

Itu yang wajib ya.. He ehh   
Terus yang tidak 
wajib seperti apa 
biasanaya?  

Yang tidak wajib.. ya wajib semua 
sie ha ha ha .. wajib semua sie kalo 
tidak wajib gak ngapa-ngapain 
juga  

  

Bisa diceritakan 
kesulitan kesulitan 
apa dalam 
melakukan 
kegiatan.. 

Kesulitannya..  sebenernya nggak 
sie kadang ada bentrok-bentrok 
piket kadang, kesel kadang 
spknya bikin kesel gitu doang..  

  

Saya belum paham, 
spk itu apa? 

Maksudnya spk kerjanya, 
misalnya aku sama temen aku satu 
piketan, tapi spkku itu nggak 
fokus pada kerjannya dia, apa 
main-mainlah kesana kemarilah 
jadi aku yang ngerjakan sendiri 
kan ngerasa kesel... 

  

Terus bagaimana 
mengatasinya?  

Mengatasinya dioceh-ocehin, 
diomong-omongin yee kalo 
piket harus gini-gini yah, paling 
kadang ngomong doang..besuk-
besuk lagi jangan kayak gitu, 
kamu piketnya sama aku.. aku 
orangnya nggak gak bawel gini-
gini.. coba sama dengan orang 
lain sedangkan orang lain tuh gak 
bisa maksudnya nggak sama kan, 
semua orang kan gak sama, 

L.2 Agresi 
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kadang ada yang rasa marahan 
gimana gitu.. 

Terus tadi ngomel-
ngomel ceritanya.., 
setelah kejadian itu 
bagaimana 
hubungannya   

Hubungannya kadang aku kesel 
diem nih sama orang itu, tapi gak 
tau kenapa, berapa jam udah lupa 
capeknya sudah gak capek.. tiba-
tiba muncul bikin aku gimana biar 
gak diem sama dia gitu, gimana 
caranya kadang bikin apalah bikin 
ketawa atau apa, ngobrol-
ngobrol.. tiba-tiba aku nyambung 
jadi ya udah gak bisa marah lagi, 
ya udah minta maaf ya.. iya tapi 
besuk-besuk lagi jangan diulangi 
gitu doang... 

  

Terus setelah itu 
bagaimana.. 

Udah baikan lagi..   

Hemm terus ada 
hal hal yang 
diulang.. 

Kadang iya kadang tidak..tetapi 
ndak aku ladeni biarin aja.. 

L.4 apati 

Ya tadi hemm tadi 
terjadi ngomel-
ngomel, jeda antara 
kejadian sampai 
buat ketawa berapa 
lama..? 

Nggak lama siee   

Tindakan mbak 
ruyinah yang 
dilakukan untuk 
mengisi sebelum,  

Diem paling aku main sama 
temen yang lain, kan temen di 
kamar juga banyak akan.. 
kadang aku sama temennya, 
mungkin dia ngerasa aku 
cuekin, mungkin ngerasa 
bersalah juga kan, akhirnya 
deketin aku kenapa kayak gini, 
udah tau kesalahanmu apa, terus 
dia minta maaf, udah gitu.. 

 
 

P.6 
 

 
 
Reaksi formasi 

Beres.. Kan aku orangnya gak bisa marah 
lama sama temen aku gak bisa.. 
kadang-kadang dia baru marah 
nih, ntar rina yuk kesini-sini, aku 
ke ikut jadi gak bisa marah lama.. 
kasihan  

  

Ada nggak temen 
yang cemburu atau 
mbak ruyinah 
cemburu  

Ada, temen aku ada, kadang aku 
lagi deket sama  sapa, lagi enak 
ngobrol sama ini, ntar kira cuekin 
dia ada.. bikin masalah apa yang 
bisa yang buat marah sama aku, 
buat kesalahan sama aku tapi kan 
aku gak ngerasa gimana, gak 
marah kan.. mentang-mentang 
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deket sama dia gini-gini 
maksudnya apa gitu lho, terus 
diselesaikanlah.. terus bos aku 
kan tau, terus diselesain..apalagi 
dia satu makan sama aku jadi kan 
gak enak.., kan kalo marah-
marahan udah diselesain  

Jadi gak ada yang 
berlarut larut ya.. 

Nggak ada..   

Saya mau tau 
tentang kepribadan 
bossmu disini  

Kepribadian boss aku.. ya nggak 
apa-apa ya biasa, kan ya napi 
semua, mau kamu punya uang 
banyak mau kamu apa 203i 
enggak sama.. 

  

Terus masalah 
masalah.. ada 
nggak masalah 
pribadi 

Masalah pribadi disini, nggak ada 
ngak ada.. nggak ada.. masalah 
pribadi apa.. nggak ada.. 

  

Nggak 
ada..masalah 
kegiatan, 
maksunya kegiatan 
apa, misal kegiatan 
apa yang sulit 
diatasi.. 

Ya itu kegiatan piket, kan kesel 
juga bentrok juga pas hari yang 
sama, gak bisa kalo bentrok, harus 
cari tukeran buat besoknya  

  

Untuk mencari 
tukeran bagaimana 
ceritanya.. 

Besuk hari senin kan 4 orang, aku 
bentrok bentrok terus, terus aku 
nyari untuk hari selasa atau hari 
rabunya..tukeran orang gitu lhoo.. 
dia ngerjain punya aku, besuknya 
aku ngerjakan punya dia 

  

Saya menegaskan 
kembali untuk 
masalah-masalah 
dengan pegawai 
disini... 

Nggak pernah    

    
Apa pendapat 
mbak tentang stres 

Pendapat tentang stres apa ya.. 
Nggak enaklahh 

  

Saya mau 
menanyakan yang 
pasti disini stres 
kan..iya kan.. bisa 
diceritakan tidak 
yang membuat 
stres mbak ruyinah 
selama disini 

Stress nggak pulang pulang, stres 
jarang ketemu keluarga, stress 
ketemu orang itu-itu lagi, bosen 

  

Adakah 
pengalaman stres 
selama disini 

Stress bangun tidur ketemu lagi 
makan apel masuk lagi ke blok 
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tidur lagi.. pokoknya ketemu itu 
itu lagi bikin stress 

Itu yang membuat 
stress 
Untuk yang lain 
lain pengalaman 
apa yang membuat 

Ya paling bosen aja.. bosen nggak 
pulang pulang  

  

Mengapa stres itu 
terjadi alasannya 
kenapa dari diri 
kita sendiri apa 

Nggak dari sendiri kadang dari 
temen juga.. nambah-nambahi 
bikin aku kesel 

  

Ada yang lain Nggak ada   
Proses stres yang 
dialami biasanya 
dari faktor alam 
penolakan atau 
kelelahan bisa 
diceritakan 

Ya bisa jadi kelelahan ditambahin 
masalah misalkan temen 
ngomong ini-ini, nyinggung 
perasaan aku makin kesel juga 

  

Kapan biasa stres 
muncul 

Nggak sering sie kadang kalau 
lagi kesel saja lagi capek .. kalau 
kegiatan nggak capek ya biasa 

  

Bisa dijelaskan 
secara spesifik 
yang membuat 
kesel itu apa 

Kadang pas lagi piket ada 
omongan gini-ini makin kesel kan 
capek-capek buat istirahat malah 
ngobrolnya ini-ini gituu 

  

Saya menanyakan 
sumber stressnya 
itu loh  
Sumber stres dari 
lingkungan  
Lingkungan 
tinggal, lingkungan 
seperti apa 
membuat stres 

Maksudnya 
 
Nggak..lingkungan maksudnya 
 
Nggak kalau masalah lingkungan 
204i enggak karena kita kan 
bareng bareng 

  

Dari keluarga Dari keluarga nggak juga sie 
kadang-kadang misalkan kalau 
ditelpon katanya mau kesini 
nggak jadi nggak jadi besok-
besok kadang janji-janji  tapi 
Cuma ntar-ntar kadang kesel juga  
Nggak suka dijanji-janjiin 

   

Selanjutnya saya 
menanyakan ee 
ketika mengalami 
keluhan dalam 
tubuh yang 
dirasakan 
Cemas? 

Pusing-pusing badan badan pegal 
pegal capek  
 
Nggak sie 

  

Sekarang saya 
menanyakan stres-

Bawa tidur jangan ada yang 
mengganggu  

L.3 Penghindaran  
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stres, bagaimana 
mengatasi stres 

Pokoknya sendiri dululah 

Itu tindakan 
langsung jadi 
ketika stres 
tindakan 
langsungnya 
menyendiri jangan 
diganggu.. 
Adakah ketika itu 
marah-marah 

Kalau lagi sendiri terus ada yang 
nyamperin ngobrol..ngobrol 
nanyain kenapa-kenapa 
mendingan jangan didiemin aja 
pingin sendiri..ntar yang ada 
kamu kuomelin juga.. udah diem 
aja ntar aja kalu mau ngobrol 

 
 
 
 
 

L.2 
 
 

 
 
 
 
 
agresi 

Terus selanjutnya 
yang ingin saya 
tanyakan untuk 
meringankan..tadi 
kan yang saya 
tanyakan tindakan 
langsung ketika 
stres terjadi.. 

Paling telpon kadang..nyalain 
musik sekenceng-kencenganya 
pake handsfree biar nggak ada 
yang mengganggu 

P.3 Pengalihan  

Hanya itu saja cara 
mengatasinya bisa 
nggak ada cara 
yang lain untuk 
mengurangi stress 
apa yang dilakukan 

Pergi sama temen aku yang bisa 
untuk curhat, nyamperin temen 
aku 

P.3 Pengalihan  

Untuk ibadah Ibadah kalau lagi mau ibadah tapi 
kalau lagi gak mau ya nggak 
nggak 

P.1 Diarahkan	pada	
gejala 

Menurut mbak 
ibadah dapat 
menurunkan stres 

Menurut aku bisa sie cuman 
kadang mau kadang nggak gitu 
kan kalau sholat bener-bener dari 
hari..tapi kadang kalau lagi kumat 
pinginnya sholat ya sholat kalau 
lagi nggak enggak 

  

Terus kira-kira 
butuh berapa lama 
untuk bisa 
mengurang stres 

Nggak lama siee   

Nggak lamanya 
seberapa bisa 
dijelaskan 

Kalau nggak panas ndak 
kepikiran lagi ntar lama-lama 
biasa tapi kadang-kadang ada 
dongkolnya tapi lama-lama nggak 
dongkol lagi 

  

Ketika stres adakah 
keinginan untuk 
mengurangi faktor-
faktor apa saja 
yang ada dalam diri 
mbak 

Untuk mengurang stress paling 
ngumpul sama temen musikan 
apa gitu di depan rame-rame 
ngapain gitu 
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Terus dampaknya 
dari apa yang 
dilakukan itu 
bagaimanana 
Adakah perubahan 

Biasa aja kan rame-rame doang 
buat hiburan doang  
Perubahan iya perubahan biar 
nggak kepikiran lagi biar nggak 
stres 

   

Saya hanya mau 
mengulang saja ee 
saya minta 
diceritakan 
pengalaman-
pengalaman apa 
yang mbak alami 
selama disini 
..awal-awal disini 

Awal disini baca peraturan 
itu..baca terus baca disini ada 
piket-piketan begitu nah kalau 
baru kesini kayak piket di 
bp..terus di kamar juga piket  

  

Ada hal-hal apa 
yang..pengalaman 
apa yang membuar 
terbebani..masalah-
masalah 

Nggak ada sie ..masalah-masalah 
nggak ada..nggak ada  

  

Nggak mengalami 
stres disini 

Seters sie stres cuman kesel saja 
bosen disini..ingin cepet pulang.. 

  

Ingin cepet 
pulang.. 

Ingin cepet pulang bosen..disini 
sudah hampir dua tahun.. 

  

Hanya masalah 
bosen saja  

Bosen stres..pingin ketemu anak    

Kangen.. 
 
Umur berapa? 

Iya kangen..dia kan masih kecil 
jadi belum boleh diajak kesini... 
Kemarin desember 2 tahun..aku 
tinggal masih kecil.. 

  

Jadi hanya itu saja 
ya..yang jadi 
masalah ya.. terus 
saya mau lanjut..ee 
faktor-faktor apa 
saja kenapa mbak 
terlibat pada 
narkoba 

Teman..dari teman  juga kan terus 
aku gak make tapi aku jual 
begitu..jual terus pertamanya kok 
hasilnya lumayan begitu dari 
atasan aku segini kujual 
segini..terus lama-lama kok apa 
menguntungkan banget lho 
gajinya kan gede begitu.. 

  

Menggiurkan ya.. Iya menggiurkan    
Eee selanjutnya 
kembali lagi tadi 
mengatasi rasa 
kangen 
bosen..tindakan 
apa yang mbak 
lakukan untuk 
mengatasi hal 
tersebut 

Paling kan telp keluarga 
hubungi keluarga..aku kan ada 
spk juga..komunikasi sama spk 
gimana..apakah bisa 
kepengurusan..disini kan kalau 
kepengurusan kan harus ada surat 
justice untuk dapat remisi tapi 
belum bisa..banyak yang stres 
kayak begitu..untuk dapat remisi 
disini ikut kegiatan-kegiatan tapi 
harus dapat justice agar bisa dapat 
remisi  tapi belum bisa.. 

P.3 Pengalihan  
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Tadi disebutkan 
kegiatan-
kegiatan..dalam 
mengikuti kegiatan 
juga membantu  

Kata ibunya sie iya tapi harus ada 
justice dan justice harus dari 
penyidik..kalau kita komunikasi 
sama penyidik mengajukannya ke 
kapala..gak bisa.. 

  

Masih berkaitan 
dengan stres 
menurut mbak 
kegiatan-kegiatan 
itu apakah 
menghilangkan 
stres.. 

Kegiatan nggak si enggak stress 
kadang-kadang kesel 
capek..ikutin kegiatan-kegiatan 
terus tapi tidak dapat apa-
apa..remisi kek..kesel.. 

  

Yang mbak 
lakukan tadi 
telp..yang mbak 
rasakan setelah telp 
apa 

Kalau telp ngomongnya baik-baik 
ya senang terus kalau telp 
ngajakanya berantem bikin stres 
lagi hehe kadang kalau lagi 
mood ibadah begitu sholat  agak 
tenang...kalau ada masalah aku 
ibadah tapi kalau nggak ada 
masalah nggak inget hehehe 

  
 
 
 

Begitu yaa ee 
adakah cara lain 
selain ibadah untuk 
menghadapi hal-hal 
seperti itu  

Kalau kaya diluar begitu foya-
foya berbarengan sama teman-
teman musikan..kalau kaya di luar 
kemana pergilah biar pikirannya 
berubah nggak stres 

  

Tadi kalau telp  
kata-kata yang 
tidak 
menyenangkan  
menambah 
stres..seketika apa 
yang mbak lakukan  

Kalau telp keluarga ya kalau janji-
janjiin..terus mau ngomong sama 
anak nggak bisa  begitu.. 

  

Itu kan bikin stres 
untuk ngilangin 
stresnya bagaimana 

Telp yang bikin seneng 
siapa..spk aku..tanya cari-cari 
tahu  

P.3 Pengalihan  

Spknya 
perempuan.. 

Lagi-laki..perempuan ada yang 
satunya teman aku itu yang situ 
juleha..terus ada yang laki-laki di 
pekalongan  
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LAMPIRAN 2 
Verbatim Triangulasi 

 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN: VERBATIM TRANGULASI SUBYEK 1 

Pertanyaan Jawaban 
Sejak kapan kenal dengan mengenal mbak 
dian... 

Sejak.. saya kan di kamar 4..tidak lama dia 
kan masuk dikarantina kan..setelah 
dikarantia dia masuk ke kamar 
saya..sebelumnya berapa bulan ya sudah 
lama juga sie sudah hampir setahunan atau 
8bulan hampir setahun deh  
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Apa yang mbak ketahui tentang sifat-sifat 
dari mbak dian kharisma itu seperti apa.. 

Dia itu orangnya masih labil kadang-
kadang masih emosian..emosinya kadang-
kadang masih tinggi..marah tapi sebenrnya 
dia orangnya baik..murah senyum terus dia 
cepet bergaullah  

Kalau hubungan dengan teman-temennya 
bagaimana.. 

Baik-baik saja sie di kamar dia suka 
ngelucu juga..baik-baik saja semua tidak 
ada yang berantem 
Kalau kita kan kasus narkoba rata-rata 
hukumannya tinggi ya jadi namanya 
misalkan kita ada sensinya datang 
namanya cewek kan biasa saja kan 
..kadang-kadang misalnya ada slek ..gak 
enak omongan ya itu biasa saja siee dan 
nantinya biasa lagii 

Apa yang Anda ketahui mabak dian dan 
saya minta diceritakan bagaimana 
keterlibatan saudara saudari mbak dian 
kharisma terlibat pada narkoba yang mbak 
ketahui..keterlibatannya seperti apa 

Aku malah gak banyak tahu 
keterlibatannya..dia kesini kan sama spk 
nya kan..barangnya di dia atau di spk nya 
saya tidak tahuu..gak terlalu nyimak.. 
Jadi dia memang diluar pengguna dia 
pemakai narkoba.. 

Mbak diannya itu  
Selain pengguna..? 

Iya.... 
Gak tahu kalau jual gak tahu deh cuma 
kalau jual sempet tapi misalnya ada 
temennya pesen..dia yang ambilan dan 
dianter..nggak nyetok misalnya dia ada 
yang pesen dia ambil sama dia begitu 
kan..mungkin itu saja  

Kira-kira mbak tahu nggak mbak dian itu 
kok sampai terlibat pada narkoba..apa 
yang bisa mendorong faktor-faktornya.. 

Dia kan memang sebatang kara ya orang 
tuanya sudah meninggal..meninggalnya 
sudah lama jadi dia hidup cuma sama 
adiknya dan dia sudah punya anak..dengan 
suaminya sudah pisah begitu 
kali..mungkin yaa..biasanya kalau orang 
narkoba biasa broken home biasa masalah 
keluarga nggak jauh jatuhnya ke narkoba-
narkoba begitu  

Ee lanjutnya yang mbak ketahui tekanan 
tekanan apa yang sering dialami mbak dian 
itu dari sejak awal sampai sekarang 
misalnya  

Paling masalah anaknya saja ya terus 
masalah adiknya..malah kan anaknya ikut 
adiknya kadang-kadang suaminya suka 
berantem sie jadi suka berantem juga..dulu 
sie sering cerita..pasti seputar anaknya lah 
dia kasihanlah ya maksudnyalah sudah 
dititipi sama adiknya..maksudnya dalam 
keluarganya sama adiknya sama suaminya 
ya begitu-begitu doang sie.. 
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Ada yang lain nggak yang mbak ketahui 
tentang mbak dian..jadi yang mbak ketahui 
ee misalnya mbak dian marah-marah 
contohnya seperti apa  

Dia kan orangnya temperamen jadi 
misalkan omonannya nggak enak dia pasti 
maah-marah..omongannya nggak enak dia 
orangnya nggak suka nerima diomongin 
orang misalnya seperti begitu..contohnya 
misal ehh bingung nyontohinnya soaalnya 
orangnya masih labil dia suka marah-
marah  

Mbak sudah enyebutkan yang dialami 
mbak dian karisma.apa tindakan mbak 
dian itu mengatasi problem-problem yang 
tadi mbak sebutkan 

Koreksi dirilah bertanya pada dirinya..lita 
kan satu keluarga 6 orang..jika dia ada 
masalah dia tanya gimananya ya misalnya 
dia lagi diomongin orang..kita kan hidup 
500 lebih kan pasti ada yanggak 
suka..kadang-kadang bener nggak sie kok 
saya diomongin sampai begitu..dia paling 
konsultasi ..ngedengerin bagusnya 
bagaimana  

Selain itu.. 
 

Selain itu nggak ada sie 

 

 

 

LAMPIRAN: VERBATIM TRANGULASI SUBYEK 2 

Pertanyaan Jawaban 
Mbak ashanti ya..eeh mbak santi sejak 
kapan kenal dekat dengan mbak citra.. 

Sejak masuk di rutan.. rutan batang 

Ohh teman ini dari pekalongan juga  Iya... 
Apa yang mbak ketahui sifat sifat dari 
mbak citra.. 

Citra bawel tapi sebenernya baik sie terus 
genit.. 

Biasanya bawel dalam hal apa Selalu minta dibikinin mie..manja kayak 
anak kecil  

Terus yang lain yang terjadi pada mbak 
citra sifat-sifatnya bagaimana 

Sifatnya itu orangnya pingin tahu..apa sie 
kepo 

Begitu ya  
 
Terus saya ingin menanyakan apa yang 
diketahui dan diceritakan..ceritakan 
keterlibatan mbak citra pada narkoba. 

Hoo ohh 
 
Awalnya sie tidak mengamati ceritanya 
dijebak soalnya dia kan elsi..dia nyanyi 
 

Nyanyi dimana.. di tempat apa Di pekalongan Karaoke..ada teman yang 
ajakin nyanyi tapi dia minta cariin 
ganja.tapi citra gak tahu..ee kalau ganja 
bakal masukin ke penjara..terus citra cari  
ganja sama pacarnya..ditaruh di tas pas 
turun ke hotel..katanya orangnya di 
hotel..udah begitu ada polisi banyak terus 
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ditangkap..soalnya barangnya  dalam 
tasnya  

Ee yang mbak ketahui dalam 
kesehariannya sejak tinggal disini sering 
mengalami apa..mungkin problem-
problem masalah-masalah  

Nggak sie kadang-kadang bercandaan tiba-
tiba nangis..ditanya kenapa katanya ingat 
sama ibu sama anak..kadang telp tiba-tiba 
nangis..kenapa katanya pacarnya..cuma 
begitu-begitu doang 
Selebihnya sie gak tahu sie karena saya 
sudah pindah  

Selama bersama apa yang mbak ketahui 
selain keluarganya..anak-anak..adakah hal 
yang lain  

Nggak ada sie  

Terus yang mbak ketahui tindakan apa 
caranya bagaimana mbak citra tu 
mengatasi masalah yang mbak sebutkan 
tadi.. 

Citra tidak bisa menyelesaikan 
masalah...dia selalu tanya bagaimana sie 
kalau aku ngasih solusi denger telinga kiri 
keluar telinga kanan.. malas aku tapi dia 
gak mau cari solusi gimana 

Ada hal-hal yang dilakukan selain..tadi 
kan ada konsultasi..selain konsultasi apa 
yang dilakukan  tindakan-tindakan yang 
dapat mengurangi stresnya dia.. 

Aku cuma saranin sholat dzikir sama allah 
kadang mau nanti tidak dilanjutin lagi..aku 
yang dorong..ngak mau kemauan sendiri 
itu tidak ada  

Menurut mbak setelah melakukan sholat 
apakah ada perubahan tidak..mungkin 
kepribadiannya perilakunya  

Kadang-kadang itu bercanda tiba 
nangis..nggak jelas citra itu..tadinya sedih 
terus bisa ketawa.dia bilang saya sedih 
kah..seharusnya punya prinsip punya 
sholat dzikir kamu itu sudah dewasa..itu 
langsung tapi besuknya tidak dipake lagi 

 

 

LAMPIRAN: VERBATIM TRANGULASI SUBYEK 2 

 

Pertanyaan Jawaban 
Mbak puput..sejak kapan mbak puput 
mengenal saudari ruyinah sejak disini.. 

Sejak disini setahun yang lalu.. 

Lebih dulu siapa.. Lebih dulu saya 
Menurut mbak puput yang diketahui 
tentang sifat sifatnya  mbak ruyinah apa 
saja.. 

Setahu saya sejak awal masuk kamar saya.. 
saya tanya-tanya soal kasus..saya saring 
dan ternyata kasusnya narkoba sama kan 
..saya tanya-tanya dia bukan seorang 
pemakai bukan penjual..dia urine negatif 
kan..dari situ kan kasihan kan..terus mulai 
sudah jadi adiku saja ikut ke bingker..saya 
kasih support kan jangan sedih..orangnya 
tegar kok 

Terus sifat-sifat yang ada di mbak ruyinah 
sendiri bagaimana.. 

Dia jutek..udah itu saja  
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Itu cerita singkatnya seperti itu ya..kira-
kira mbak puput tahu nggak apa yang 
mendorong mbak ruyinah terlibat pada 
narkoba 

Teman satu spk..temennya dia juga disini 
dan saya ngasih tahu jangan berhubungan 
dengan orang-orang kayak seperti itu 
contoh saya sendiri..saya dulu 
penjual..melihat orang kayak begitu saya 
kasihan main-main seperti itu 

Selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu 
beban-beban apa yang dialami mbak 
ruyinah selama dilapas ini 

Di lapas kayaknya nggak ada ya..masalah 
keluarga karena dia tulang punggung.. 

Adakah selain keluarga yang membuat 
mbak ruyinah  

Nggak ada karena saya selalu di belakang 
dia..karena gimana ya saya sayang kasihan 
dia sudah saya anggap adiku sendiri..jadi 
bagaimanapun caranya saya..kalau 
misalnya ada apa-apa saya yang slalu maju 

Jadi saling mendukung ya 
Itu berlaku buat mbak ruyinah saja atau ada 
yang lain  

Iya.. 
Ke teman..ke dia..cenderung ke orang 
pemakai..karena saya tahu kebanyakan  
orang pemakai gak bisa berubah kalau sie 
anak iini kan sie rina ada ingatan meskipun 
dia tidak makai..jadi jangan berniat 
bertemen dengan orang-orang kayak gitu 

Jadi orang pemakai sulit berubah.. Susah..beda dengan penjual..kalau penjual 
bisa berhenti memakai bisa tapi kalau 
pemakai susah  

Iya..yang mbak ketahui tentang bagaimana 
mbak ruyinah tadi mengatasi semacam 
masalahh keluarga.. 

Curhat sama saya..kalau ada masalah 
selalu saya kasih solusi positif... 

Terbuka.. Masalah sekecil apapun selalu terbuka 
Selain curhat apakah ada yang lain yang 
dilakukan  

Diem.. 

Diem?..untuk ibadanya sendiri 
bagaimana.. 

Ibadahnya nggak karena saya sendiri juga 
enggak 

Selanjutnya yang mbak ketahui kalau 
mbak ruyinah habis curhat ada perubahan 
apa 

Nggak tahu ya..karena kalau saya kasih 
solusi biasa saja lagi 

Jadi nggak ada beban lagi ya Nggak ada.. 
Yang ingin saya ketahui selanjutnya ketika 
mbak ruyinah ada masalah apakah 
langsung curhat atau ada jeda dulu.. 

Ada jeda..saya lihat gerak geriknya 
orangnya diem tidak mau makan..terus 
saya tanya..ada apa? Tidak ada apa-
apa..kamu gak biasa seperti ini.. 

Jadi diem dulu..belum tentu.. Diem dulu..saya tanya dia mau 
menyelesaikan sendiri..akhirnya taok 
terselesaikan akhirnya cerita ke saya  

Paling tidak dengan curhat dapat 
mengurangi beban 

Bagaimana.. 
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LAMPIRAN 3 
Panduan Obsevasi & Wawancara 
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LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA 

I. IDENTITAS SUBYEK 

Nama Lengkap  : 

Nama Panggilan  : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Asal    : 

Hobi    : 

Cita-cita sejak Kecil  : 

Riwayat Pendidikan&thn : 

Riwayat Pekerjaan/periode : 

Jumlah Saudara Kandung: L=  P=  Anak ke= 

 

II. KEHIDUPAN SOSIAL 

Kehidupan sehari-hari JAWABAN INTENSITAS 

a. Bagaimana 
kehidupan masa 
kecil. 

b. Bagaimana 
kehidupan masa 
remaja. 

c. Bagaimana 
kehidupan pada 
masa dewasa 

  

Hubungan-hubungan   

a. Hubungan dengan 
keluarga 

b. Hubungan dengan 
tetangga 
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c. Hubungan dengan 
teman 

Keterlibatan pada Narkoba   

a. Bagaimana cerita 
anda dapat terlibat 
pada narkoba. 

b. Apa yang anda 
pikirkan atau yang 
dirasakan sebelum 
dan sesudah 
terlibat kasus 
narkoba. 

c. Faktor apa saja 
yang mendorong 
anda terlibat pada 
narkoba. 

d. Apa saja yang 
dialami selama 
proses dari awal 
sampai menjadi 
napi.  

  

Hubungan dalam Lapas   

a. Hubungan dengan 
Kepala Lapas 

b. Hubungan dengan 
Sipir 

c. Hubungan dengan 
Teman narapidana. 
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III. KEGIATAN DALAM LAPAS 

NAMA KEGIATAN JAWABAN INTENSITAS 

a. Kegiata pada pagi hari 
b. Kegiata pada siang hari 
c. Kegiata pada sore hari 
d. Kegiatan yang wajib 
e. Kegiatan yang tidak 

wajib 
f. Kesulitan-kesulitan 

yang dialami. 
g. Bagaimana mengatasi 

kesulitan yang dialami 
dalam melaksanakan 
kegiatan. 

  

 

 

IV. STRES 

STRES JAWABAN INTENSITAS 

a. Bagaimana 
pendapat anda 
tentang stres? 
Bagaimana stres 
yang anda alami 
selama tinggal di 
lapas? 

b. Kapan stres muncul 
pada diri anda  

c. Apa saja penyebab 
stres yang dialami 
selama di lapas. 
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V. KOPING STRES 

KOPING STRES JAWABAN INTENSITAS 

a. Apa pendapat anda 
tentang koping stres 
(mengatasi stres) 
 

  

Tindakan Langsung: 

• Bagaimana Anda 
mengatasi stres yang 
dialami? 

Penyeliaan: 

• Bagaimana Anda 
mengurangi stres 
yang dialami? 

 

  

 
 
 

LAMPIRAN: PANDUAN OBSERVASI 
I. KESAN UMUM 

Kesan Umum Hasil Pengamatan Intensitas 

a. Kondisi fisik 

b. Penampilan 

  

   

 

II. CARA SUBYEK MENJAWAB 
 Hasil Pengamatan Intensitas 

a. Gaya bicara  
b. Lancar dalam 

menjawab  
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c. Berani melakukan 
kontak mata 
dengan peneliti  

d. Sikap saat bersama 
dengan peneliti 

e. Keterbukaan atas 
pertanyaan yang 
diajukan 

f. Ekspresi wajah 
g. Melakukan 

penegasan dan 
pengulangan atas 
jawabannya. 

 
 
 

III. SUASANA DAN KONDISI 
 Hasil Pengamatan Intensitas 

Suasana   

Kondisi   
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LAMPIRAN 4 
 

Surat Pernyataan 
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LAMPIRAN: PERNYATAAN SUBYEK 1 
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LAMPIRAN: PERNYATAAN SUBYEK 2 
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LAMPIRAN: PERNYATAAN SUBYEK 3 
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LAMPIRAN 5 
Ijin Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 



	
	

	
	

225	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	
	

226	

 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	
	

227	

 
 

92.44% Originality 7.56% Similarity 43 Sources

Doc vs Internet + Library

Web sources: 6 sources found

1. http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9142/2/T1_802010053_Full%20text.pdf 1.51%
2. https://ebekunt.wordpress.com/2009/06/30/stres-3 1.34%
3. http://journal.uad.ac.id/index.php/EMPATHY/article/viewFile/3005/1744 1.32%
4. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel_10504128.pdf 1.18%
5. https://pelangipsikologi.wordpress.com/2011/11/25/stres-dan-kehidupan 1.18%
6. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=253811&val=6847&title=Konsep%20Diri,%20S… 1.03%

Web omitted sources: 31 sources found

1. http://bpi-uinsuskariau3.blogspot.com/2011/03/mekanisme-koping.html 5.31%
2. http://dr-suparyanto.blogspot.com/2013/04/sekilas-tentang-mekanisme-koping.html 4.07%
3. https://psikiatriikapwr.wordpress.com/2015/10/24/apakah-itu-mekanisme-coping 4.07%
4. http://dhiyadhey.blogspot.com/2014/04/kesehatan-mental-arti-penting-stress.html 3.3%
5. https://febri93.wordpress.com/2013/05/29/coping-stress-tugas-ke-dua-dan-tulisan-ke-tiga 2.62%
6. https://bledhos.wordpress.com/2012/05/22/kesulitan-mantan-narapidana-untuk-kembali-bersosialis… 2.38%
7. http://febrinatik.blogspot.com 2.21%
8. http://febrinatik.blogspot.com/2015/01/strategi-coping.html 2.21%
9. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel_10502199.pdf 2.12%
10. https://rozanafajrina.wordpress.com/2014/04/22/stress-dan-kepribadian-sehat 2.07%
11. https://core.ac.uk/download/pdf/78034737.pdf 1.97%
12. http://eprints.uny.ac.id/42807/1/SKRIPSI.pdf 1.97%
13. https://redcyrus.wordpress.com/remaja-2 1.96%
14. http://eprints.umk.ac.id/4904/13/Full_Prosiding_Semnas_Psi_UMK_2015.153-165.pdf 1.89%
15. http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2007/Artikel_10502120.pdf 1.89%
16. https://drakbar.wordpress.com/2008/01/31/hemodialisis-2 1.83%
17. http://hilmanmuchsin.blogspot.com/2011/03/mekanisme-pertahanan-diri-sebagian-dari.html 1.83%
18. https://azmisahabudin.wordpress.com/2011/10/17/strategi-coping-dalam-psikologi 1.83%
19. https://azmisahabudin.wordpress.com 1.83%
20. https://nicolasbragas.wordpress.com/2014/04/22/pengertian-stres-coping-stres-dan-teori-kepribad… 1.81%
21. http://apriantipria.blogspot.com/2011/04/mekanisme-koping-yang-sehat-dalam.html 1.75%
22. http://jerryns-ilmukeperawatanj-ry.blogspot.com/2010/11/konsep-diri-dan-mekanisme-koping-dalam… 1.75%
23. https://www.scribd.com/document/45580472/Mekanisme-koping-konsep-diri 1.75%
24. http://etheses.uin-malang.ac.id/1854/6/08410083_Bab_2.pdf 1.72%
25. http://felyaakublogadress.blogspot.com/2016/09/pengaruh-social-support-terhadap-coping.html 1.72%
26. http://docplayer.info/41812267-Hubungan-antara-kecerdasan-emosi-dengan-strategi-coping-pada-c… 1.63%
27. http://hosianna-sidabalok.blogspot.com/2012/11/definisi-danperanan-pihak-pihak-yang.html 1.6%
28. http://dedeh89-psikologi.blogspot.com/2013/04/koping-coping-stress.html 1.54%
29. http://dedeh89-psikologi.blogspot.com/2013/04 1.54%
30. https://lianurbaiti.wordpress.com/2014/04/26/tugas-kedua-pengertian-dan-jenis-jenis-coping-stress… 1.54%
31. http://etheses.uin-malang.ac.id/1826/6/09410068_Bab_2.pdf 1.52%

Library omitted sources: 6 sources found

ANANDA CATUR SINARYONAN 13.40.0169.docx 3.97%

Wasiman

Uploaded: 03/08/2018

Checked: 03/09/2018

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References



	
	

	
	



	
	

	
	

 


